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1. ВСТУП
Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни
"Зовнішньоекономічна діяльність підприємств" та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення
навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз,
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і
передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та
рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного,
модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за
національною шкалою та шкалою ECTS.
РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а
також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
№
пор.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Назва теми
(тематичного розділу)

Обсяг навчальних занять
(год.)
Усього Лекції

Практичні
заняття СРС

4 семестр
Модуль №1 "Основні заходи зовнішньоекономічної діяльності в Україні"
Сучасні теорії і практика світової економіки по управлінню
6
2
зовнішньоекономічною діяльністю
Державне регулювання ЗЕД підприємств в Україні
8
2
Основні види та напрямки ЗЕД підприємств.
6
2
Основи експортно-імпортних операцій
8
2
Тарифне та нетарифне регулювання
6
2
Міжнародні торговельні угоди, контракти ЗЕД підприємств.
8
2
Організація міжнародних перевезень
6
2
Модульна контрольна робота №1
6
2
Усього за модулем №1
54
16

2

2

2
2
2
2
2
2
2
16

4
2
4
2
4
2
2
22

Модуль №2 «Стратегічне планування та організація міжнародного бізнесу»
Митні вимоги до суб’єктів ЗЕД
6
2
Міжнародні валютно-кредитні відносини та фінансові стосунки.
6
2

2
2

2
2

Сучасна цінова стратегія підприємства на зовнішньому ринку
Планування стратегії підприємства на зовнішньому ринку.
Ефективність і ризики експортно-імпортних та валютних операцій
підприємств
Основні підходи і методи розрахунків ефективності ЗЕД
Страхування ризиків в ЗЕД
Транспортне забезпечення ЗЕД
Документація, як застосовується в ЗЕД
Домашня робота
Модульна контрольна робота №2
Усього за модулем №2
Усього за 4 семестр
Усього за навчальною дисципліною

6
6
4

2
2
2

2
2
-

2
2
2

6
6
6
8

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
4

8
4
66
120
120

18
34
34

2
18
34
34

8
2
30
52
52
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2.2. Домашня робота.
Домашня робота (ДР) з дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств" виконується у
четвертому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою
закріплення, поглиблення та систематизації теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння
навчального матеріалу дисципліни у сфері зовнішньоекономічної діяльності із застосуванням навичок
індивідуальної та самостійної роботи з використанням різних джерел інформації.
Конкретна мета ДР полягає у глибокому та всебічному розкритті змісту відповідної теми, її найбільш
важливих питань із застосуванням інструментарію економічного аналізу для проведення дослідження, програма
якого надана в методичних рекомендаціях з виконання ДР.
Для успішного виконання ДР студент повинен знати особливості оцінки та прогнозування розвитку
міжнародних економічних відносин;
методологічні
засади
управління
політикою
підтримки
конкурентоспроможності національної економіки; вміти оцінювати вплив на розвиток світового
підприємницького середовища різноманітних політичних, соціальних, економічних чинників; аналізувати роль
та місце країни на світових товарних та фінансових ринках;
Час, потрібний для виконання ДР, – 8 годин самостійної роботи.
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Список рекомендованих джерел
Основні рекомендовані джерела
3.1.1. Митний кодекс України.
3.1.2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91р. // Укр. Митниця: Довідник.К.: Лібра, 1993.-67с.
3.1.3. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94р. №185.
3.1.4. Закон України «Про режим іноземного інвестування» №93/96-ВР від 19.03.96р.
3.1.5. Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини : підручник / Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. – К.:
Кондор, 2009. – 264 с.
3.1.6. Гуріна Г.С.,Новак В.О. Зовнішньоекономічна діяльність пыдприємств.-Підручник..- К.: Сузір’я,
2013.- 425с.
3.1.7. Храмов В.О., Бовтрук Ю.А. Зовнішньоекономічна політика: Навчальний посібник. - К.: МАУП,
2012 - 264 с.
Додаткові рекомендовані джерела
3.1.8 Державна митна служба України. Про Державну митну службу: Структура митних органів,
спеціальних митних установ та організацій [Електрон. ресурс].
3.1.9 Державна підтримка Українського експорту. Інформація щодо зобов'язань України, взятих у
процесі вступу до СОТ [Електронний ресурс].
3.1.10 Державна прикордонна служба України. Загальна характеристика державного кордону України
[Електрон. ресурс].
3.1.11 Державна служба статистики України. [Електронний ресурс].
3.1.12 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс].
3.1.13 Міністерство інфраструктури України. Мережа міжнародних транспортних коридорів на
території України // [Електронний ресурс].
3.1.14 Національний Банк України. Статистика: Статистичний бюлетень [електронне видання
"Платіжний Баланс і Зовнішній Борг України 2017р." [Електрон. ресурс]. - 2017.
3.1.15 Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. Тенденції
післякризового відновлення світової торгівлі: ризики та пріоритети зовнішньоекономічної політики України.
Аналітична доповідь. [Електронний ресурс].
3.1.16 Ліга Закон. Законодавство України. [Електрон. ресурс].
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН
№
пор.

Назва

Шифр тем за
тематичним планом

1.

Слайди

1.1-1.7, 2.1-2.9

2.

Методичні вказівки з виконання
домашньої роботи

2.10

Кількість
1 прим.
та електронна версія
1 прим.
та електронна версія
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно
до табл. 4.1.
Таблиця 4.1
4 семестр
Модуль №1

Модуль №2
Мах
кіл-ть
балів

Вид
навчальної роботи

Вид
навчальної роботи

Мах
кіл-ть
балів

Відповіді
Відповіді
20
24
на практичних заняттях
на практичних заняттях
(сумарна)
(сумарна)
(4б.*5 зан.)
(4б.*6 зан.)
Відповіді
8
Виконання
та
захист
на тестові завдання
8
(сумарна)
домашнього завдання
(4б.*2 зан.)
Для допуску до виконання модульної Для допуску до виконання модульної
контрольної роботи №1 студент має контрольної роботи №2 студент має
набрати не менше 17 бал.
набрати не менше 17 бал.
Виконання
модульної
Виконання
модульної
14
14
контрольної роботи №1
контрольної роботи №2
Усього за модулем №1
42
Усього за модулем №2
46
Семестровий екзамен
Усього за 4 семестр

Мах
кількість
балів

12
100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну
рейтингову оцінку (табл. 4.2).
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи,
становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.
Таблиця 4.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи
в балах оцінкам за національною шкалою
Рейтингова оцінка в балах
Відповіді на
практичних
заняттях
4
3
2,5
Менше 2,5

Виконання та
захист
домашнього
завдання
8
6-7
5
Менше 5

Відповіді на
тестові
завдання
4
3
2,5
Менше 2,5

Виконання
модульної
контрольної
роботи №1, №2
13-14
11-12
9-110
Менше 10

Оцінка
за національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну
рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою заноситься до відомості модульного
контролю.
Таблиця 4.3
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок
в балах оцінкам за національною шкалою
Модуль №1

Модуль №2

38-42
32-37

42-46
35-41

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
Добре
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Задовільно
Незадовільно

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову
модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4)
Таблиця 4.4
Таблиця 4.5
Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової
оцінки в балах оцінкам за національною шкалою

Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки
в балах оцінці за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка в
балах

Оцінка за національною шкалою

79-88
66-78
53-65
менше 53

Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

11-12
9-10
7-8
менше 7

Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах
становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною
шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).
Таблиця 4.6
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах
оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS
Оцінка за
Оцінка за шкалою ЕСТS
Оцінка в
національною
балах
Оцінка
Пояснення
шкалою
Відмінно
90-100
Відмінно
А
(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
Дуже добре
82-89
В
(вище середнього рівня з кількома помилками)
Добре
Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих
75-81
С
помилок)
Задовільно
67-74
D
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)
Задовільно
Достатньо
60-66
Е
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)
Незадовільно
35-59
FХ
(з можливістю повторного складання)
Незадовільно
Незадовільно
1-34
F
(з обов'язковим повторним курсом)
4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS
заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.
4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки
студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.
4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій оцінці.
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома.
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