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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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64

116

кредити ЄКТС
(180 годин)

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

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

перший

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік
екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Знання основ міжнародних економічних відносин
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

забезпечення розуміння особливостей формування соціально-економічних систем держав
світу, основних чинників і джерел економічного зростання зарубіжних країн, тенденцій їх
розвитку, структури економіки, динаміки та стадій економічного розвитку
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Соціально-економічна типологія і моделі економічного розвитку країн
світу
Тема 1.
Класифікація соціально-економічних систем країн у світовій
економіці
Тема 2.
Інтеграційні та глобалізаційні виміри світової економіки
Модуль 2. Типологічна та регіонально інтеграційна структура країн світу
Тема 3.
Типологічна структура країн світу
Тема 4.
Регіонально-інтеграційна структура країн світу
Модуль 3. Особливості соціально-економічних структур і стратегій розвитку
зарубіжних країн світу
Тема 5.
Особливості економічних стратегій розвинутих країн
Тема 7.
Особливості формування стратегій розвитку країн транзитивної
економіки
Тема 8.
Специфіка економічних стратегій країн, що розвиваються
Тема 9.
Стратегії макрорегіональних інтеграційних об’єднань
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

система знань із загальних економічних основи сучасної цивілізації і регіональних
особливості економічного розвитку держав;
розуміння інтересів і потреб України у стосунках з іншими країнами світу, факторів і джерел
економічного зростання зарубіжних країн.
вміння аналізувати і порівнювати соціально-економічні системи зарубіжних країн,
аналізувати регіональні особливості економічного розвитку держав;
вміння узагальнювати досвід здійснення радикальних економічних реформ;
навички аналізу проблеми функціонування соціально-економічних систем різних країн.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

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

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи у кожному семестрі:
- Усне опитування та виконання завдань на семінарських заняттях – 50 балів.
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 20 балів.
- Виконання творчо-пошукового індивідуального завдання – 30 балів.
- Екзамен – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
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
Відмінне виконання лише з
Відмінно
A
90 ≤ RD ≤ 100
незначною кількістю помилок
(зараховано)
Вище середнього рівня з кількома
B
82≤ RD < 89
помилками
Добре
(зараховано)
Загалом правильна робота з
C
74≤ RD < 81
певною кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
D
64≤ RD < 73
недоліків
Задовільно
(зараховано)
Виконання задовольняє мінімальні
E
60≤ RD < 63
критерії
FX
Можливе повторне складання
35≤ RD < 59
Незадовільно
(не
Необхідний повторний курс з
F
RD < 34
зараховано)
навчальної дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Економічна і соціальна географія України / Нємець Л. М.,
Сільченко Ю. Ю., Вірченко П. А.. Навчальний посібник. Харків,
2014. 265 с.
2. Задоя А.О. Міжнародна економіка: навчальний посібник. Київ:
Центр учбової літератури, 2012. 416 с.
3. Михайлова Л.І. Євроекономічна інтеграція України: навчальний
посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 136 с.
4. Економіка зарубіжних країн: підручник / С.В. Войтко, О.А.
Гавриш, О.М. Згуровський, С.В.Нараєвський. Київ: КПІ ім.
Ігоря Сікорськогого, 2017. 400 с

Англомовні
видання:

1. Szimai A. Socio-Economic Development. Second
Cambridge: Cambridge University Press. 2015. 794 р.

edition.

2. Endovitsky D. A., Popkova E. G. Management of Changes in
Socio-Economic Systems (Studies in Systems, Decision and
Control). 1st ed. Berlin : Springer, 2018. 177 р.
3. Gregory Paul R., Stuart Robert C.Comparing Economic Systems
in the Twenty-First Century. 7th edition. Boston : Cengage
Learning, 2004. 558 р.

Інтернет джерела

1. Статистична інформація. Державний служба статистики
України : веб-сайт. URL: www.ukrstat.gov.ua.
2. World Bank Open Data. World Bank : веб-сайт. URL:
https://data.worldbank.org.
3. The
World
Trade
Organization
:
веб-сайт.
URL:
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