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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3,5

42

63

кредити ЄКТС
(105 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

перший

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для освітньї програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Знання з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо складання і порядку
використання
основних
зовнішньоторговельних
документів
в
проведенні
зовнішньоторговельних угод.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Комерційні та платіжно-банківські документи
Тема 1.
Типова зовнішньоторговельна угода купівлі-продажу. Документи, що
супроводжують її проведення
Тема 2.
Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу як основний
зовнішньоторговельний документ
Тема 3.
Товарні і розрахункові документи
Тема 4.
Документи з платіжно-банківських операцій
Модуль 2. Страхові, транспортні та митні документи
Тема 4.
Страхові документи
Тема 5.
Транспортні та відвантажувальні документи
Тема 6.
Транспортно-експедиторські документи
Тема 7.
Митні документи
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знання умов міжнародного і національного регламентування експортно-імпортних
потоків;
знання можливих форм та способів реалізації конкретного виду зовнішньоторговельних
угод, їх документування;
вміння оформляти та підтверджувати відповідними документами угоди купівлі-продажу;
навички правильно і кваліфіковано підготовлювати документи, що супроводжують
заключення зовнішньоторговельного контракту і здійснення зовнішньоеторговельні
операції.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
лекції-презентації;
семінарські заняття;
методи колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання,
технологій опрацювання дискусійних питань;
самостійна та індивідуальна робота студентів.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Усне опитування та виконання завдань на семінарських заняттях – 50 балів.
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 20 балів.
- Виконання творчо-пошукового індивідуального завдання – 30 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
Перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його
складових не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Чотирибальна
Шкала
національна
оцінювання
Визначення
шкала
ЄKTC
оцінювання
Відмінне виконання лише з
A
зараховано
незначною кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
B
помилками
зараховано
Загалом правильна робота з
C
певною кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
D
недоліків
зараховано
Виконання задовольняє мінімальні
E
критерії
FX
Можливе повторне складання
Не зараховано
Необхідний повторний курс з
F
навчальної дисципліни

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання
90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від
16.04.91 р. № 939-ХІІ // Відомості Верховної Ради України
(ВВР). 1991. № 29. Cт. 377. (Із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 04.07.2013 р. № 406-VII).
2. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.92 р. №
2097-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992.№ 9.
Ст. 259. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від
23.02.2012 р. № 4436-VI).
3. Про захист національного товаровиробника від демпінгового
імпорту: Закон України від 22.12.98 р. № 330-14 // Відомості
Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 9-10. Ст. 65. (Із
змінами, внесеними згідно із Законом України від 11.08.2013
р. № 406-VII).

Англомовні
видання:

1. Echavarria M. Enabling Collaboration. New York, United States:
LID Publishing Inc., 2016. 295 р. URL:
https://www.bookdepository.com/Enabling-Collaboration-MartinEchavarria/9780986079337?ref=grid-view
2. International trade: training manual. – Edited by Yuriy Kozak,
Temur Shengelia – Tbilisi : Publishing House „Universal“, 2016.

Інтернет джерела

1. Сайт Державної митної служби України –
http://www.customs.gov.ua
2. Сайт Державної податкової служби України –
http://www.sts.gov.ua/
3. Сайт Державної служби експортного контролю –
http://www.dsecu.gov.ua
4. Сайт Державної служби інтелектуальної власності –
http://sips.gov.ua/
5. Сайт Державної служби статистики України –
http://www.ukrstat.gov.ua

