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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

перший

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

надання системи знань та навичок поглибленого аналізу структури та особливостей
економічного розвитку світу в цілому та його окремих регіонів у сучасних умовах,
ознайомлення їх з основними формами розвитку міжнародної економіки та категоріями,
які їх характеризують
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Особливості формування та тенденції розвитку міжнародної економіки
Тема 1. Основні поняття та теоретичні основи міжнародної економіки
Тема 2. Формування і розвиток світового ринку і світового господарства
Модуль 2. Міжнародна торгівля і міжнародний рух факторів виробництва:
теоретичні та практичні проблеми взаємодії
Тема 3. Міжнародна торгівля: сутність, форми, особливості і тенденції
розвитку
Тема 4. Міжнародна міграція робочої сили
Тема 5. Міжнародний рух капіталу і технологій
Модуль 3. . Фінансова і економічна глобалізація в міжнародній економіці
Тема 6. Міжнародні валютно-фінансові відносини
Тема 7. Регіональні особливості розвитку міжнародної економіки
Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція і глобалізація
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати основні терміни, визначення, поняття та категорії у сфері міжнародної
економіки;
знати основні тенденції світових інтеграційних та глобалізаційних процесів;
мати системне уявлення про особливості руху факторів виробництва, функціонування
системи світової торгівлі, міжнародних валютно-фінансових відносин;
вміти аналізувати соціально-економічні показники світового господарства, країн та
регіонів;
вміти орієнтуватися в сучасних тенденціях та проблемах, потенціалі та механізмі
світової торгівлі, міжнародних валютно-фінансових відносин;

-

навички самостійного опановування новим інструментарієм з аналізу світових
інтеграційних та глобалізацій них процесів;
використовувати набуті знання для самостійного дослідження та поглибленого аналізу
структури та особливостей економічного розвитку світу в цілому та його окремих
регіонів у сучасних умовах.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
лекції-презентації;
семінарські заняття;
методи колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання,
технологій опрацювання дискусійних питань;
консультування та індивідуальна робота зі студентами.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Поточне оцінювання: усне опитування та виконання завдань на практичних заняттях – 60
балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 20 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 20 балів
- Екзамен – ~ 100 балів.
- Підсумкова оцінка визначається як середньоарифметична із балів поточної успішності і
екзамена.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
Перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
 за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
 за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Чотирибальна
Шкала
Рейтингова
національна
оцінювання
бальна шкала
Визначення
шкала
ЄKTC
оцінювання
оцінювання
A
B
C
D
E
FX
F

Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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