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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

перший

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

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

Знання із основ міжнародних економічних відносин, міжнародної економічної діяльності
України.
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

отримання студентами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і
специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства і набуття
навичок їх практичного використання
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності
в Україні
Тема 1. Зовнішньо-економічна діяльність та її роль в розвитку національної
економіки
Тема 2. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
в Україні
Модуль
2.
Зовнішньоекономічні
операції
та
шляхи
їх
здійснення
і оформлення
Тема 3. Вихід
підприємства
на
зовнішній
ринок.
Маркетингове
забезпечення ЗЕД
Тема 4. Поняття, види та особливості здійснення зовнішньоекономічних
операцій
Тема 5. Договірні відносини у зовнішньоекономічної діяльності
Модуль 3. Зовнішньоекономічний контракт та його забезпечення
Тема 6. Структура та зміст зовнішньоторговельного контракту
Тема 7. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Тема 8. Валютно-фінансове-забезпечення та страхування ризиків у ЗЕД
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

система знань із категоріального апарату та нормативно-правового визначення понять
в сфері ЗЕД, основні напрями та механізми державного регулювання ЗЕД;
системи знань із видів зовнішньоекономічних операцій, основних нормативно-правових
та організаційно-економічних засад контрактних відносин у ЗЕД, зміст контракту
купівлі-продажу у ЗЕД;
знання із основних напрямів та інструментів транспортного та валютно-фінансового
забезпечення ЗЕД;

-

вміння будувати схеми здійснення зовнішньоекономічних операцій з описом
послідовності дій щодо дотримання регуляторних вимог держави;
вміння визначати способи виходу підприємства за зовнішні ринки та інструментів його
маркетингової підтримки;
навички в обґрунтуванні зовнішньоторговельних цін та формуванні умов контрактів.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

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

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Поточне оцінювання: усне опитування та виконання завдань на практичних заняттях – 50
балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – 20 балів
Екзамен – ~ 100 балів
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни є середньоарифметичною 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:
Чотирибальна
Шкала
Рейтингова
національна
оцінювання
бальна шкала
Визначення
шкала
ЄKTC
оцінювання
оцінювання
A
B
C
D
E
FX
F

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

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. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності :
підруч. 4-тє вид., перероб. та доп. Київ : Центр учбової
літератури, 2013 . 432 с.
2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний
посібник ; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.А. Зайця. 4-тє
вид., перероб. та доп. Київ: Освіта України, 2012. 272 с
3. Зінь Е.А. Дука Н.С. Основи зовнішньоекономічної діяльност:
підручник. Київ : Кондор, 2009 . 432 с.

Англомовні
видання:

1. An Introduction to International Economics. - Edited by Y. Kozak, A
Gribincea – Chisinau: ULIM, 2012.
2. International trade: training manual. – Edited by Yuriy Kozak, Temur
Shengelia – Tbilisi : Publishing House „Universal“, 2016.
3. Krugman P, Obstfield M., Melitz M. International economics: Theory and
Policy (ninth edition). – Addison – Wesley. – 2012.
4. World Economy : Training manual , 5th. edition, revised and enlarged . Edited by Y. Kozak, T. Shengelia – Tbilisi : PH «UNIVERSAL», 2016.
5. Aaker D. A. Strategic market management. Fourth ed. New York, NY:
John Wiley & Sons, Inc., 1995. 167 р.
6. Methodology for the measurement of support and use in policy evaluation
/ Organization for economic co-operation and development. URL:
http://www. oecd.org/ dataoecd/36/47/1937457.pdf

Інтернет джерела

1. Статистична інформація. Державний служба статистики України :
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