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Опис навчальної дисципліни
Формування системи знань про світову економіку, форми, методи та
механізми реалізації міжнародних економічних відносин
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год.,
самостійна робота 90 год.)
Форми: лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
розкладом
Методи: симуляційні, дискусійні ігри; мозковий штурм; метод кейсів,
ситуаційний аналіз
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з міжнародних відносин та міжнародних
економічних стосунків
Англійська, українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Систематизовувати й упорядковувати
• Здатність виокремлювати характерні ознаки та
отриману інформацію щодо процесів і
тенденції
розвитку
світового
господарства,
явищ
у
світовому
господарстві;
особливості реалізації економічної політики та
оцінювати
та
пояснювати
вплив
світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів,
ендогенних і екзогенних факторів на
у тому числі євроатлантичної інтеграції
них;
формулювати
висновки
і
• Здатність використовувати базові категорії та
розробляти рекомендації з урахуванням
новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері
особливостей
національного
і
міжнародних економічних відносин з урахуванням
міжнародного середовища
їх основних форм, застосовувати теоретичні
Розуміти, виділяти й описувати нові
знання
щодо
функціонування
та розвитку
явища, процеси й тенденції глобального
міжнародних економічних відносин.

Програмні результати навчання

•

•

•

•

розвитку, механізми й інструменти
реалізації економічної політики та
світових
інтеграційних
/
дезінтеграційних процесів, у тому числі
та євроатлантичної інтеграції
Ідентифіковувати та виокремлювати
особливості функціонування суб’єктів
міжнародних відносин та моделей їх
економічного розвитку
Демонструвати
знання
про
стан
досліджень міжнародних економічних
відносин та світового господарства у
міждисциплінарному
поєднанні
із
політичними,
юридичними,
природничими науками
Досліджувати економічні явища та
процеси у міжнародній сфері на основі
розуміння
категорій,
законів;
виділяючи й узагальнюючи тенденції,
закономірності
функціонування
та
розвитку світового господарства з
урахуванням причинно-наслідкових та
просторово-часових зв’язків
Розуміти, оцінювати та пояснювати
трансформаційні процеси світового
ринку праці, адаптуватися до змін у
сфері зайнятості, руху та активності
міграційних потоків

•
•

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
Здатність виявляти особливості функціонування
середовища міжнародних економічних відносин та
моделей економічного розвитку.
Здатність оцінювати та здійснювати моніторинг
світового ринку праці, визначати зміни попиту та
пропозиції робочої сили, тенденції зайнятості, руху
та активності міграційних потоків, адаптуватися
до них

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
Модуль 1. Основи, пропорції, потенціал, та перспективи розвитку світової економіки
Тема 1. Міжнародний поділ
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати
реферат
на
праці та його особливості на завдання; обговорення матеріалу занять; тему
«Фактори,
що
сучасному етапі
виконання
навчальних
завдань; впливають на виробничу та
завдання
самостійної
роботи; експортну
спеціалізацію
тестування
країн».
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати
реферат
на
Тема 2. Міжнародна
завдання; обговорення матеріалу занять; тему «Міжнародні біржі та
торгівля: учасники, ринки,
виконання
навчальних
завдань; аукціони:
принципи
та
регулювання
завдання
самостійної
роботи; особливості діяльності».
тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати
реферат
на
завдання; обговорення матеріалу занять; тему
«Основні
види
Тема 3. Міжнародна
виконання
навчальних
завдань; міжнародних інтеграційних
регіональна інтеграція
завдання
самостійної
роботи; об’єднань».
тестування
Тема 4. Міжнародна
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати
реферат
на
міграція робочої сили
завдання; обговорення матеріалу занять; тему «Основні напрямки
виконання
навчальних
завдань; руху трудових мігрантів».
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферат на
Тема 5. Прямі інвестиції та
завдання; обговорення матеріалу занять; тему «Чинники, що
міжнародне співробітництво виконання
навчальних
завдань; впливають на зарубіжні
завдання
самостійної
роботи; прямі інвестиції».
Назва теми

Види робіт

тестування
Модуль 2. Основні форми та тенденції розвитку світової економіки
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати
реферат
на
завдання; обговорення матеріалу занять; тему «Зародження, еволюція
Тема 6. Світова валютна
виконання
навчальних
завдань; та крах Золотого стандарту».
система
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферат на
завдання; обговорення матеріалу занять; тему «Міжнародний ринок
Тема 7. Світовий
виконання
навчальних
завдань; деривативів».
фінансовий ринок
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферат на
завдання; обговорення матеріалу занять; тему «Способи здійснення
Тема 8. Міжнародні
виконання
навчальних
завдань; розрахунків у
розрахунки
завдання
самостійної
роботи; зовнішньоторговельних
тестування
відносинах».
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати
реферат
на
завдання; обговорення матеріалу занять; тему «Платіжний баланс як
Тема 9. Платіжний баланс
виконання
навчальних
завдань; інструмент
обліку
завдання
самостійної
роботи; міжнародної
економічної
тестування
діяльності країн».
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати
реферат
на
Тема 10. Глобалізація та
завдання; обговорення матеріалу занять; тему
«Сучасні
тенденції
міжнародний економічний
виконання
навчальних
завдань; економічної глобалізації».
розвиток
завдання
самостійної
роботи;
тестування
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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: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення
про
академічну
доброчесність»
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);
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/neformalna-osvita;
Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvit
y.pdf)
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання
(10 балів); обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань
50
(5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна
модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання
(10 балів); обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань
50
(5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна
модульна робота (10 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним
0-34
F
вивченням навчальної дисципліни

