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бакалавр

Кількість кредитів за ECTS
кредитів ECTS )

120 години/ 4 кредити ECTS (180/ 6
(кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом )

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є розвиток економічного мислення в сфері функціонування
міжнародного кредитного, фінансового та торгового ринків, засвоєння
законів та закономірностей розвитку світової економічної системи та
економічних взаємозв’язків між країнами
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
сучасні трактування категорій “міжнародні економічні відносини”,
“міжнародна економічна система”, “світове господарство”;
основні форми сучасних економічних відносин;
механізм функціонування міжнародних ринків товарів, послуг, капіталів,
робочої сили тощо;
принципи міжнародної економічної інтеграції;
критерії визначення ефективності функціонування системи міжнародних
економічних відносин.
вміти:
проводити необхідні економічні розрахунки в сфері зовнішньоторгових та
валютних операцій;
проводити аналіз міжнародних економічних явищ та робити ґрунтовні
висновки;

визначати стратегію розвитку зовнішньоторгових підприємств, розробляти
бізнес-плани;
визначити результати участі національної економіки у системі світового
господарства, оцінити їх із точки зору економічної ефективності;
проаналізувати стан і перспективи країни як суб’єкта міжнародних
економічних відносин;
провести аналіз тих чи інших конкретних міжнародних ринків, визначити
тенденції їхнього розвитку;
визначити можливості поліпшення зовнішньоекономічного стану країни.
3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль,
екзамен
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 виконується через процес додавання кількості
балів, які отримав студент за обов’язкові та додаткові види самостійної
роботи та на екзамені.
5. Викладач(і): Хмара Марина Петрівна, к.е.н., доц.

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

