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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

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

Знання з дисципліни – міжнародні економічні відносини
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо оцінки і аналізу
стану і розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні, які використовуються як на
макрорівні (державних установ, органів влади, міністерств, тощо), так і на мікрорівні
(певні підприємства, організації, установи).
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Зміст, цілі та форми міжнародної економічної діяльності
Тема 1.
Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості
суб’єкти
Тема 2.
Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні
Тема 3.
Форми міжнародної економічної діяльності

та

Модуль 2. Економічні умови розвитку ефективного міжнародного співробітництва
Тема 4.
Міжнародний контракт. Інкотермс - інструмент міжнародної торгівлі
Тема 5.
Відкрита економіка України в системі міжнародних валютнофінансових і кредитних відносин
Тема 6.
Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі
Тема 7.
Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі
Тема 8.
Природокористування
в
умовах міжнародної економічної
діяльності: сучасна специфіка та українські перспективи
Тема 9.
Статистика зовнішньої торгівлі
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знання особливостей міжнародної діяльності, методів та інструментів її регулюванняі;
знання особливостей формування і удосконалення сучасної міжнародної економічної
діяльності України;
розуміння основних причин та векторів інтеграційних процесів у світі і Україні;
вміння оцінювати позитивні і негативні риси товарної та цінової політики на світових
ринках;
вміння надавати оцінку міжнародній економічній політиці України;
навички розрахунку основних показників, що характеризують міжнародну економічну
діяльність України.

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.
- Екзамен – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни є середньоарифметичною з балів за поточну
успішність та екзамен.
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:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. С. В. Бестужева. Харків Міжнародна економічна діяльність
України: навчальний посібник Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
2016. 268 с.
2. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини:
навч.посібник / Т.В. Шталь та інші, Харків: «Видавництво
«Форт», 2015. 364 с
3. Економічна статистика: навчальний посібник / В. М.
Соболєв, Т. Г., Чала, О. С. Корепанов та інші; за ред. В. М.
Соболєва. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 388 с.
4. Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка Зовнішньоекономічна
діяльність підприємства: навчальний посібник. Київ: «Центр
учбової літератури», 2013. 408 с.

Англомовні
видання:

5. An Introduction to International Economics. Edited by Y. Kozak,
A Gribincea Chisinau: ULIM, 2012.
6. International trade: training manual. Edited by Yuriy Kozak,
Temur Shengelia. Tbilisi : Publishing House „Universal“, 2016.

Інтернет джерела

1. Державна митна служба України.
URL:http://www.customs.gov.ua
2. Державна служба статистики України.
URL:http://www.ukrstat.gov.ua
3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
режим доступу. URL: http://www.me.gov.ua
4. Міністерство закордонних справ України, режим
доступу. URL: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua
5. Національний Банк України. URL:
http://bank.gov.ua/control/uk/index
6. WEF Global Competitiveness Report. URL:
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
7. World Customs Organization. URL: http://www.wcoomd.org
8. World Trade Organization. URL: http://www.wto.int

