Навчальна дисципліна: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУІМПОРТУ
Статус: вибіркова
Курс: 5
Семестр: 10
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – «Міжнародний
маркетинг», «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент ЗЕД»
Опис дисципліни
Мета: формування системи науково-теоретичних і практичних знань
щодо прийняття управлінських рішень у сфері експортно-імпортних операцій
Завдання: вміти аналізувати інформацію з метою вибору та
дослідження закордонних ринків; аргументувати рішення про вихід на
зовнішні ринки, планувати стратегію виходу на зовнішні ринки,
обґрунтовуючи її вибір; розробляти міжнародний товарний асортимент,
здійснювати й укладати міжнародні контракти, розрахунки за ними тощо
Предмет: сукупність експортно-імпортних операцій та їхнє правове
забезпечення
Змістовні модулі:
Модуль 1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні
держави
Модуль 2. Правове забезпечення експортно-імпортних операцій
Форми та методи навчання: лекції, ситуації, case-study, розрахунковоаналітичні завдання, тренінги, рольові ігри, реферування, тестування
Форми організації контролю знань, система оцінювання:
Залік – 10 семестр.
Підсумкова оцінка: 60% – модульний контроль, 40% – залікова робота
у письмовій формі (2 години на академічну групу). Оцінювання відбувається
за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS. Критерії оцінки знань
наведені в робочій програмі.
Навчально-методичне забезпечення: НМКД – робоча програма,
тексти лекцій, плани практичних занять, пакет розрахунково-аналітичних
завдань, кейси, тести, ситуації. В наявності електронний варіант.
Мова викладання: українська, російська.
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