
Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 
Кафедра міжнародних економічних відносин 

 
           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Перший проректор 

 

 

___________________________ 

 

“______”_______________20___ р. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І МЕТОДИ ЙОГО 

ОЦІНКИ 
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

напряму підготовки _________________________________________________________ 
(шифр і назва напряму підготовки) 

для спеціальності ___7.03020301 - «Міжнародні економічні відносини» 
(шифр і назва спеціальності (тей) 

спеціалізації_____________________________________________________________ 
(назва спеціалізації) 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 
 (назва факультету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2015/16 



 2 

 
Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету (інституту, центру) 

 

 

“___”  _____________ 20___ року, протокол №__ 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Матюшенко І.Ю., к.т.н., доцент, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин  

 

 
Програму схвалено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин  
 

Протокол № 1 від  “___” серпня 2015 р. 

 

                         Завідувач кафедрою міжнародних економічних відносин 

 

                                                                _______________________ (проф. Казакова Н. А.) 
                                                                                                                 (підпис)                                                    

“___” серпня  2015 р  

 

Програму погоджено методичною комісією  

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 
                                                                                                                                                                     

Протокол № 1 від  “___” вересня 2015 р. 

 

.                       Голова методичної комісії 

 

                                                                         __________________ (доц. Григорова-Беренда Л.І.) 
                                                                                                                               (підпис)                                    
“___” вересня 2015 р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Експортний потенціал і методи його 

оцінки» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми підготовки  

__________спеціаліста ________________________________ 

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

напряму  ____________________________________________________________ 

спеціальності _______7.03020301 - «Міжнародні економічні відносини» 

спеціалізації _________________________________________________________ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є експортний потенціал України 

і методи його оцінки. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2. Опис навчальної дисципліни 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни 

4. Структура навчальної дисципліни 

5. Теми семінарських занять 

6. Самостійна робота 

7. Методи навчання 

8. Методи контролю 

9. Методичне забезпечення 

10. Рекомендована література 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття студентами знань 

щодо європейського інтеграційного процесу, що перетворив країни ЄС у значну 

політичну і економічну силу, усвідомлення об’єктивності реалізації 

євроінтеграційного курсу України, розуміння економічних і політичних вигод 

України по відношенню до інших інтеграційних угрупувань, перш за все, до 

євразійського об’єднання. 

 

1.2. Основними завданнями є: визначення сутності категорії «експортний 

потенціал»; характеристика структури експортного потенціалу на реальному і 

гіпотетичному рівнях; аналіз впливу внутрішнього середовища країни і 

зовнішнього середовища в процесі управління експортним потенціалом; 

визначення основних завдань, напрямів аналізу, етапів розвитку експортного 

потенціалу; вивчення проблеми управління і методів оцінки експортним 
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потенціалом країни, регіону, галузі і підприємства; аналіз міжнародної практики 

розвитку і управління експортним потенціалом національних економік країн з 

різними моделями економічного розвитку; визначення основних напрямів 

державної політики сприяння розвитку експорту України та її регіонів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

 

знати: сутність категорії «експортний потенціал»; структуру експортного 

потенціалу на реальному і гіпотетичному рівнях; вплив внутрішнього середовища 

країни і зовнішнього середовища в процесі управління експортним потенціалом; 

основні завдання, напрями аналізу і етапи розвитку експортного потенціалу; 

проблеми управління і методи оцінки експортного потенціалу країни, регіону, 

галузі і підприємства; міжнародну практику розвитку і управління експортним 

потенціалом національних економік країн з різними моделями економічного 

розвитку; основні напрями державної політики України щодо сприяння розвитку 

експорту, в тому числі наслідки для економіки України від вступу до СОТ; 

перспективи створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; вигоди і 

проблеми від створення зони вільної торгівлі України з країнами СНД; 

порівняльний аналіз можливих наслідків від зон вільної торгівлі з ЄС і СНД; 

 

вміти: визначити сутність і структуру експортного потенціалу; 

проаналізувати вплив внутрішнього середовища країни і зовнішнього 

середовища, напрями аналізу і етапи розвитку експортного потенціалу; 

охарактеризувати проблеми управління і методи оцінки експортного потенціалу 

країни, регіону, галузі і підприємства; проаналізувати міжнародну практику 

розвитку і управління експортним потенціалом країн-лідерів; сформулювати 

основні напрями державної політики України щодо сприяння розвитку експорту; 

проаналізувати наслідки для економіки України від вступу до СОТ; визначити 

перспективи і провести порівняння можливих наслідків створення зон вільної 

торгівлі України з країнами Європейського Союзу і СНД. 
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2. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

1,5  

Галузь знань 
0302- «Міжнародні 

відносини»  За вибором 
Напрям підготовки  

 

 Спеціальність: 
7.030203 - «Міжнародні 

економічні відносини» 

 

Рік підготовки: 

5-й 5-й 
 Семестр 

Загальна кількість 

годин - 54 
10-й 10-й 

  Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

10 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 0 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

36 год. 44 год. 

ІНДЗ:   0   год. 

Вид контролю: іспит 

(10сем.) 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/2 

для заочної форми навчання – 1/4 

 

 

 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Сутність і фактори формування експортного потенціалу.  

Управління і оцінка експортним потенціалом на мікрорівні 

Ресурсний підхід до визначення виробничого та експортного потенціалу (дві 

ресурсні позиції). Результативний підхід до визначення виробничого та 

експортного потенціалу. Недоліки ототожнення потенціалу підприємства тільки з 

ресурсозабезпеченням, або з виробничою потужністю, або з результативним 

моментом (обсягом виготовленої продукції). Діалектичний взаємозв’язок 
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категорій «експортний потенціал» та «конкурентоспроможність» суб’єкта 

господарювання. Взаємозв’язок категорій «експортний потенціал» та 

«виробничий потенціал». 

Основні характеристики експортного потенціалу підприємства, три рівні 

зв’язків та відносин. Структура експортного потенціалу підприємства. Структуро 

утворювальні елементи реального та гіпотетичного рівня. Елементно-

функціональна структура експортного потенціалу підприємства. Взаємозв’язок 

категорій «експортний потенціал» і «зовнішньоекономічна (експортна) 

діяльність» підприємства. Необхідність аналізу можливості підприємства у 

збутовому (торговельно-посередницькому) та промислово-інвестиційному 

напрямках. Етапи розвитку експортного потенціалу підприємства. Оцінка 

експортного потенціалу підприємства через його складові: потенціал внутрішніх 

ресурсів, потенціал цільового зарубіжного ринку, умов виходу на ринок. 

 

Тема 2. Особливості управління розвитком і оцінки експортного 

потенціалом на макрорівні (країна, регіон, галузь) 
Фактори, що визначають розвиток експортного потенціалу країни. Комплекс 

показників, на основі аналізу яких ґрунтується оцінка експортного потенціалу 

країни. Оцінка експортного потенціалу країни. Управління експортним 

потенціалом країни: завдання та чинники. Система управління експортним 

потенціалом як складова сучасного макрорегулювання в країнах ЄС. Система 

управління експортним потенціалом в сучасній Японії. Система управління 

експортним потенціалом в США. Особливості реалізації стратегії розвитку 

експортного потенціалу та захисту національного ринку в країнах, що 

розвиваються (Південна Корея). Особливості стратегії реалізації експортного 

потенціалу країн з перехідною економікою (Китай: інструментарій активізації 

експортного розвитку і селективний протекціонізм). 

Внутрішні і зовнішні конкурентні фактори, що обумовлюють успішність 

виходу регіонів на світовий ринок. Регіональні торговельні угоди. Складові 

елементи експортного потенціалу регіону. Три етапи оцінки експортного 

потенціалу регіону. Показники виробничого, інвестиційно-інноваційного 

потенціалу, інтегральні показники. Матриця експортного потенціалу регіонів. 

Внутрішні та зовнішні чинники формування експортного потенціалу галузі 

(схема). Оцінка експортного потенціалу галузі (на прикладі харчової 

промисловості). 

Тема 3. Розвиток експортного потенціалу України в умовах роботи в 

рамках СОТ і створення розширеної зони вільної торгівлі з країнами ЄС 
Вступ України до СОТ: вигоди, негативні наслідки, спрямування державної 

політики України щодо членства в СОТ. Україна і СОТ: досвід перших років 

членства (перехідний період, торгівля товарами: ввізні мита, вивізні мита, 

державні закупівлі). 

Оцінка Міністерством економіки України торговельних аспектів відносин 

між Україною та Європейським Союзом. Основні економічні питання для угоди 

про створення ЗВТ між ЄС та Україною (лібералізація ставок мит, усунення 

нетарифних бар’єрів, послуги, інвестиції, права інтелектуальної власності, 
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конкурентна політика, державні закупівлі, сприяння торгівлі, інструменти 

торговельного захисту, прозорість та економічне управління, врегулювання 

суперечок). 

Аналіз Міністерством економіки України перспектив створення зони вільної 

торгівлі між Україною та Європейським Союзом (ЗВТ та ЗВТ+; основні засади 

створення ЗВТ України – ЄС; потенційні переваги для України; можливі ризики 

для України; основні принципи ведення переговорів українською стороною, 

проект структури положень щодо створення ЗВТ). Прогноз розвитку 

внутрішнього ринку України у зв’язку із реалізацією Угоди про створення 

поглибленої ЗВТ між Україною та ЄС (мета створення, три моделі та групи 

сценаріїв, передумови інтеграції, обмежена інтеграція, посилена інтеграція, вплив 

створення ЗВТ на обсяги випуску основних галузей економіки України, причини 

відмінностей в оцінках наслідків). 

 

Тема 4. Перспективи розвитку експортного потенціалу України з 

країнами СНД. Порівняння наслідків створення зони вільної торгівлі України з 

країнами ЄС і СНД 
 Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану: економічний ефект, територіальні 

вигоди, наддержавні структури, комісія митного союзу). Угода про формування 

Єдиного економічного простору: мета, поняття ЄЕП, сприяння, задачі, органи, 

етапи створення, правова основа, вирішення спорів і розбіжностей. Початок 

роботи ЄЕП і Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану  (багаторівнева 

різношвидкісна інтеграція в рамках СНД, узгоджені дії в рамках ЄЕП і 

інституціональних областях і візовій та міграційній політиці, наддержавні органи, 

можливості для бізнесу, створення і функції Колегії Комісії Митного союзу). 

Євразійській економічний союз: новий інтеграційний проект для Європи (4 

контури цього проекту, взаємовідносини Митного союзу та ЄС, початок 

переговорів про створення ЗВТ між Митним союзом  і Європейською асоціацією 

вільної торгівлі, перспективи ЗВТ від Лісабону до Владивостоку). Результати 

самітів Україна – ЄС та самітів СНД у 2011 – 2012 рр.: наслідки для України. 

Оцінка макроекономічного ефекту участі України в процесах регіональної 

економічної інтеграції: базовий сценарій для країн ЄЕП; базовий сценарій для 

України; сценарій створення Україною ЗВТ з країнами СНГ;  сценарій входження 

України до ЄЕП; сценарій створення Україною ЗВТ з ЄС; секторальні наслідки 

інтеграції. 

Тема 5. Особливості розвитку і оцінки експортного потенціалу 

Харківської області 
Харківська область в геоекономічній системі координат. Можливі наслідки 

від вступу України до СОТ для основних галузей  економіки Харківської області. 

Тенденції розвитку і оцінка експортного потенціалу Харківської області. Аналіз 

заходів Програми розвитку експортного потенціалу Харківської області та 

підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках до 2016 

року. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Тема 1. Сутність і фактори 

формування експортного 

потенціалу.  Управління і 

оцінка експортним 

потенціалом на мікрорівні 

6 2 1   3 6 2    4 

Тема 2. Особливості 

управління розвитком і 

оцінки експортного 

потенціалом на макрорівні 

(країна, регіон, галузь) 

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 3. Розвиток 

експортного потенціалу 

України в умовах роботи в 

рамках СОТ і створення 

розширеної зони вільної 

торгівлі з країнами ЄС 

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 4. Перспективи 

розвитку експортного 

потенціалу України з 

країнами СНД. 

Порівняння наслідків 

створення зони вільної 

торгівлі України з 

країнами ЄС і СНД 

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 5. Особливості 

розвитку і оцінки 

експортного потенціалу 

Харківської області 

6 2 1   3 6 2    4 

Усього годин  36 10 8   18 36 10    26 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність і фактори формування експортного потенціалу.  Управління і 

оцінка експортним потенціалом на макрорівні.   
Навести основні положення ресурсного і результативного підходів до 

визначення виробничого та експортного потенціалу. Охарактеризувати 

діалектичний взаємозв’язок категорій «експортний потенціал» та 

«конкурентоспроможність» суб’єкта господарювання, а також 

взаємозв’язок категорій «експортний потенціал» та «виробничий 

1 
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потенціал». Викласти основні характеристики експортного потенціалу 

підприємства, три рівні зв’язків та відносин. Проаналізувати структуру 

експортного потенціалу підприємства на реальному та гіпотетичному 

рівнях,  взаємозв’язок категорій «експортний потенціал» і 

«зовнішньоекономічна (експортна) діяльність» підприємства. Надати 

характеристику етапів розвитку експортного потенціалу підприємства.  
Привести оцінку експортного потенціалу підприємства через його 

складові: потенціал внутрішніх ресурсів, потенціал цільового зарубіжного 

ринку, умов виходу на ринок. 
2 Особливості управління розвитком і оцінки експортного потенціалом 

на макрорівні (країна, регіон, галузь). Проаналізувати фактори, що 

визначають розвиток експортного потенціалу країни. Провести оцінку 

експортного потенціалу країни. Проаналізувати завдання та чинники 

управління експортним потенціалом країни. Охарактеризувати систему 

управління експортним потенціалом як складової сучасного 

макрорегулювання в країнах ЄС, Японії, США, Південній Кореї, Китаю. 

Провести аналіз внутрішніх і зовнішніх конкурентних факторів успішного 

виходу регіонів на світовий ринок, регіональних торговельних угод, 

складових елементів експортного потенціалу регіону. Надати 

характеристику етапів оцінки експортного потенціалу регіону, показників 

виробничого, інвестиційно-інноваційного потенціалу, інтегральних 

показників. Скласти матрицю експортного потенціалу регіонів. Навести 

аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників формування експортного 

потенціалу галузі, провести оцінку експортного потенціалу галузі. 

2 

3 Розвиток експортного потенціалу України в умовах роботи в рамках 

СОТ і створення розширеної зони вільної торгівлі з країнами ЄС. 
Визначити вигоди, негативні наслідки для галузей економіки України від вступу до 

СОТ як визначального кроку в напрямку європейської інтеграції. Прокоментувати 

оцінку Міністерством економіки України торговельних аспектів відносин 

між Україною та Європейським Союзом та основних економічних питань 

для угоди про створення ЗВТ між ЄС та Україною. Навести аналіз 

Міністерства економіки України щодо створення зони вільної торгівлі між 

Україною та Європейським Союзом. Надати аналіз прогнозу розвитку 

внутрішнього ринку України у зв’язку із реалізацією Угоди про створення 

поглибленої ЗВТ між Україною та ЄС. 

2 

4 Перспективи розвитку експортного потенціалу України з країнами 

СНД. Порівняння наслідків створення зони вільної торгівлі України з 

країнами ЄС і СНД. Охарактеризувати Митний союз Росії, Білорусі й 

Казахстану, Угоди про формування Єдиного економічного простору, 

перспективу Євразійського економічного союзу, результати самітів 

Україна – ЄС та самітів СНД у період 2011 – 2012 рр. і наслідки для 

України. Провести оцінку макроекономічного ефекту участі України в 

процесах регіональної економічної інтеграції -  створення Україною ЗВТ з 

країнами СНГ, входження України до ЄЕП, створення Україною ЗВТ з ЄС 

та секторальних наслідків інтеграції. 

2 

5 Особливості розвитку і оцінки експортного потенціалу Харківської 

області. Охарактеризувати можливі наслідки від вступу України до СОТ 

для основних галузей економіки Харківської області. Визначити тенденції 

розвитку і надати оцінку експортного потенціалу Харківської області. 

Провести  аналіз заходів Програми розвитку експортного потенціалу 

Харківської області та підвищення конкурентоспроможності продукції на 

зовнішніх ринках до 2016 року. 

1 
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6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Сутність і фактори формування експортного потенціалу.  Управління і 

оцінка експортним потенціалом на мікрорівні 
3 

2.  Особливості управління розвитком і оцінки експортного потенціалом на 

макрорівні (країна, регіон, галузь) 
4 

3.  Розвиток експортного потенціалу України в умовах роботи в рамках СОТ і 

створення розширеної зони вільної торгівлі з країнами ЄС 
4 

4.  Перспективи розвитку експортного потенціалу України з країнами СНД. 

Порівняння наслідків створення зони вільної торгівлі України з країнами 

ЄС і СНД 

4 

5.  Особливості розвитку і оцінки експортного потенціалу Харківської області 3 

 Разом  18 

 

 

7. Методи навчання 
 

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

а) лекції, б) семінарські заняття, в) самостійна робота студентів, г) консультації.  

Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального 

процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати цілі і 

завдання навчання, досягнути відповідних результатів. У процесі навчання зв'язок 

методу з іншими компонентами зворотній: метод є похідним від цілей, завдань, 

змісту, форм навчання; водночас він суттєво впливає на можливості їх практичної 

реалізації. Навчання прогресує настільки, наскільки дозволяють йому рухатись 

уперед застосовані методи. 

Під час викладення дисципліни «Експортний потенціал і методи його 

оцінки» застосовуються наступні методи навчання: 

І. Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності 

І.І. Методи навчання за джерелом передачі та сприймання інформації: 

 словесні (лекція, пояснення, семінарське заняття),  

 наочні (ілюстрація, демонстрація в т.ч. за допомогою ТЗН),  

 практичні (дослідження, практичні роботи, реферати, індивідуальні 

семестрові завдання) 

 опрацювання літературних джерел  

І.ІІ. Методи навчання за логікою передачі і сприймання навчальної 

інформації 

 індуктивні (від одиничного до загального, від конкретного до абстрактного)  

 дедуктивні (сприяє засвоєнню навчального матеріалу на основі узагальнень: 

від загального до одиничного). 

І.ІІІ. Методи навчання за рівнем самостійності (напруженості) пізнавальної 

діяльності, якого досягають студенти, працюючи за схемою навчання, 

запропонованою викладачем.  

 репродуктивний,  
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 проблемний,  

 частково-пошуковий,  

 дослідницький. 

І.ІV. Методи навчання за ступенем керівництва навчальною роботою 

 навчальна робота під керівництвом викладача (практична робота в 

аудиторії) 

 самостійна робота студента 

ІІ. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності  

 ділова або рольова гра, 

 дискусія, 

 «мозкова атака», 

 аналіз конкретних ситуацій,  

 проблемна лекція. 

 

8. Методи контролю 

 
При вивченні дисципліни «Експортний потенціал і методи його оцінки» 

застосовуються наступні методи контролю: усний та письмовий. Контроль з 

дисципліни складається з поточного контролю, який проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю на лекціях, у формі виступів 

студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, тощо. Результати 

поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для 

визначення підсумкової залікової оцінки з дисципліни. 

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських заняттях 

відповідно до конкретних цілей.  

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

- тестові завдання; 

- виконання творчих завдань. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять, 

підсумкового контролю. Сума балів, які студент денної форми навчання може 

набрати за поточним контролем, дорівнює 60 (для студентів заочної форми 

навчання - 15). 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового заліку в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному цією 

робочою програмою дисципліни «Експортний потенціал і методи його оцінки». 

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума поточних 

оцінок та балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. 

Загальна сума балів поточних і підсумкового семестрового контролю складає 100. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку в 

10 семестрі. Загальна кількість балів за успішне виконання підсумкових завдань – 
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40 (для студентів денної форми навчання). Для студентів заочної форми 

навчання, де  передбачено лише лекційну форму занять, сума балів підсумкового 

семестрового контролю дорівнює 85. 

 

Критерії оцінювання відповідей під час проведення підсумкового 

семестрового контролю: 

10 семестр (залік) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Завдання 1. Теоретичне питання 

– 8 балів; 

Завдання 2. Діагностичне 

питання) – 12 балів; 

Завдання 3. Творче питання – 16 

балів 

Завдання 1. Теоретичне питання 

– 20; 

Завдання 2. Діагностичне 

питання – 25 балів; 

Завдання 3. Творче питання – 35 

балів; 

 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 
 

Набрана кількість рейтингових балів студентом служить основою для оцінки 

за національною шкалою і за шкалою ECTS.  

За результатами поточного та підсумкового контролю студент може набрати від 0 

до 100 балів включно.  
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Структура та складові підсумкових оцінок з дисципліни (денна 

форма навчання): 
Поточний контроль – 60 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях - 10 

балів; виконання теоретичного завдання - 15 балів, виконання діагностичного завдання - 

15 балів, виконання творчого завдання - 20) 

Підсумковий контроль (залік) – 40 балів 
 

Заохочувальні бали - підготовка до видання наукової статті за тематикою дисципліни 

«Експортний потенціал і методи його оцінки» - 10 балів. 
 
 

Максимальні значення оцінювання діяльності студента 

при вивченні навчальної дисципліни (денна форма навчання)  

 

Залік (10 семестр) 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Підсумковий 

семестровий контроль 

(залік) 

Сума 

Поточний контроль      

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 40 100 

60 (мінімум - 30) 
Т1, Т2 ... Т5 – теми 
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Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав не менше 30 балів. 

 

Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни (заочна форма 

навчання): 

Виконання завдань поточного контролю – 15 балів. 

Підсумковий контроль – 85 балів.  
 

Заохочувальні бали - підготовка до видання наукової статті за тематикою дисципліни 

«Експортний потенціал і методи його оцінки» – 10 балів 
 

 

Максимальні значення оцінювання діяльності студента 

при вивченні навчальної дисципліни (заочна форма навчання)  
 

Залік (10 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

семестровий контроль 

(залік) 

Сума 

15 (мінімум -8) 85 100 

 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

протягом 

семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
80-89 

добре  
70-79 

60-69 
задовільно  

50-59 

1-49 незадовільно 
не 

зараховано 
 

 

 

9. Методичне забезпечення 
 

1. Вишневська О.О., Григорова Л.І., Казакова Н.А., Удодова В.І., Юрченко С.О. Положення 

про систему контролю знань студентів з навчальних дисциплін. Для студентів напрямів 

підготовки 6.030201- «Міжнародні відносини», 6.020107 - «Туризм», спеціальностей  

«Міжнародні економічні відносини», «Туризм». Х.: Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, 2007 – 7 с. 

2. Вишневська О.О., Григорова-Беренда Л.І., Казакова Н.А., Удодова В.І., Юрченко С.О. 

Методичні рекомендації до розробки навчально-методичного комплексу дисципліни в 
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контексті реалізації положень Болонського процесу (За ред. Александрова В.В., Голікова 

А.П., Сідорова В.І.). - Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010. 

– 40 с. 

 

10. Рекомендована література 
Основна: 

1. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010 року 
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