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Кількість кредитів за ECTS _90 годин / 3 кредити ЕСТS

(кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом )

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є вивчення явищ і процесів у світовій економіці, методології
розрахунків економічних показників, що характеризують діяльність
основних суб’єктів світового господарства, причинно-наслідкових зв’язків
економічних процесів, що відбуваються у світовому господарстві та
впливають безпосередньо на результати діяльності його основних суб’єктів.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
ЗНАТИ:
основні принципи, методи, прийоми, процедури, інструменти і
технологію міжнародного економічного аналізу;
законодавчу базу, що забезпечує міжнародну економічну діяльність і
правильний підхід до розгляду питань аналізу;
методики проведення аналізу за окремими напрямами діяльності
суб’єктів міжнародної економічної діяльності;
методики проведення фінансового аналізу закордонного контрагента,
іноземного інвестора тощо;
методи аналізу ефективності експортних та імпортних операцій;
робити висновки на основі виконаного аналізу і приймати правильні
управлінські рішення.

ВМІТИ:
обчислювати застосовувати різні методи та прийоми міжнародного
економічного аналізу щодо дослідження різних аспектів функціонування
світового господарства;
здійснювати підбор статистичної інформації про економічний і
соціальний розвиток країн світу, використовуючи відповідні статистичні бази
міжнародних організацій, а також систематизувати та класифікувати
відібрану інформацію;
володіти методикою обробки отриманої інформації з застосуванням
відповідного програмного забезпечення;
самостійно та творчо використовувати дані міжнародного
економічного аналізу для оцінки економічного розвитку на різних рівнях,
робити на їх основі висновки та приймати рішення.
3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль,
екзамен
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Поточне оцінювання та модульна робота
Змістовий модуль
Змістовний
Змістовний
Разом балів
модуль 1
модуль 2
25
25
50

5. Викладач(і): Огородник Віра Володимирівна, к.е.н.

Екзамен
(балів)

Сума
балів

50

100

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

