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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Формування теоретичних знань та практичних навичок 

студентів щодо форм, функцій,  механізму та особливостей 

міжнародного бізнесу у сучасних умовах розвитку світового 

господарства. 

Тривалість 
18 кредитів ЄКТС/540 годин (лекції 144 год., практичні заняття 

288 год., самостійна робота 108 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання 

домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; виконання розрахункових 



завдань з використанням програмного забезпечення; 

тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК, екзамен 

Базові знання  

Теоретичні знання та практичні навички студентів щодо форм, 

функцій,  механізму та особливостей міжнародного бізнесу у 

сучасних умовах розвитку світового господарства. 

Мова викладання Українська, англійська, російська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Систематизовувати й упорядковувати отриману 

інформацію щодо процесів і явищ у світовому 

господарстві; оцінювати та пояснювати вплив 

ендогенних і екзогенних факторів на них; 

формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з урахуванням особливостей 

національного і міжнародного середовища 

(РН 4.) 

Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв'язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати (РН 7.) 

Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої програми, сучасні теорії 

та методи розв'язання спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, 

мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій (РН 9). 

Ідентифіковувати та виокремлювати 

особливості функціонування суб'єктів 

міжнародних відносин та моделей їх 

економічного розвитку (РН 10). 

Здійснювати комплексний аналіз складних 

економічних систем, зіставляти та порівнювати 

їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки 

результативності їх функціонування (РН 12). 

Підбирати і вміло застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження стану та 

перспектив розвитку окремих сегментів 

Здатність реалізувати свої права і 

обов'язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні 

(ЗК 1). 

Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері міжнародних 

відносин у цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, а також у 

процесі навчання, що передбачає 

застосування новітніх теорій та 

методів при здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських 

зв’язків, характеризується 

комплексністю та невизначеністю 

умов (ІК). 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності (ЗК 12). 

Здатність аналізувати міжнародні 

ринки товарів і послуг, інструменти 

та принципи регулювання 

міжнародної торгівлі (СК 6). 

Здатність визначати функціональні 

особливості, характер, рівень та 

ступінь взаємозв'язків між 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

міжнародних ринків товарів і послуг з 

використанням сучасних знань про методи, 

форми й інструменти регулювання міжнародної 

торгівлі (РН 13). 

Визначати функціональні особливості, характер, 

рівень та ступінь взаємозв'язків між суб'єктами 

міжнародних економічних відносин різного 

рівня та налагоджувати комунікації між ними 

(РН 15). 

Демонструвати знання про стан досліджень 

міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні 

із політичними, юридичними, природничими 

науками (РН 16). 

Відстоювати національні інтереси України з 

урахуванням безпекової компоненти 

міжнародних економічних відносин (РН 20). 

Застосовувати відповідні методи, правила і 

принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності України 

(РН 22) 

суб'єктами міжнародних 

економічних відносин різного рівня 

та налагоджувати комунікації між 

ними (СК 8). 

Здатність застосувати методи, 

правила і принципи функціонування 

міжнародних економічних відносин 

для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України (СК 15). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Форми міжнародного бізнесу 

Тема 1. Форми 

та види 

міжнародного 

бізнесу. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Контрактні та 

інвестиційні форми 

міжнародного бізнесу.  

2. Стратегічні альянси. 

3. Транснаціональні 

корпорації. 

Тема 2. 

Міжнародна 

торгівля 

товарами 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

1. Зустрічна торгівля. 

Компенсаційні операції у 

сфері міжнародного 

бізнесу. 

2. Торгівля комплектним 

обладнанням.  



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

3. Методи розрахунку 

економічної ефективності 

міжнародних комерційних 

операцій. 

Тема 3. 

Міжнародна 

торгівля 

послугами. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Механізм здійснення 

угод в міжнародній 

торгівлі послугами.  

2. Способи міжнародної 

торгівлі послугами. 

Модуль 2. Туристична та виробнича сфера міжнародного бізнесу 

Тема 4. 

Міжнародний 

туризм. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Суб’єкти ринку 

туристичних послуг, 

специфіка їх цілей та 

діяльності.  

2. Чинники формування 

попиту і пропозиції 

міжнародного ринку 

туристичних послуг.  

3. Вплив міжнародного 

туризму на національну 

економіку: позитивний і 

негативний.  

4. Міжнародні туристичні 

організації. 

Тема 5. 

Міжнародне 

виробництво та 

науково-

технічна 

кооперація. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Цілі і задачі розподільно-

збутової політики компанії.  

2. Вибір каналів розподілу 

продукції. 3. Основні 

підсистеми управління 

розподільно-збутовою 

мережею.  

4. Науково-технічна 

діяльність: поняття, види. 

Тема 6. 

Міжнародні 

перевезення та 

міжнародна 

логістика. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

1. Міжнародні транспортні 

перевезення.  

2. Моделі управління 

міжнародними 

логістичними операціями. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

3. Міжнародні правила 

інтерпретації комерційних 

термінів Incoterms 

(International commerce 

terms). 

Модуль 3. Міжнародні бізнес-операції у сфері послуг 

Тема 7. Орендні, 

посередницькі 

та 

консультативні 

послуги. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

Сутність і особливості 

міжнародних орендних 

операцій 

2 Лізинг у міжнародній 

господарській практиці 

3. Основні суб’єкти 

міжнародного торгового 

посередництва 

4. Зміст, функції та 

принципи міжнародного 

консультування 

Тема 8. 

Міжнародний 

маркетинг. 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

Сутність, форми та 

суб’єкти міжнародного 

маркетингу 

2. Міжнародний комплекс 

маркетингу: товарна 

політика 

3. Міжнародний комплекс 

маркетингу: цінова 

політика 

4. Міжнародний комплекс 

маркетингу: політика 

розподілу товару 

5. Міжнародний комплекс 

маркетингу: комунікаційна 

політика 

Тема 9. 

Міжнародні 

фінансові та 

страхові 

послуги. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

Сутність та особливості 

ринку фінансових послуг 

2. Фінансові послуги та їх 

основні види 

3. Страхові послуги у 

міжнародному бізнесі. 

Тема 10. Відвідування занять; обговорення 1. Бухгалтерський облік у 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Бухгалтерський 

облік у 

міжнародному 

бізнесі, фінанси 

та 

оподаткування. 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

міжнародному бізнесі 

2. Фінансовий менеджмент 

у міжнародному бізнесі 

3. Фінансова структура 

ТНК 

4. Сутність та види 

оподаткування. 

Модуль 4. Особливості виходи та ведення бізнесу на зовнішньому ринку 

Тема 11. Форми 

виходу 

вітчизняних 

підприємств на 

зовнішній 

ринок. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

Критерії вибору 

привабливих ринків. Метод 

«чотирьох фільтрів» 

2. Способи виходу фірми 

на зарубіжні ринки, їх 

переваги та недоліки 

3. Спільна підприємницька 

діяльність  

4. Створення в зарубіжній 

країні власного дочірнього 

підприємства 

Тема 12. 

Інституційні 

можливості та 

обмеження 

ведення бізнесу. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Система регулювання 

міжнародного бізнесу 

2. Тарифні методи 

регулювання, їх 

класифікація і 

характеристика  

3. Нетарифні методи 

регулювання, їх 

класифікація і 

характеристика 

4. Угоди про усунення 

торгових бар'єрів 

Тема 13. 

Особливості 

ведення 

міжнародного 

бізнесу у 

зарубіжних 

країнах. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

1. Класифікація світових 

економік.  

2. Особливості ведення 

бізнесу у країнах ЄС.  

3. Особливості ведення 

бізнесу в США.  

4. Особливості ведення 

бізнесу у країнах Азії. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 5. Інвестиційні, технологічні та культурні особливості ведення міжнародного 

бізнесу 

Тема 14. 

Управління 

технологіями в 

міжнародному 

бізнесі 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Управління 

технологіями та концепція 

2. Класифікація технологій 

3. Життєвий цикл 

технології 

4. Стратегічне управління 

технологіями 

Тема 15. 

Інвестиційна 

діяльність як 

форма бізнесу. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

1. Сутність міжнародної 

інвестиційної діяльності. 

Поняття інвестицій 

2. Форми та види 

інвестицій 

3. Інвестиційні компанії та 

їх види 

4. Сучасний стан 

інвестиційної активності 

України. 

Тема 16. 

Особливі форми 

міжнародного 

бізнесу. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Міжнародні біржі 

2. Інтернет-торгівля. 

Сутність, системи і форми 

електронної торгівлі 

3. Організація та 

функціонування інтернет-

магазину 

 

Тема 17. 

Особлива роль 

культури у 

формуванні 

міжнародного 

бізнесу 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Сутність поняття 

«культура» та її 

детермінанти 

2.  Корпоративна культура 

3. Роль культурного 

фактору у міжнародного 

бізнесу 

Модуль 6. Організація зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств 

Тема 18. 

Планування у 

міжнародному 

ізнесі. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

1. Стратегічне планування 

міжнародних компаній. 

2. Основні етапи 

стратегічного планування 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

3. Врахування факторів 

зовнішнього  та 

внутрішнього середовища 

на стратегічне планування 

4.  Бізнес-план та його 

складові елементи 

Тема 19. 

Принципи 

операційного 

менеджменту та 

адміністрування 

міжнародного 

бізнесу 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Сутність та зміст 

оперативного управління 

2. Поняття та основні 

функції оперативного 

управління 

3. Методи та принципи 

оперативного управління 

4. Складові оперативного 

управління 

Тема 20. 

Управління 

персоналом в 

міжнародному 

бізнесі. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

1. Міжнародне управління 

трудовими ресурсами 

2. Управлінські та 

професіональні навички  

3. Мотивація у 

міжнародних компаніях. 

Моделі мотивації 

4. Специфічні особливості 

управління персоналом у 

різних країнах 

Модуль 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та фактори оцінювання її 

ефективності 

Тема 21. 

Зовнішньоеконо

мічна діяльність 

підприємств та 

її роль у 

розвитку 

національної 

економіки. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Сутність ЗЕД 

2. Суб’єкти та об’єкти ЗЕД 

3. Фактори, що впливають 

на організацію ЗЕД 

підприємства 

4. Створення вільних 

економічних зон для як вид 

ЗЕД 

5. Характеристика ЗЕД 

України 

Тема 22. 

Фінансово-

економічні 

результати 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

1. Валовий, операційний та 

чистий прибуток 

2. Роль фінансової 

звітності у прийнятті 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

зовнішньоеконо

мічної 

діяльності 

вітчизняних 

підприємств 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

рішень 

3. Коефіцієнти 

прибутковості 

4. Коефіцієнти, що 

використовуються для 

оцінки фінансового стану 

5. П’ять ключових 

елементів фінансового 

аналізу 

Тема 23. 

 Ефективні

сть 

зовнішньоеконо

мічної 

діяльності 

вітчизняних 

підприємств 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1.Ефективність 

зовнішньоекономічної 

діяльності, її сутність і 

принципи оцінки. 

2. Основи методики аналізу 

ефективності 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств 

3. Трансакційні витрати 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств 

Модуль 8. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій 

Тема 24. 

Транснаціональ

на корпорація як 

суб’єкт 

глобальної 

економіки. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Сутність 

транснаціональних 

корпорацій та їх структура 

2. Типи транснаціональних 

корпорацій 

3. Сучасні тенденції 

діяльності ТНК в Україні 

Тема 25. 

Регулювання 

діяльності 

транснаціональн

их корпорацій 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

1. Міжнародні 

нормативно-правові акти у 

сфері регламентації 

діяльності ТНК.  

2. Регуляторні можливості 

держави щодо діяльності 

ТНК  

3. Законодавство щодо 

захисту інтелектуальної 

власності 

Тема 26. 

Організація та 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

1. Сутність поняття 

«організаційна 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

управління 

діяльністю ТНК 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

структура», її види у 

міжнародному бізнесі 

2. Організаційні стратегії у 

міжнародному бізнесі 

3.   Системи контролю і 

стимули в організації 

Тема 27. 

Конкурентні та 

корпоративні 

стратегії ТНК 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

1. Відмінність між бізнес-

стратегією та 

корпоративною стратегією 

2. Сутність корпоративної 

стратегії 

3. Загальні типи 

корпоративних стратегій 

4. Характерні риси бізнес-

стратегії 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання 

поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 



(Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне 

оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Підсумковий контроль – ПМК, 3 семестр  

Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять 

(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 7-10): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять 

(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

Підсумковий контроль – екзамен, 4 семестр  

Модуль 3 (теми 11-13): відвідування занять (5 балів); захист 

домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять 

(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

30 

Модуль 4 (теми 14-15): відвідування занять (5 балів); захист 

домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять 

(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

30 

Поточне оцінювання  60 

Екзамен 40 

Разом 100 

Підсумковий контроль – ПМК, 5 семестр  

Модуль 5 (теми 16-18): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять 

(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

50 

Модуль 6 (теми 19-20): відвідування занять (2 бали); виконання 50 



Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять 

(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

Разом 100 

Підсумковий контроль – екзамен, 6 семестр  

Модуль 7 (теми 21-22): відвідування занять (5 балів); захист 

домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять 

(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

30 

Модуль 8 (теми 23-25): відвідування занять (5 балів); захист 

домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять 

(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

30 

Поточне оцінювання  60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 


