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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності формування системи теоретичних знань про об’єктивні
закономірності, реальні процеси та специфічні особливості міжнародної
економічної діяльності України, а також практичних навичок щодо реалізації
її форм, регулятивного забезпечення
та ефективного здійснення
комерційних, інвестиційних та фінансових операцій у міжнародній сфері.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни
Знати:
- категоріальний апарат міжнародної економічної діяльності;
- сутність, механізми та форми співробітництва між країнами в
торговельній, науково-технічній, інвестиційній, валютно-фінансовій і
кредитній сферах;
- принципи та інструменти міжнародного та державного регулювання
руху факторів виробництва і міжнародної торгівлі товарів та послуг;
- особливості взаємодії України з міжнародними економічними
організаціями;
- характерні риси сучасного розвитку світової економіки;
- сутність, основні форми економічної глобалізації, її наслідки для
окремих країн і регіонів;
- особливості міжнародного економічного співробітництва для
вирішення глобальних проблем світової економіки;.
Уміти:
- визначати рівень значущості змін у світовій економіці та
прогнозувати їх наслідків для її подальшого розвитку;

- аналізувати структуру платіжного балансу України;
- визначати ступінь відкритості економіки України на основі
статистичних даних її соціально-економічного розвитку;
- аналізувати товарну та галузеву структури зовнішньої торгівлі
України з метою визначення галузевих і геополітичних пріоритетів її
розвитку;
- оцінювати інвестиційний клімат в Україні;
- обґрунтовувати доцільність створення в Україні організаційних
форм транснаціоналізації господарської діяльності;
- оцінювати та обґрунтовувати вибір методів та інструментів
макроекономічної політики України.
3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль, ПМК,
екзамен, написання курсової роботи
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Студенти можуть отримати за результатами підсумкового та поточного
контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види самостійної роботи.
До обов’язкових видів самостійної роботи відносяться, крім індивідуальних,
практичних завдань, модульні контрольні завдання, які виконуються
письмово в аудиторії.
Підсумковий контроль з дисципліни виконується через процес
додавання кількості балів, які отримав студент за обов’язкові та додаткові
види самостійної роботи та на іспиті.
5. Викладач(і ): Гордєєва Дар’я Валеріївна, к.е.н.

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

