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УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

Силабус дисципліни
“ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”

_________  1. Профіль дисципліни
Освітній ступінь -  перший (бакалаврський)
Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини” 
Освітньо-професійна програма: 292 “Міжнародні 
економічні відносини”

Кафедра міжнародних Кількість кредитів -  4
економічних відносин та Загальна кількість годин — 120
європейської інтеграції Рік підготовки - 2, семестр -  3-й

Компонент освітньої програми: обоє ’язкова 
Цикл підготовки: професійний 

_______________  Мова викладання: українська

___________________  2. Інформація про викладача____
_______ Викладач_________Данкевич Віталій Євгенович_________

Профайл викладача http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
_________________________ menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m____________

Контактна інформація 0976829968
Сторінка курсу в Moodle http://185.257n8.66/my/

Консультації Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 до
_______________________  18.00

3. Анотація до дисципліни
Зовнішньоекономічна діяльність є професійно орієнтованою дисципліною, що 

спрямована на вивчення міжнародних аспектів діяльності підприємства, механізмів її 
регулювання, способів виходу підприємства на міжнародні ринки, алгоритми ведення 
зовнішньоекономічних операцій та розрахунків за цими операціями. Наукове розуміння 
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства є базовим компонентом 
формування професійних управлінсько-економічних знань студентів спеціальності 
міжнародних економічних відносин.

4. Мета та цілі дисципліни
Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД), набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної 
ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання 
дисципліни, є усвідомлення:

- специфіки механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні 
на сучасному етапі; нормативної бази щодо регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств;

- методів оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності діяльності у визначенні 
головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм 
власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
http://185.2


власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
- специфіки запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки; основних 

процедур щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів;
- методів і способів визначення ефективності укладених угод і зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства в цілому.
Предметом вивчення дисципліни є сукупність господарських, економічних, 

правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності між підприємствами 
України -  суб’єктами ЗЕД та іноземними фірмами як на території України, так і за ї межами.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні форми міжнародних економічних відносин; методи аналізу 
політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури 
міжнародної економічної діяльності; механізми та інструменти зовнішньоекономічної 
політики держави, основні характеристики міжнародної економічної інтеграції та 
глобалізації, основні проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України;

уміти: використовувати набуті теоретичні знання для самостійного аналізу 
світогосподарських процесів; визначати показники обсягів, динаміки, результативності та 
ефективності міжнародних торговельних, інвестиційних, валютно-фінансових відносин на 
різних рівнях господарювання; використовувати емпіричний та статистичний аналіз стану 
міжнародного середовища для обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної діяльності 
на макро- та мікро-рівнях при виході вітчизняних економічних суб’єктів на різні сегменти 
міжнародних товарних, фінансових, валютних ринків.

Компетентності:
СК 3. Здатність демонструвати знання базових категорій та новітніх теорій, 

концепцій, технологій та методів у сфері міжнародних економічних відносин, 
міжнародного бізнесу.

СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури 
світових ринків, оцінювати та вміти адаптуватися до змін міжнародного середовища.

СК 9. Здатність виступати учасником ділових міжнародних організаційно-правових 
відносин, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 
міжнародного бізнесу на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

5. Організація навчання
______________________ 5.1. Обсяг дисципліни______________________

Вид заняття Загальна кількість годин
_____________________________________________ Денна______________Заочна______
Лекції________________________________________ 28____________________________
Практичні / лабораторні_________________________ 28____________________________
Самостійна робота_____________________ ________ 94________ ___________________

5.2. Формат дисципліни
• очний;
• змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного

навчання через систему Моосіїе);
• дистанційний.



______________ 5.3. Тематичний план начальної дисципліни__________
Кількість годин

|  Назва теми денна заочна
£  £ __________________________________________________ форма форма

1. Т І Тема 1. Передумови, принципи та суб’єкти ЗЕД 15
2. Т2 Тема 2. Види зовнішньоекономічних операцій 15
3. Тема 3. Митне оформлення та документарне 

забезпечення ЗЕД
4. Т4 Тема 4. Поняття та структура зовнішньоекономічного

контракту
5. Т5 Тема 5. Умови доставки товарів при здійсненні ЗЕД 15
6. Т6 Тема 6. Митно-тарифне регулювання

зовнішньоекономічних операцій
7. Т7 Тема 7. Нетарифне регулювання ЗЕД 15
8. Т8 Тема 8. Міжнародні розрахунки та страхування

валютних ризиків
9. Т9 Тема 9. Посередництво в міжнародній торгівлі 15
10. ТЮ Тема 10. Агроекологічні особливості здійснення

зовнішньоекономічної діяльності

___________________5.4. Система оцінювання та вимоги_____________
Максимальна Модуль 1

„ кількість
Вид заняття балів за Кількість Максимальна

одиницю одиниць кількість балів
"Лекції 1,4/0,7 14/28 20
Практичні заняття_________________________ 1,4/0,7_______ 14/28_________ 20_______
Лабораторні роботи_________________________ -___________ -_____________________
Семінарські зняття__________________________ -___________ -_____________________
Самостійна робота________________________ 1,8/0,9________ 94___________10_______
Модульна контрольна робота*_________________ 5___________ 1___________ 5________
Індивідуальні завдання____________________ 5________ 1___________ 5________
Разом:____________________________________________ _____-____________60______

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою:
• поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, 

презентації) -  максимум 60 балів,
• підсумковий контроль -  40 балів.

________ ______________ 6. Результати навчання_____________________
Шифр_____Результат навчання_________________________________________________
РН4 сучасні знання з державного управління і регулювання економіки,

___________міжнародної економічної діяльності України;___________________________
РН14 здатність до використання набутих нових знань та інновацій у практичній 

__________ діяльності, засвоєння нових знань і самовдосконалення;__________________



7. Пререквізити
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність.

8. Політики дисципліни
^  дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;
У пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово;
У пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі;
^  невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час;
У плагіат в письмових роботах не допускається;
У самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 
застосовується з урахуванням їх індивідуальних можливостей);

У посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 
тверджень, відомостей обов'язкові;

У дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
У надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни

1. Аляб’єва Н.В. Використання правил Інкотермс при укладенні договору поставки / Н. 
В. Аляб’єва // Економіка будівництва і міського господарства. - 2014. - Т. 7. - № 4. - С. 209- 
215.
2. Андрущенко Л. В. Державно-правове регулювання страхування у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. [Электрон, ресурс] / Л. В. Андрущенко - Режим доступу: 
http://adminpravo.com.ua
3. Бабицький А. Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління : навч. 
посібник / А. Ф. Бабицький. - К. : МАУП, 2003. - 128 с.
4. Байда Н. В. Ризики зовнішньоторговельної діяльності [Текст] Н. В. Байда // Фінанси 
України. - 2013. - № 11. - С. 44 - 48.
5. Вороніна К. В. Ділова кореспонденція та її переклад : навчально- методичний 
посібник / К. В. Вороніна. - X .: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - 96 с. [Електронний ресурс]. 
- Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua
6. Господарський процесуальний кодекс України //Офіційний вісник України. - 2001. - 
№25.-Ст. 1148.
7. Дайнеко Л.В. Стратегічна оцінка проектів щодо екологічно чистої продукції у 
забезпеченні сталого агропромислового розвитку
8. Дикало Д.Л. Инкотермс как инструмент риск менеджмента в международной 
логистике / Д.Л. Дикало // Материалы международной научнопрактической конференции 
[“Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2012”]. - 
2012. - С. 29-30.
9. Дубинець Ю. Теоретичні аспекта ризику зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. [Электрон, ресурс] / Ю. Дубинець - Режим доступу: http://www.ilЬиу.uov.ua.
10. Економічна складова угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, 
населення та державного управління (2014), [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
її И п: 11 б аїа. ио г 1 сі Ьап к.
11. Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення:

http://adminpravo.com.ua
http://dspace.univer.kharkov.ua
http://www.il%d0%ac%d0%b8%d1%83.uov.ua


монографія / за ред. О. О. Ашуркова; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. - 
Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 406 с.
12. Загальна інформація про Світову організацію торгівлі // Офіційний сайт 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http:// http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article
13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс: Навч. 
посіб. - 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, К. І. 
Ржепішевського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. - 288 с.
14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / [Козак Ю.Г., 
Логвінова Н.С. та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.А. Зайця. - 4-тє вид., перероб. 
та доп. - К.: Освіта України, 2012. - 272 с.
15. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібник / М. І. Дідівський. - 
К. : Знання, 2006. - 462 с.
16. Зовнішньоекономічна діяльність: опорний конспект лекцій та методичні вказівки до 
проведення практичних занять та самостійної роботи / укладачі: В.В. Сабадаш, С.А. 
Петровська. - Суми: Сумський державний університет, 2013. - 118 с.
17. Карпенко М. О. Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності на 
підприємстві. [Электрон, ресурс] / М. О. Карпенко, О. В. Захарченко - Режим доступу: 
http://www.fmance-librai-y.com.ua/
18. Коломацька С. П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання 
та гарантії здійснення. Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288 с.
19. Конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень [Електрон- ний 
ресурс]. - Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws
20. Конспект лекцій з дисципліни “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 - 
“Економіка і підприємництво”, спеціальності 7.050107 - “Економіка підприємства”) [Текст] 
/ М.П. Пан, В.І. Торкатюк, О.С. Вороніна, А.Л. Шутенко; ред. М.З. Аляб’єв, Харківська нац. 
академія міського господарства. - X.: ХНАМГ, 2008. - 172 с.
21. Купинец Л.Е. Проблемы производства экологически чистой продукции в АПК: 
национальный и международный аспекты. / Л.Е. Купинец //Одесса, 2007. - 676 с.
22. Медведев А. М. Про технічне законодавство ЄС / А. М. Медведев // Стандарти і
якість. 2012.-№ 5. - С. 27. / '  J
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