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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем (14 годин
лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

перший

ФОРМА КОНТРОЛЮ

українська

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для здобувачів першого рівня вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування знань щодо історії та передумов виникнення міжнародних організації, сутності,
типології, структури та принципів функціонування міжнародних організацій.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Міжнародні організації в світовій економічній системі
Тема 1.
Міжнародні організації як складова системи регулювання
світової економіки
Тема 2.
Механізм функціонування міжнародних організацій
Тема 3.
ООН та міжнародне економічне співробітництво
Тема 4.
Міжнародні урядові (міждержавні) економічні організації

Модуль 2. Види та сучасні тенденції функціонування міжнародних
організацій
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Міжнародні неурядові економічні організації
Міжнародні організації та їх роль в світовій торгівлі
Міжнародні валютно-кредитні організації
Регіональні інтеграційні угруповання
Діяльність України в міжнародних організаціях

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

вміти визначати місце, роль і значення міжнародних економічних організацій у світовій економіці
на сучасному етапі; розрізняти урядові та неурядові міжнародні організації; визначати інтегруючу
роль міжнародних організацій в системі регулювання МЕВ;
знати міжнародні правові норми, що регулюють діяльність міжнародних організацій у сфері МЕВ;
вміти оцінювати можливості та роль провідних міжнародних організацій у розв'язанні проблем в
різних сферах міждержавних взаємин;
опанувати практику застосування економічних та дипломатичних методів (засобів вирішення
конфліктних ситуацій на міжнародному рівні;

-

набути здатність визначати зовнішньополітичну позицію України та відповідну ступінь участі
у міжнародних організаціях;
набути навички з прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання коштів за
експортно-імпортними операціями.)

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, в тому числі з візуальним супроводженням;
семінарські заняття (в тому числі дискусія, ситуативне моделювання в групах і індивідуальне);
самостійний творчий управлінський аналітичний пошук;
індивідуальний творчий управлінський експеримент;
консультування індивідуальне, групове, колективне.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- виконання завдань і контрольних робіт на семінарських заняттях – ~ 40 балів;
- виконання двох модульних контролів – ~ 30 балів;
- виконання індивідуального творчо-пошукового завдання – ~ 30 балів.
підсумковий контроль (залік). ~ 100 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал, 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 виконання додаткових творчо-пошукових завдань;
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
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

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Т.В. Андросова, О.В. Кот, В.О. Козуб Міжнародні організації: навчальний
посібник; вид. 2-ге, перероб. та доп. Харків: ХДУХТ, 2018. 235 с
2. Т.О. Свида Міжнародні організації: навчально-методичний посібник.
Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016. 36 с.
3.Мокій А.І., Яхно Т.П., Бабець І.Г. Міжнародні організації. Навч. посіб. Київ:
Центр учбової літератури, 2014. 280 с.
4.Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвінової Н.С Міжнародні організації:
навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2013. 223с.
5.Міжнародні організації: кредитно-модульний курс: навч.-метод. посібник /
Т.В. Андросова та ін. Харків: ХДУХТ, 2013. 145 с.

Англомовні
видання:

1. Clive Archer International Organizations: Third edition URL: https://epdf.pub/internationalorganisations-3rd-edition.html
2. International Organisations and Global Problems: Theories and
Explanations. Paperback, 2018, 324p
3. J. Samuel Barkin International Organization: Theories and Institutions. 175 p URL:
https://www.academia.edu/17310716/International_Organization_Theories_and_Institutions

Інтернет джерела

1.Офіційний сайт Світової організації торгівлі
URL: http://www.wto.org
2.Організація об`єднаних націй
URL:http://www.un.org
3.Портал Європейського Союзу
URL:http://europa.eu

