Навчальна дисципліна «Європейська економіка»
Сучасний економічний розвиток відкриває і нові можливості: глобалізація економіки
і повсюдне поширення інформаційно- комунікаційних технологій істотно спрощує вихід
компаній за межі їх національних юрисдикцій, дозволяє активно включатися в
підприємницьку діяльність індивідуальним господарюючим суб'єктам, які можуть бути
як приватними інвесторами, так і власниками некорпоративних форм організації
економіки. Крім того, моделі партнерства в рамках міжнародних ділових операцій здатні
допомогти в запозиченні передових зарубіжних технологій та управлінського досвіду, так
само як і в залученні іноземного капіталу для реалізації бізнес-проектів на території
України. Відповідно, ретельно зважений, осмислений підхід до форм і методів ведення
міжнародної, особливо європейської економіки вітчизняними підприємцями міг би
розширити можливості і фінансові результати діяльності українських компаній, яким є
що запропонувати не тільки внутрішнім, але й зовнішнім споживачам.
Навчальна дисципліна «Европейська економіка» є спеціальним навчальним курсом.
Викладається для студентів, які здобувають освітній ступінь «Магістр».
Мета викладання дисципліни «Європейська економіка» полягає у формуванні
студентів знань теоретичних основ європейської економіки, сучасних норм та правил її
здійснення, вмінь та навичок орієнтування в сучасному стані та тенденціях розвитку
європейської економіки.
Завдання дисципліни – формування у студентів комплексного бачення про
структуру та принципи функціонування європейської економіки; вивчення системи
регулювання європейської економіки та моделей її взаємодії з державами Європи;
вивчення особливостей функціонування європейської економіки в різних секторах
економіки; вивчення особливостей використання електронної комерції в європейській
економіці; надання знань про професійну культуру економічної діяльності в країнах
Європи; надання знань у сфері аналізу перспектив та оцінки наслідків ведення
європейської економіки.
Програма навчальної дисципліна «Європейська економіка» складається з модулів:
Модуль 1. Теоретичні основи та регулювання європейської економіки.
Модуль 2. Особливості ведення європейської економіки.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:
- основи корпоративної культури, особливості міжкультурних комунікацій,
основні професійні назви і терміни, пов'язані з дисципліною;
- основні джерела інформації про суб'єктів та середовище європейської
економіки, суб'єктно-об'єктну структуру європейської економіки, нормативно-правову
базу, що регламентує діяльність суб'єктів європейської економіки;
- систему регулювання європейської економіки, її структуру, теоретичні
аспекти, закономірності і сучасні тенденції її розвитку;
- параметри системи відносин у зовнішньому і внутрішньому середовищі
європейської економіки, чинники, що визначають розвиток європейської економіки;
вміти:
- вести конструктивну дискусію, аналізувати інформацію, аргументувати свою
позицію;
- здійснювати пошук іноземних джерел інформації по заданій проблематиці з
використанням ключових професійних назв і термінів іноземною мовою;
- здійснювати пошук інформації в різних джерелах інформації, збирати і
обробляти первинну інформацію, необхідну для кількісного та якісного аналізу
діяльності суб'єктів європейської економіки;
- здійснювати факторний аналіз напрямків діяльності суб'єктів європейської
економіки, аналізувати вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на
функціонування суб'єктів європейської економіки;

систематизувати отримані в результаті кількісного та якісного аналізу
результати і на їх основі давати прогностичні оцінки;
- проводити системний аналіз діяльності суб'єктів європейської економіки.
Курс викладається в 2 -му семестрі в обсязі 3 кредитів.
Оцінювання знань: проміжне оцінювання знань: усне і письмове опитування,
практичні, тестові, реферативні завдання, наукова робота, аналіз законодавства, модульна
контрольна робота (по завершенню модуля).
Форма підсумкового контролю залік.
-

