
 



  

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –4  

 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

спеціальність 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність»   
 

нормативна 

Атестацій – 2: 

 

 

Рік підготовки: 

2-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання індивідуальні 

завдання для 

розв’язання, реферати  

Загальна кількість 

годин – 120. 

Семестр 

4-й 5-й 

 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 3 

Перший  

(бакалаврський ) 

освітній рівень 

 

30 год. 4 

Практичні, семінарські 

28 год. 4 

Самостійна робота 

62 год. 112 

. 

Індивідуальні завдання:  

0год. 

Вид контролю:  

Теоретичне навчання – 

іспит 

 
Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1/1 

для заочної форми навчання – 1/10 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: підготовка фахівців у галузі підприємництва торгівлі та біржової 

діяльності,  завбачує здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

відповідності програмним компетентностям.  

Сформувати такі програмні компетентності : 

Інтегральні компетентності - здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної 

та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, 

торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.  

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 11. 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 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про  природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

спеціальні (фахові) компетентності:  

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. 

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг 

в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  



СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. 

Завдання: курсу є сприяння формуванню у студентів уміння 

орієнтування в системі джерел міжнародної торгівлі, аналізу й узагальненню 

вивченого матеріалу, умінню аналізувати сучасний стан  міжнародних 

торговельних відносин і оцінювати перспективи його розвитку, правильно 

застосовувати здобуті знання в практичній діяльності. Надати економічну 

освіту в галузі підприємництва, торгівлі із широким доступом до 

працевлаштування і подальшого навчання.. Формування та розвиток 

загальних і професійних компетентностейв галузі економіки та 

підприємництва, передбачаючи різні можливості зайнятості і кар’єри, що 

направлені на здобуття студентом економічних знань; подальшого професійного 

зростання. 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Атестація 1. Концептуальні засади функціонування міжнародної 

економіки 

Тема 1. Міжнародна економіка: предмет, завдання значення, основні етапи 

розвитку 

Тема 2. Особливості сучасного етапу транснаціоналiзацii міжнародної 

економіки  

Тема 3. Міжнародний ринок сільськогосподарської продукції. Світова 

організація торгівлі 

Тема 4.Світова організація торгівлі 

Тема 5. Міжнародні правила підтримки національного товаровиробника 

сільськогосподарської продукції 

Тема 6. Міжнародний ринок екологічно чистих технологій  в аграрній сфері 

Тема 7. Інкотермс інструмент міжнародної торгівлі  

Тема 8.Міжнародне регулювання транспорту та зв’язку 

 

Атестація 2. Ринкова основа міжнародної економіки 

Тема 9. Міжнародні економічні аспекти вирішення   екологічних проблем 

Тема 10. Міжнародна інтеграція та спеціалізація 

Тема 11. Міжнародні виставки ярмарки 

Тема 12. Міжнародний маркетинг 

Тема 13. Міжнародна логістика 

Тема 14. Міжнародний туризм 

Тема 15. Стратегічні пріоритети інтеграційних процесів аграрного сектору  

України. САР 



5. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

продемонструвати програмні результати: 

РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

РН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати. 

РН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та 

реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного 

середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

РН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної і правової держави. 

РН 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі 

етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства. 

РН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці. 

РН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

РН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур. 

РН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

РН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

РН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його 

на практиці. 



РН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати 

проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх 

впливів. 

РН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних 

та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих 

правових норм.  

 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо
го 

у тому числі 
усього 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Атестація 1. Концептуальні засади функціонування міжнародної  економіки 

Тема 1.Міжнародна економіка: 

предмет, завдання значення, 

основні етапи розвитку 

8 2 2   4 9 1    8 

Тема 2 Особливості сучасного 

етапу транснаціоналiзацii 

міжнародної економіки  

8 2 2   4 9 1    8 

Тема3. Міжнародний ринок 

сільськогосподарської продукції.  
6 2 2   2 8     8 

Тема 4.Світова організація торгівлі 6 2 2   2       

Тема5 Міжнародні правила 

підтримки національного 

товаровиробника 

сільськогосподарської продукції 

10 2 2   6 8     8 

Тема6 Міжнародний ринок 

екологічно чистих технологій  в 

аграрній сфері 

8 2 2   4 8     8 

Тема 7 Інкотермс інструмент 

міжнародної торгівлі  
8 2 2   4 10  2   8 

Тема 8 Міжнародне регулювання 

транспорту та зв’язку 
10 2 2   6 8     8 

Разом  64 16 16   32 60      

Атестація  2 Ринкова основа   міжнародної економіки 

Тема 9 Міжнародні економічні 

аспекти вирішення   екологічних 

проблем 

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 10 Міжнародна інтеграція та 

спеціалізація 
8 2 2   4 10  2   8 

Тема 11. Міжнародні виставки 

ярмарки 
8 2 2   4 8     8 

Тема 12. Міжнародний маркетинг 10 2 2   6 8     8 

Тема 13. Міжнародна логістика 6 2 2   2 8     8 

Тема 14Міжнародний туризм 8 2 2   4 8     8 

Тема 15.Стратегічні пріоритети 

інтеграційних процесів аграрного 

сектору  України. САР 

6 2    4 8     8 

Разом  56 14 12   30 60      

Усього годин  120 30 28   62 120 4 4   112 

 

 



6.Теми лекційних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1.Міжнародна економіка: предмет, завдання значення, основні 

етапи розвитку 
2 

2 Тема 2 Особливості сучасного етапу транснаціоналiзацii міжнародної 

економіки  
2 

3 Тема3. Міжнародний ринок сільськогосподарської продукції. Світова 

організація торгівлі 
2 

4 Тема 4.Світова організація торгівлі 2 

5 Тема5 Міжнародні правила підтримки національного товаровиробника сільськогосподарської 

продукції 
2 

6 Тема6 Міжнародний ринок екологічно чистих технологій  в аграрній сфері 2 

7 Тема 7 Інкотермс інструмент міжнародної торгівлі  2 

8 Тема 8 Міжнародне регулювання транспорту та зв’язку 2 

9 Тема 9 Міжнародні економічні аспекти вирішення   екологічних проблем 2 

10 Тема 10 Міжнародна інтеграція та спеціалізація 2 

11 Тема 11. Міжнародні виставки ярмарки 2 

12 Тема 12. Міжнародний маркетинг 2 

13 Тема 13. Міжнародна логістика 2 

14 Тема 14Міжнародний туризм 2 

15 Тема 15Стратегічні пріоритети інтеграційних процесів аграрного сектору  України. САР 2 

7. Теми практичних занять (денна форма навчання) 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1.Міжнародна економіка: предмет, завдання значення, основні 

етапи розвитку 
2 

2 Тема 2 Особливості сучасного етапу транснаціоналiзацii міжнародної 

економіки  
2 

3 Тема3. Міжнародний ринок сільськогосподарської продукції. Світова 

організація торгівлі 
2 

4 Тема 4.Світова організація торгівлі 2 

5 Тема5 Міжнародні правила підтримки національного товаровиробника сільськогосподарської 

продукції 
2 

6 Тема6 Міжнародний ринок екологічно чистих технологій  в аграрній сфері 2 

7 Тема 7 Інкотермс інструмент міжнародної торгівлі  2 

8 Тема 8 Міжнародне регулювання транспорту та зв’язку 2 

9 Тема 9 Міжнародні економічні аспекти вирішення   екологічних проблем 2 

10 Тема 10 Міжнародна інтеграція та спеціалізація 2 

11 Тема 11. Міжнародні виставки ярмарки 2 

12 Тема 12. Міжнародний маркетинг 2 

13 Тема 13. Міжнародна логістика 2 

14 Тема 134Міжнародний туризм 2 

 

 

 

 

 

 

 



8. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1.Міжнародна економіка: предмет, завдання значення, основні 

етапи розвитку 
4 

2 Тема 2 Особливості сучасного етапу транснаціоналiзацii міжнародної 

економіки  
4 

3 Тема3. Міжнародний ринок сільськогосподарської продукції. Світова 

організація торгівлі 
2 

4 Тема 4.Світова організація торгівлі 2 

5 Тема5 Міжнародні правила підтримки національного товаровиробника сільськогосподарської 

продукції 
6 

6 Тема6 Міжнародний ринок екологічно чистих технологій  в аграрній сфері 4 

7 Тема 7 Інкотермс інструмент міжнародної торгівлі  4 

8 Тема 8 Міжнародне регулювання транспорту та зв’язку 6 

9 Тема 9 Міжнародні економічні аспекти вирішення   екологічних проблем 6 

10 Тема 10 Міжнародна інтеграція та спеціалізація 4 

11 Тема 11. Міжнародні виставки ярмарки 4 

12 Тема 12. Міжнародний маркетинг 6 

13 Тема 13. Міжнародна логістика 2 

14 Тема 14Міжнародний туризм 4 

15 Тема 15 Стратегічні пріоритети інтеграційних процесів аграрного сектору  України. САР 4 

 

 

9. Індивідуальні завдання  

(індивідуальні самостійні завдання для розв’язання, реферати) 

Теми рефератів: 

 

1. Особливості сучасної економічної глобалізації  

2. Головні форми економічної глобалізації 

3. Особливості сучасного етапу транснаціоналiзацii міжнародної економіки 

4. Особливості діяльності міжнародних організацій. 

5. Концептуальні основи міжнародної торгівлі 

6. Діяльність Світової організації торгівлі. 

7. Суть та основні риси транснаціоналізації 

8. Транснаціональні   корпорації. Регулювання діяльності 

9. Масштаби діяльності транснаціональних корпорацій  

10. Глобальні інвестиційні цикли 

11. Транснаціоналізація середніх та малих фірм 

12. Трансформація організаційної стратегії ТНК 

13. Модифікація управлінських систем транснаціональних фірм 

14. Стратегічні альянси транснаціональних фірм    

15. Міжнародні  економічні  договори. 

16. Забезпечення  виконання  міжнародних  економічних  договорів.   

17. Міжнародний ринок товарів та послуг 

18. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобалізації 

19. Світовий ринок послуг 



20. Світова торгівля та міжнародна економічна інтеграція  

21. Ринок міжнародних інвестицій 

22. Характеристика ринку міжнародних інвестицій 

23. Міжнародний кредит як елемент міжнародного ринку позичкових 

капіталів 

24. Світовий ринок технологій. Трансферт технологій. 

25. Прямі іноземні інвестиції  

26. Україна на ринку міжнародних інвестицій 

27. Міжнародний фінансовий ринок 

28. Фінансові ринки 

29. Фондові біржі  

30. Фінансові інновації на світовому фінансовому ринку 

31. Ринки похідних фінансових інструментів 

32. Єврофінансові ринки 

33. Кризи новітньої міжнародної фінансової системи. 

34. Проблеми реформування МВФ та СБ  

35. Сутність та структура світового ринку праці  

36. Основні риси сучасного міжнародного ринку праці 

37. Масштаби, форми й основні напрямки сучасних міграційних процесів 

38. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили 

39. Вплив НТР та ТНК на міжнародну трудову міграцію  

40. Місце мігрантів у структурі сучасного ринку праці  

41. Напрямки і форми інтеграції України в міждержавний обмін робочою 

силою  

42. Тенденції розвитку галузевої структури міжнародної економіки 

43. Умови формування та різностадійність розвитку світового господарства  

44. Загальні закономірності зміни галузевої структури міжнародної економіки  

45. Світові промислові комплекси. 

 

11. Критерії оцінювання 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 
Оцінка за національною шкалою  

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 



 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

А
те

ст
ац

ія
 1

. 
 

Т1 2    

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

100 

Т2 4 

Т3 4 

Т4 4 

Т5 4 

Т6 4 

Т7 2 

Т8 2 

СРС 6 

КР 5 

А
те

ст
ац

ія
 2

. 

  

Т9 4 

Т10 2 

Т11 4 

Т12 2 

Т13 4 

Т14 2 

Т15 4 
 

СРС 6 

КР 5 

 

12. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 

- Заліки; 

- Стандартизовані тести; 

- Презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- Студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- Інші види індивідуальних і групових завдань.  

 

 

13. Форми поточного та підсумкового контролю 

Опитування  

Захист тем  

Тестування  

Перевірка конспектів  

Реферативні повідомлення  

Модульна контрольна робота 

 

 



 

 



 

14. Методичне забезпечення 
1. Міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією [навч.пос.] / 

Калетнік Г.М., Мороз О.В.Ковальчук С.Я., Бандура В.М... – Вінниця. : ЕдельвейсК, 2013. 

– 396 с. Гриф №1/11-412б Від 27 березня 2012 р 

2. Програма та методичні вказівки для проходження виробничої практики 

студентами 4 курсу ОКР «Бакалавр» галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» 

Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» .//  Поліщук Н.В. д.е.н..проф., 

Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент.– Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2014. – 34 с. 8191 пр№ 3 від «26» 

грудня 2014 р. 
3. Методичні вказівки до практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» 

дисципліни ―Міжнародна економічна діяльність України‖ освітньо-професійної програми 

підготовки «Бакалавр».Бурєннікова Н.В. д.е.н. професор, Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент.  

– Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2015. –  46  с. 8459 Пр № 7 від  25.03 2015 р 

4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми 

навчання для студентів ОКР «Бакалавр» з  дисципліни ―Міжнародна економічна діяльність 

України ‖.Бурєннікова Н.В. д.е.н. професор, Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент.  – Вінниця: 

ОЦ ВДАУ., 2015. –   20 с. 8460 Пр № 7 від  25.03 2015 р 

5. Навчальна програма (типову) з нормативної дисципліни ―Міжнародна 

економічна діяльність України‖ освітньо-професійної програми підготовки 

«Бакалавр».Бурєннікова Н.В. д.е.н. професор, Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент.  – Вінниця: 

ОЦ ВДАУ., 2015. –  40 с. 8461 Пр № 7 від  25.03 2015 р 

6. Методичні вказівки до практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» 

дисципліни ―Міжнародна економіка‖ освітньо-професійної програми підготовки 

«Бакалавр».Бурєннікова Н.В. д.е.н. професор, Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент.  – Вінниця: 

ОЦ ВДАУ., 2015. –  40  с.8462 Пр № 7 від  25.03 2015 р 

7. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми 

навчання дисципліни ―Міжнародна економіка‖ освітньо-професійної програми підготовки 

«Бакалавр».Бурєннікова Н.В. д.е.н. професор, Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент.  – Вінниця: 

ОЦ ВДАУ., 2015. –  40  с.8463 Пр № 7 від  25.03 2015 р 

8. Навчальна програма (типова) з нормативної дисципліни ―Міжнародна 

економіка‖ освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр».Бурєннікова Н.В. д.е.н. 

професор, Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент.  – Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2015. –  46  с. 8464 Пр 

№ 7 від  25.03 2015 р 

9. Методичні вказівки для практичних робіт  для підготовки студентів денної 

форми навчання ОКР «Бакалавр»з нормативної дисципліни ―Митне регулювання ЗЕД 

України‖ .Бурєннікова Н.В. д.е.н. професор, Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент.  – Вінниця: 

ОЦ ВДАУ., 2015. –  45  с.8498 Пр № 7 від  25.03 2015 р 

10. Навчальна програма (типова) з нормативної дисципліни ―Митне 

регулювання ЗЕД України‖ освітньо-професійної програми підготовки 

«Бакалавр».Бурєннікова Н.В. д.е.н. професор, Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент.  – Вінниця: 

ОЦ ВДАУ., 2015. –  35  с. 

11. 8500 Пр № 7 від  25.03 2015 р 

12. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми 

навчання для студентів ОКР «Бакалавр» з  дисципліни ―Митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності України‖. Бурєннікова Н.В. д.е.н. професор, Ковальчук 

С.Я. к.е.н., доцент. – Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2015. –   45 с.8501 Пр № 7 від  25.03 2015 р 

13. Міжнародна економіка. Методичні вказівки до виконання курсових робіт 

студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво‖ напряму підготовки 

6.030503 „Міжнародна економіка‖ освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр‖ денної i 

заочної форми навчання». Бурєннікова Н.В. д.е.н. професор, Ковальчук С.Я. к.е.н., 

доцент. – Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2015. –  45  с.8502 Пр № 7 від  25.03 2015 р 
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14. Термінологічний словник з дисципліни «Міжнародна економіка»для 

студентів денної форми навчання спеціальності ―Економічна кібернетика‖Вінниця: ОЦ 

ВДАУ., 2015. –  45  с.8484 Пр № 7 від  25.03 2015 р 

15. ―Міжнародна економічна діяльність України‖  Методичні вказівки до 

виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво‖ 

напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка‖ освітньо-кваліфікаційного рівня 

„Бакалавр‖ денної i заочної форм навчання ». – Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2015Бурєннікова 

Н.В. д.е.н. професор, Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент. . –  45  с. 8503 Пр № 7 від  25.03 

2015  

16. Міжнародна економіка. Методичні вказівки для підготовки та написання 

курсових робіт для студентів Галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» Спеціалізація «Міжнародна економіка»,Освітній ступінь 

бакалавр, денної форми навчання /Ковальчук С.Я. – Вінниця: ВНАУ, 2017. – 40 с14371 

Пр.№1 від 27 вересня 2017 року. 

17. Міжнародна економічна діяльність України. Методичні вказівки для 

підготовки та написання курсових робіт для студентів галузі знань 0305 „Економіка та 

підприємництво‖ напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка‖освітньо-

кваліфікаційного рівня „Бакалавр‖ денної форми навчання ., Ковальчук С.Я/ – Вінниця: 

ВНАУ, 2017. – 42 с.14370 Пр.№1 від 27 вересня 2017 року. 

18. Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент. ПРОГРАМА нормативної навчальної 

дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» 

―Міжнародна економіка‖ –галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям 

підготовки 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» галузі знань 0305 «Економіка 

і підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» 6.030502 «Економічна 

кібернетика» факультету економіки тапідприємництва 6.030509 «Облік та аудит» 

факультету обліку та аудиту ., Ковальчук С.Я- Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2018. – 39 с.15104 пр. 

№5 від 31 січня 2018 року. 

19. Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент. Методичні вказівки з організації самостійної 

роботи для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» дисципліни 

―Міжнародна економіка‖ –галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям 

підготовки 072«Фінанси,банківська справа та страхування» галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» 6.030502 «Економічна 

кібернетика» факультету економіки та підприємництва 6.030509 «Облік та аудит» 

факультету обліку тааудиту ., Ковальчук С.Я- Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2018. – 72 с. 15105 пр. 

№5 від 31 січня 2018 року. 

20. Ковальчук С.Я. к.е.н., доцент. Методичні вказівки до практичних занять для 

студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» дисципліни ―Міжнародна 

економіка‖ – галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 

«Фінанси,банківська справа та страхування» галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» 6.030502 «Економічна 

кібернетика» факультету економіки тапідприємництва 6.030509 «Облік та аудит» 

факультету обліку та аудиту ., Ковальчук С.Я- Вінниця: ОЦ ВДАУ., 2018. – 72 с. 15106 пр. 

№5 від 31 січня 2018 року. 

21. Мазур В.А. Ковальчук С.Я. Теорія європейського екологго-економічного 

розвитку  нав. посіб.//  Вінниця .- ТОВ: ТВОРИ, 2019 - 623с.(пр.№1 29серпеня 2019 р.) 
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15. Рекомендована джерела інформації 

Основні 

1. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (Розділ V. Економічне 

та галузеве співробітництво. Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій.) 

- [Електронний ресурс]. - Режим доступу [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984 011] 

2. European Commission//ArpapHa реформа: офіц. веб.-сайт. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/cap-reform/index en.htm 

3. European Commission//CAP 2020:детальний опис програми: офіц. веб.-сайт. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/cap-in-

depth/index_en.htm 

4.  European Commission//nporpaMa CAP 2020: офіц. веб.-сайт. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2014 en.pdf 

5. European Commission//nporpaMa CAP 2020: офіц. веб.-сайт. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2014 en.pdf 

6. Джонсон Д.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мэрфи П.Р. мл. Современная логистика: 

Пер. с англ. — 7-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с 

7. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: 

Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2012. — 172 с. 

8. Економічна енциклопедія : [У трьох томах ]. / [За ред. Мочерний С.В.]. - К. : 

Видавничий центр „Академія‖, 2000.Т.1. – 2000. - 864 с.  

9. Економічний енциклопедичний словник : [у двох томах]. / [За ред. Мочерний 
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