ДВНЗ «Університет банківської справи»
Інститут банківських технологій та бізнесу
(назва навчально-наукового інституту)

Кафедра економіки та менеджменту
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни

“Міжнародні економічні відносини”
( код і назва дисципліни за навчальним планом )

Назва освітньої програми галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”,
напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ( код і назва спеціальності)
Освітній ступінь

бакалавр

Кількість кредитів за ECTS 180 годин/5 кредитів ECTS

(кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом )

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності полягає у формуванні системи спеціальних знань з проблем та
перспектив розвитку міжнародних економічних відносин для фундаментальної
й спеціальної освіти та практичної економічної діяльності за фахом.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
За підсумками вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- основні риси та структуру світового господарства;
- структуру міжнародних економічних відносин;
- міжнародні валютні відносини;
- стан і перспективи сучасних інтеграційних процесів;
- суть міжнародного бізнесу;
- методи та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
- особливості та тенденції сучасного етапу розвитку світового ринку;
- особливості товарної та цінової політики на світових ринках;
- порядок розробки та укладання міжнародних господарчих контрактів;
- принципи міжнародних розрахункових та кредитних відносин;
- особливості оподаткування, страхування зовнішньо-економічної діяльності, її
митного і валютного регулювання;
вміти:
- збирати та аналізувати інформацію з метою вибору та дослідження
закордонних ринків;
- аргументувати рішення про вихід на зовнішні ринки;
- оцінювати кон’юнктуру зарубіжного ринку;
- планувати стратегію виходу на зовнішні ринки, обґрунтовуючи її вибір;
- розраховувати експортні ціни;
- здійснювати пошук та оцінку закордонних партнерів;
- вести підготовку і укладання міжнародних контрактів, розрахунки за ними; -

планувати розміри податків за підсумками зовнішньо-економічної діяльності,
вміти оптимізувати їх;
- розраховувати митну вартість товару, суму мита, митних зборів, ПДВ при
перевезенні товарів через кордон;
- аналізувати економічні відносини України з країнами міжнародного
співтовариства;
- аналізувати дію економічних законів на міжнародному рівні;
- визначати показники обсягів, динаміки, результативності та ефективності
міжнародних торговельних, інвестиційних, валютно-фінансових відносин на
різних рівнях господарювання.
3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль, екзамен
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Студенти можуть отримати за результатами підсумкового та поточного
контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види самостійної роботи. До
обов’язкових видів самостійної роботи відносяться, крім індивідуальних,
практичних завдань, модульні контрольні завдання, які виконуються письмово
в аудиторії.
Підсумковий контроль з дисципліни “Міжнародні економічні відносини”
виконується через процес додавання кількості балів, які отримав студент за
обов’язкові та додаткові види самостійної роботи та на іспиті.
5. Викладач(і): Литвин Олена Євгенівна, к.е.н, доцент

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

