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1.

Опис дисципліни

Найменування показників
Обов'язкова / вибіркова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні/ семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов’язкова
5-й, 6-й
10
300
2
26 год (5-й семестр)
30 год (6-й семестр)
26 год (5-й семестр)
30 год (6-й семестр)
188 год.:
98 год (5-й семестр)
90 год (6-й семестр)
10
4
6
диф. залік (5-й семестр), екзамен (6-й
семестр)

2. Мета та завдання дисципліни
Мета - формування системи знань про соціально-економічні проблеми
світового господарства, про закономірності розвитку зовнішньоекономічних
зв’язків, вивчення теоретичних основ світової економіки, специфіки формування,
особливостей та тенденцій сучасного її розвитку.
Завдання - дослідження сутності міжнародної економіки, міжнародних
економічних відносин та їх середовища; визначення форм міжнародних
економічних відносин; вивчення особливостей формування, розвитку і сучасного
існування міжнародної торгівлі; аналіз основних видів міжнародної міграції
робочої сили та її причин; дослідження сучасного міжнародного ринку технологій,
особливостей існування і функціонування; аналіз форм міжнародного руху
капіталу; характеристика сучасних міжнародних валютних відносин; дослідження
проблем та перспектив сучасної міжнародної економічної інтеграції.

3. Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

усього
л
3

1

Кількість годин
У тому числi
п/с
лаб
4
5

2
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Вступ до міжнародної економіки
18
4
4
Тема 1. Міжнародна економічна система
Тема 2. Національні економіки та їх
14
2
2
взаємодія
Тема
3.
Міжнародна
економічна
14
2
2
діяльність
Тема 4. Глобалізація економічного
14
2
2
розвитку
Разом за змістовим модулем 1
60
10
10

Змістовий модуль 2.Форми міжнародних економічних відносин
19
4
4
Тема 5. Теорії міжнародної торгівлі

срс
6

10
10
10
10
40

11

Тема 6. Світовий ринок товарів та послуг
Тема 7. Міжнародна торгівельна політика
Тема 8. Міжнародний технологічний
обмін
Тема 9. Світовий ринок праці

18

4

4

10

13

2

2

9

14

2

2

10

13

2

2

9

Тема 10. Міжнародна трудова міграція
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

13
90
300

2
16
56

2
16
56

9
58
188

Модуль 2
Змістовий модуль 3. Міжнародний рух фінансових ресурсів
11
3
3
Тема 11. Теорія валютних курсів
Тема 12. Світова валютна система
Тема 13. Світовий валютний ринок
Тема 14. Світовий фінансовий ринок
Тема 15. Прямі інвестиції та міжнародне
виробництво
Тема
16.
Міжнародні
портфельні
інвестиції
Тема 17. Міжнародний кредит
Тема 18. Міжнародні розрахунки
Тема
19.
Платіжний
баланс
і
макроекономічна рівновага
Разом за змістовим модулем 3

9
9

2
2

2
2

5
5

9

2

2

5

11

3

3

5

9

2

2

5

9
9

2
2

2
2

5
5

11

3

3

5

87

21

21

45

Змістовий модуль 4. Міжнародні інтеграційні процеси
Міжнародна регіональна
11
3
3

Тема 20.
інтеграція
Тема 21. Європейська економічна
інтеграція
Тема 22. Інтеграція України до світової
економіки
Разом за змістовим модулем 4

5

5

11

3

3

5

11

3

3

5

33

9

9

15

Курсова робота
Разом за курсову роботу
Усього годин

Модуль 3
30
30
300

56

56

30
30
188

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Вид та тема заняття
Семінар – розгорнута бесіда
Вступ до міжнародної економіки
Семінар з виконанням розрахункових задач
Система національних рахунків
Семінар – дискусія
Система та середовище розвитку міжнародних економічних
відносин
Семінар – дискусія
Участь України в глобалізаційних процесах
Семінар з вирішенням розрахункових задач та розв’язанням
ситуаційних вправ
Теоретичні основи міжнародної торгівлі
Семінар з виконанням розрахункових задач
Показники міжнародної торгівлі
Семінар – дискусія
Державне та наднаціональне регулювання зовнішньої торгівлі
Семінар з розв’язанням ситуаційних завдань
Міжнародний рух технологій
Семінар – розгорнута бесіда
Трудові ресурси
Семінар з розв’язанням ситуаційних завдань
Міжнародна міграція робочої сили та її регулювання
Семінар запитань та відповідей
Теоретичні аспекти валютного обігу
Семінар з виконанням розрахункових задач
Обіг валют між країнами
Семінар – розгорнута бесіда
Сучасні валютні відносини
Семінар – розгорнута бесіда
Світова фінансова архітектура
Семінар запитань та відповідей
Міжнародна інвестиційна діяльність
Семінар з виконанням розрахункових задач
Ринок цінних паперів
Семінар з розв’язанням ситуаційних завдань
Міжнародний рух капіталу в кредитній формі
Семінар запитань та відповідей
Способи міжнародних розрахунків
Семінар з виконанням розрахункових задач
Показники платіжного балансу
Семінар з розв’язанням ситуаційних завдань
Розвиток інтеграційних процесів в світі
Семінар – дискусія
Розвиток інтеграційних процесів в Європі
Семінар – дискусія
Участь України у інтеграційних об’єднаннях

5. Індивідуальні завдання
1
2
3

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою.
Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок.

Години
4
2
2
2
4
4
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3

4

Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Вступ до міжнародної економіки

Семінар –
розгорнута бесіда
Вступ до
міжнародної
економіки

Семінар з
виконанням
розрахункових
задач
Система
національних
рахунків

10

10

Семінар – дискусія
Система та
середовище
розвитку
міжнародних
економічних
відносин

10

Семінар – дискусія
Участь України в
глобалізаційних
процесах

10

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Основні поняття:
система, система світового господарства, міжнародна
економіка. Інтернаціоналізація економіки.
Міжнародний поділ праці. Міжнародні економічні
відносини.
Джерела [1-5, 8-10, 13-16]
2. Самотестування
3. Самоперевірка знань шляхом вирішення ситуаційних
завдань щодо впливу світової економіки на національні
господарства (міграційна проблема, особливості
розвитку торговельних союзів, світові фінансові кризи
та різноманітність бюджетно-податкових політик).
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Основні показники
розвитку національної економіки. Групування країн за
різними критеріями. Розвинені країни. Країни з
перехідною економікою. Країни, що розвиваються.
Джерела [1-5, 8-10, 14-15]
2. Самотестування
3. Самоперевірка знань шляхом розв’язання
розрахункових задач; дослідження особливостей
групування країн з використанням методів економікоматематичного моделювання.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Сутність, форми
об’єкти та суб’єкти міжнародної економічної
діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність.
Середовище міжнародної економічної діяльності.
Міжнародні економічні операції.
Джерела [1-5, 14, 18-20]
2. Самотестування
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Сутність і види
глобалізації. Глобалізація економіки. Суб’єкти
глобалізаційних процесів. Наслідки глобалізації
економіки.
Джерела [1, 16, 33, 38-40, 42-43]
2. Самотестування
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,розв’язання
ситуаційних завдань та
задач

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, розв’язання
ситуаційних завдань та
задач

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
заслуховуван-ня та
обговорюван-ня
доповідей

Змістовий модуль 2.Форми міжнародних економічних відносин

Семінар з
вирішенням
розрахункових
задач та
розв’язанням
ситуаційних вправ
Теоретичні основи
міжнародної
торгівлі

11

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Міжнародна
торгівля як основна форма міжнародної економічної
діяльності. Класичні теорії міжнародної торгівлі.
Сучасні (альтернативні) теорії міжнародної торгівлі
Тестування, фронтальне
Джерела [1-5, 10, 12, 20, 31]
та індивідуальне
2. Самотестування
опитування, розв’язання
3. Самоперевірка знань шляхом визначення шляхів
ситуаційних завдань та
використання кривих попиту та пропозиції для
задач
встановлення експортної пропозиції країни; визначення
оптимальних обсягів виробництва продукції для
задоволення національних потреб та експорту;

Вид та тема
занять

Семінар з
виконанням
розрахункових
задач
Показники
міжнародної
торгівлі

Кількість
годин
самостійної
роботи

10

Семінар – дискусія
Державне та
наднаціональне
регулювання
зовнішньої
торгівлі

Семінар з
розв’язанням
ситуаційних
завдань

9

10

Міжнародний рух
технологій

Семінар –
розгорнута бесіда
Трудові ресурси

9

Зміст самостійної роботи
вирішення завдань щодо визначення абсолютних та
порівняльних переваг торгівлі між країнами.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Сутність та
еволюція світового ринку. Рівновага на світовому
ринку. Товарна структура світового ринку. Принципи
вартісної оцінки світової торгівлі. Система показників
розвитку світової торгівлі. Інструменти аналізу
міжнародної торгівлі. Світові товарні ринки.
Міжнародна торгівля послугами. Форми торгівлі.
Методи торгівлі.
Джерела [1-5, 10, 12, 20, 31, 38-40, 42-43]
2. Самотестування
3.Підготовка аналітичної записки з аналізом показників
торгівлі однієї з країн світу
4. Самоперевірка знань шляхом вирішення
розрахункових завдань із визначення показників
міжнародної торгівлі.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Сутність, цілі і
показники зовнішньоторговельної політики.
Інструменти зовнішньоторговельної політики.
Міжнародна торгівельна політика. Особливості
торгівельної політики окремих країн.
Джерела [1-5, 10, 12, 20, 31]
2. Самотестування
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Технологічні
ресурси світу. Світовий ринок технологій. Міжнародні
некомерційні науково-технічні зв’язки. Міжнародне
спільне проведення науково-технічних досліджень.
Міжнародні комерційні науково-технічні зв’язки.
Міжнародне регулювання передавання технологій.
Державне регулювання передавання технологій.
Сучасні тенденції розвитку технологій.
Джерела [1-5, 10, 12, 20, 31, 38-40]
2. Самотестування
3. Самоперевірка знань шляхом визначення
особливостей науково-технічного співробітництва та
механізмів передавання технологій в різних країнах
світу.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Загальна
характеристика населення і трудових ресурсів світу.
Світовий ринок праці і тенденції його розвитку. Якість
робочої сили. Проблеми зайнятості в світовій економіці.
Джерела [1-5, 8-10, 13-16]
2. Самотестування
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Сутність, типи,
види міжнародної міграції робочої сили. Причини
міжнародної трудової міграції. Наслідки міжнародної

Засоби діагностики

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, розв’язання
розрахункових задач

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, розв’язання
ситуаційних завдань

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Семінар з
розв’язанням
ситуаційних
завдань
Міжнародна
міграція робочої
сили та її
регулювання

9

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

трудової міграції. Напрямки міжнародної трудової
міграції. Кількісні показники міжкраїнного
переміщення трудових ресурсів. Державне регулювання Тестування, фронтальне
та індивідуальне
трудової міграції. Міжнародні правові основи
опитування, розв’язання
міжкраїнної трудової міграції. Особливості сучасної
ситуаційних завдань
міграції робочої сили і «відтоку мізків».
Джерела [1-5, 8-10, 13-16, 38]
2. Самотестування
3. Самоперевірка знань шляхом визначення ефекту
міграції на ринок праці країн світу; впливу міграції на
країну, що приймає переселенців; впливу міграції на
країну, що характеризується відтоком громадян.

Змістовий модуль 3. Міжнародний рух фінансових ресурсів
Семінар запитань
та відповідей
Теоретичні
аспекти валютного
обігу

Семінар з
виконанням
розрахункових
задач

5

5

Обіг валют між
країнами

Семінар –
розгорнута бесіда
Сучасні валютні
відносини

5

Семінар –
розгорнута бесіда
Світова фінансова
архітектура

5

Семінар запитань
та відповідей
Міжнародна
інвестиційна
діяльність

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Теорія загальної
рівноваги. Теорія паритету купівельної спроможності.
Вплив відсоткових ставок на валютний курс. Грошова
теорія валютного курсу. Загальна теорія валютного
курсу.
Джерела [1-5, 8-10, 11, 12, 23, 37]
2. Самотестування
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Поняття і основні
елементи СВС. Еволюція валютної системи. Вартість
валюти і валютний курс. Рівноважний валютний курс.
Джерела [1-5, 8-10, 11, 12, 23, 37]
2. Самотестування
3. Самоперевірка знань шляхом визначення
рівноважного валютного курсу.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Сутність і
характеристики валютного ринку. Структура світового
валютного ринку. Форми торгівлі валютою. Валютні
ризики та арбітраж. Державне регулювання валютного
курсу.
Джерела [1-5, 8-10, 11, 12, 23, 37]
2. Самотестування
3. Підготовка до презентації доповід
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Міжнародний
ринок боргових зобов’язань. Міжнародний ринок
титулів власності. Міжнародний ринок фінансових
деривативів.
Джерела [1-5, 8-10, 11, 12, 23, 37]
2. Самотестування
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Поняття та форми
міжнародних інвестицій. Прямі зарубіжні інвестиції.
Міжнародні корпорації.
Джерела [1-5, 8-10, 12, 26, 34, 36-40]
2. Самотестування
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
понятійний диктант

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, розв’язання
розрахункових задач

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
понятійний диктант

Вид та тема
занять
Семінар з
виконанням
розрахункових
задач

Кількість
годин
самостійної
роботи

5

Ринок цінних
паперів

Семінар з
розв’язанням
ситуаційних
завдань
Міжнародний рух
капіталу в
кредитній формі

5

Семінар запитань
та відповідей
Способи
міжнародних
розрахунків

Семінар з
виконанням
розрахункових
задач
Показники
платіжного
балансу

5

5

Зміст самостійної роботи
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Види портфельних
інвестицій. Причини зарубіжних портфельних
інвестицій. Оцінка обсягів портфельних інвестицій.
Джерела [1-5, 8-10, 12, 26, 34, 36-40]
2. Самотестування
3. Самоперевірка знань шляхом визначення вартості
цінних паперів та оцінки обсягів портфельних
інвестицій.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Форми
міжнародного кредитування.
Держава як учасник міжнародного кредитування.
Зовнішній борг і проблеми його обслуговування.
Кредитні рейтинги країни.
Джерела [1-5, 8-10, 12, 26, 34, 36-40]
2. Самотестування
3. Самоперевірка знань шляхом визначення шляхів
контролю капіталу; причин виникнення світових
фінансових та валютних криз.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Міжнародні
розрахунки: сутність та особливості здійснення. Форми
міжнародних розрахунків. Міжнародні платіжні
системи. Кліринг. Ризики при міжнародних
розрахунках і методи їх мінімізації.
Джерела [1-5, 8-10, 12, 26, 34, 36-40]
2. Самотестування
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Теорія платіжного
балансу. Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій
з капіталом і фінансових операцій. Фінансування
платіжного балансу.
Джерела [1-5, 8-10, 12, 26, 34, 36-40]
2. Самотестування
3. Самоперевірка знань шляхом визначення балансу
поточних рахунків країни; розрахунку балансу торгівлі
товарами.

Засоби діагностики

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, розв’язання
розрахункових задач

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, розв’язання
ситуаційних завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
понятійний диктант

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, розв’язання
розрахункових задач

Змістовий модуль 4. Міжнародні інтеграційні процеси
Семінар з
розв’язанням
ситуаційних
завдань
Розвиток
інтеграційних
процесів в світі

5

Семінар – дискусія
Розвиток
інтеграційних
процесів в Європі

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Сутність,
передумови та цілі міжнародної регіональної інтеграції.
Етапи міжнародної регіональної інтеграції. Принципи
Тестування, фронтальне
оцінки інтеграції. Ефекти міжнародної економічної
та індивідуальне
інтеграції. Міжнародні інтеграційні об’єднання.
опитування, розв’язання
Джерела [1-10, 31, 40]
ситуаційних завдань
2. Самотестування
3. Самоперевірка знань шляхом визначення
особливостей протікання інтеграційних процесів в
різних регіонах світу.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Тестування, фронтальне
літератури для обговорення питань: Основи розвитку
та індивідуальне
інтеграційних процесів в Європі. Європейський Союз.
опитування,
ЄАСТ. ЦЕФТА.
заслуховування та
Джерела [1-10, 31, 40]
обговорювання
2. Самотестування
доповідей
3. Підготовка до презентації доповіді.

Вид та тема
занять

Семінар – дискусія
Участь України у
інтеграційних
об’єднаннях

Кількість
годин
самостійної
роботи

5

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Взаємовідносини Тестування, фронтальне
України та ЄС. СНГ та участь у ньому України. ГУАМ
та індивідуальне
та участь у ньому України.ОЧЕС та участь у ньому
опитування,
України.Україна та ЄЕП.
заслуховування та
Джерела [1-10, 31, 40]
обговорювання
2. Самотестування
доповідей
3. Підготовка до презентації доповіді.

7. Результати навчання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Уміння визначати тенденції розвитку та структури сучасного світового ринку технологій,
переваги і недоліки основних форм міжнародного руху капіталу
Уміння надавати характеристику сучасних міжнародних валютних відносин
Уміння досліджувати проблеми і перспективи сучасної міжнародної економічної інтеграції
Уміння визначати характер міжнародної торговельної політики окремих держав світу,
особливості глобалізаційних процесів, що відбу-ваються в сучасному економічному
середовищі, вплив глобалізації на економіку окремих країн
Уміння визначати роль міжнародних корпорацій на світовому ринку прямих та
портфельних інвестицій
Уміння робити висновки про кредитоспро-можність та надійність позичальника на основі
його міжнародного кредитного рейтингу
Уміння визначати недооцінені/переоцінені валю-ти, крос-курс валюти та рівноважний
валютний курс; відносити країни до певної групи згідно міжнародних класифікацій
Уміння досліджувати особливостей формування, розвитку і сучасного існування
міжнародної торгівлі
Уміння аналізувати товарну та географічну структуру світового ринку товарів та послуг
Уміння використовувати навички щодо аналізу причин, наслідків та способів розв’язання
проблеми зайнятості у світовій економіці
Уміння аналізувати основні види міжнародної міграції робочої сили, визначення її причини
Уміння досліджувати особливості функціонування міжнародного ринку технологій,
суб'єктів і об'єктів цього ринку
Уміння здійснювати моніторинг основних тенденцій на світовому валютно-фінансовому
ринку
Уміння розрізняти прямі та портфельні інвестиції на світовому фінансовому ринку

15 Уміння робити висновки про пріоритетні напрями та перспективи інтеграції України

8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури), курсова робота.
9. Методи оцінювання
Диференційований залік, письмовий екзамен.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю екзамену (50 балів).
Оцінювання протягом семестру
Вид роботи/бали
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Задачі,
завдання,
кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання

ПМК

Сума
балів

Модуль 1
Змістовий модуль 1
Тема 1

2

Тема 2

2

Тема 3
Тема 4
Разом
змістовий
модуль1

3

5

5

3

10

2

4

3

9

2

5

3

8

18

8

14

12

8

42

Змістовий модуль 2
Тема 5

2

4

3

9

Тема 6

2

4

3

9

Тема 7

2

Тема 8

2

Тема 9

2

Тема 10
Разом
змістовий
модуль 2
Разом модуль
1

2

4

3

12

16

18

20

30

30

3
4

4

9

3
3

9
4

9
4

13

8

4

58

8

12

100

Модуль 2
Змістовий модуль 2
Тема 1

1

1

1,5

2

Тема 2

1

1

1,5

2

Тема 3

1

1

1,5

2

Тема 4

1

2

1,5

3

Тема 5

1

2

2

5

Тема 6

1

2

1,5

3

Тема 7

1

2

1,5

3

Тема 8

1

2

1,5

3

Тема 9

1

2

1,5

3

Разом
змістовий
модуль 3

9

15

14

38

Змістовий модуль 2
Тема 10

1

2

2

5

Тема 11

1

1

1,5

2

Тема 12
Змістовий
модуль 2
Разом модуль
2

1

1

1,5

2

3

4

5

12

12

19

19

50

Модуль3
Курсова
робота

100

100

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
0-40 балів - теоретична частина (тестування);
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на
основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал.
Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.
Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини.
Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів
10
7
4
0-3

Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи
оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
0-40 балів - теоретична частина (тестування);
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються.
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове
завдання оцінюється в один бал.
Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.
Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини.
Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів
10
7
4
0-3

Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи
оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни (модулю).
Оцінка
100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
59-30
0-29

A
B
C
D
E
FX
F

5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1
2
3
4

Електронний конспект лекцій.
Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
Комплекти індивідуальних завдань.
Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література
Основна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Международная экономика [Текст] : учеб.пособие для студ. напр. подготовки
6.030503 «Международная экономика» днев. и заоч. форм обучения / О.Б.
Чернега, И.А. Іваненко, А.С. Маловичко. – Донецк :ДонНУЭТ, 2011. –
Герасимчук, В.Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В.
Г.Герасимчук. - К.: Знання, 2009 . - 302 с.
Глобальна економіка : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В.
Кулішов, О. М. Сазонець ; Одягайло Б.М., ред. - Львів : Магнолія 2006, 2016.
- 206 с.
Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч. - Ч. 2. Открытая экономика и
макроэкономическое программирование. Уч.пособие для вузов. - М.:
Международные отношения, 2006. - 456 с.
Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч. - Ч. 1. Движение товаров и
факторов производства. Уч.пособие для вузов. - М.: Международные
отношения, 2006. – 416 с.
Міжнародна економіка [Текст] : підручник / За ред. А.О. Задої, В.М.
Тарасевича. - К.:ЦУЛ, 2012. - 416 с.
Международная интеграция: Учеб. пособие / Под ред. О.Б. Чернеги. Донецк: ДонНУЭТ, 2007.- 328 с.
Міжнародна мікроекономіка [Текст]: навч. посіб. / Ю.Г. Козак, Ю.М.
Пахомов, Н.С. Логвінова та ін. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Центр
учбової літератури, 2012 . - 368 с.
Міжнародна економіка [Текст] : навчальний посібник / С.В. Фомішин, А.В.
Рибчук, А.П. Румянцев, П.В. Гудзь та ін.; за ред. С.В. Фомішина. – Львів:
Новий Світ-2000.- 2011 . - 446 с.
Міжнародна макроекономіка [Текст]: навч.посіб. Видання 3-тє перероб. і
допов / Ю.Г. Козак, Ю.М. Пахомов, Н.С. Логвінова та ін. - К.: Центр учбової
літератури, 2012 . - 400 с.
Міжнародні фінанси [Текст]: підручник / О.І.Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С.
Шемет та ін.; за ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.
Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / Павленко І. І.,
Варяниченко О. В., Навроцька Н. А. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч.
закл. / Є. В. Савельєв. - К.: "Знання", 2008 . - 622 с.
Гурова І. П. Світова економіка: Підручник. - М: Омега-Л, 2007. - 393 с.
Колесов В. П. Міжнародна економіка: Підручник / МДУ ім. М. В.
Ломоносова; В. П. Колесов, М. В. Кулаков. - М: Инфра-М, 2008. - 474 с.
Щербанин Ю. А. Світова економіка: Підручник / За ред. Ю. А. Щербанін. - 2е вид., перераб. і доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 415 с.

Допоміжна
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Міжнародна економіка [Текст] : метод. рек. до викон. курс. роботи з дисц.
для студ. спец. 6.030503 «Міжнар. економіка» всіх форм навчання / О.Б.
Чернега, І.А. Іваненко, Г.Д. Чіжиков; М-во освіти і науки, молоді та спорту
України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського,
Каф. міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ] , 2012. - 35 с.
Международная экономика: в вопросах и ответах [тескт] учебник. 5-е изд.
перераб. и доп./ под ред. Козака Ю. Г.– К.: Центр учебной ли-тературы, 2013.
– 240 с
Писаренко, С. М. Економіка і зовнішньо-економічнізв'язкиУкраїни :
підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець. - К. :Знання, 2015. - 398 с
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Пугель Т. А. Международная экономика [Текст]: учебник / Т.А. Пугель, П.Х.
Линдерт, пер. с англ.- М.: Изд-во «Дело и сервис», 2003. - 800 с.
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика /
пер. с англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное
пособие. [Текст] - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008. .- 401 с.
Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації і стратегії
розвитку: Монографія. [Текст] –К.:ВІПОЛ, 2009.- 426 с.
Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения:
Учебное пособие. [Текст] - М.: Финансы и статистика, 2009. .- 423 с.
Гальчинский А.С. Сучасна валютна система. [Текст] – К.: Об’єднання
науково-виробничих ініціатів “ІЛВКА”, 2009. .- 412 с.
Гатина Г.Ф. Мерзликин В.А., Щукина Н.Н. Мировая єкономика: Учебник.
[Текст] - М.: ИНФРА-М-Пермь: Перм. Гос. Техн. ун-т, 2007. .- 356 с.
Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція: Монографія. [Текст] –
ВІПОЛ,2009. .- 413 с.
Лук’яненко Д.Г., Мозговий О.М., Губський Б.В. Основи міжнародного
інвестування: Навчальний посібник. [Текст] – К.: КНЕУ, 2008. .- 326 с.
Международные экономические отношения: Учебник, под общ. ред.
В.Е.Рыбалкина. – 3е изд., перераб. и доп. [Текст] – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник \
Под ред. Красавиной А.Н. [Текст] – М.: Финансы и статистика, 2005.
Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник \За ред. А.С. Філіпенко.
[Текст] – К.: Либідь, 2009.
Мокій А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і
науки України для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно та І. Г.
Бабець. ─ К.: Центр учб. л-ри, 2011. ─ 280 с.
Никитин С.М. Внешняя торговля и ценообразование: теория и практика
[Текст] // Деньги и кредит. – 2006, № 6. – с. 23Ревинский И.А. Международная экономика и мировые рынки: Учеб. пособие.
[Текст] -Новосибирск: Изд-во НГПУ,2007.
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Законодавство України [Електронний ресурс]: офіційний сайт Верховної
Ради України / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
Національний банк України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт /
Режим доступу: www.bank.gov.ua
Bank for International Settlements [Електроннийресурс] :official web-site. –
Режимдоступу:www.bis.org
InternationalMonetaryFund[Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт / Режим
доступу: www.imf.org
International Financial Corporation [Електроннийресурс] : official web-site. Режим доступу: www.ifc.org
Organization
for
Economic
Development
and
Cooperation
[Електроннийресурс] :official web-site. – Режимдоступу: www.oecd.org
United Nations [Електроннийресурс] :official web-site. – Режимдоступу: http://
www.un.org.
World Trade Organization [Електроннийресурс]:official web-site. –
Режимдоступу: http://www.wto.org.
WorldIntellectualPropertyOrganization [Електронний ресурс] :officialweb-site. –
Режим доступу: http://www.wipo.int.
WorldBank [Електронний ресурс] :officialweb-site. – Режим доступу:
www.worldbank.org

