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Силабус дисципліни 

“ МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра міжнародних 

економічних відносин та 
європейської інтеграції 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини” 

Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 

Освітньо-професійна програма:  “Міжнародні економічні 

відносини” 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки - 3, семестр – 5-й 

Компонент освітньої програми: нормативна 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Прокопчук Оксана Андріївна 

Профайл викладача 

http:// http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksana-
andrijivna 

Контактна інформація Тел.: 0689795277, E-mail : poliox@ukr.net  

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації 
Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 до 

18.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

В умовах глобалізації світового господарства і міжнародних економічних відносин 

суттєво підвищується роль і значення зовнішньоекономічної діяльності як для України в 

цілому, так і для окремих підприємств. Сьогодні зовнішньоекономічна діяльність стала 

невід'ємною частиною діяльності переважної більшості підприємств, перетворилась в 

ефективний засіб науково-технічного та суспільного прогресу, все більше набуває яскраво 

виражений соціальний характер. За таких умов важливого значення набуває підготовка 

висококваліфікованих фахівців, які б могли кваліфіковано організувати 

зовнішньоекономічну діяльність на підприємствах, уміли прогнозувати розвиток 

міжнародних торговельних відносин і економічні наслідки від реалізації тих чи інших 

управлінських рішень. Все це обумовлює актуальність вивчення дисципліни 

“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та організацій різних організаційно-правових 

форм, здійснення в цих господарських формуваннях основних функцій менеджменту — 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksana-andrijivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksana-andrijivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksana-andrijivna


планування, організації, управління персоналом, комунікацій, мотивації, керівництва, 

контролю. 

Цілі освоєння дисципліни: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: особливості менеджменту у підприємствах-суб’єктах ЗЕД, сучасні 

технології управління ними, методи розв’язання ними ключових проблем розвитку в 

умовах глобалізації економіки тощо. 

вміти: здійснювати вибір оптимальної стратегії розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств; застосовувати методи та інструментарій менеджменту на 

українських підприємствах (в організаціях). 

 

Компетентності,  на формування яких націлена дисципліна: 

СК 7. Здатність до підбору та використання аналітичного інструментарію дослідження стану 

та перспектив розвитку міжнародних ринків товарів та послуг з використанням сучасних 

знань про методи, форми та інструменти міжнародного бізнесу. 

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 18  

Практичні / лабораторні 18  

Самостійна робота 36  

5.2. Формат дисципліни 
 очний; 

 змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle); 

 дистанційний.  

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  
Т 1 

Сутність менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності 

16 20 

2.  Т 2 Еволюція теорій менеджменту ЗЕД 22 20 

3.  Т 3 Ієрархія менеджменту ЗЕД 16 13 

4.  Т 4 Планування зовнішньоекономічних операцій 16 12 

5.  Т5 Організація зовнішньоекономічних операцій 16 12 

6.  Т6 Підбір кадрів та мотивування працівників у сфері 

ЗЕД 

16 12 

7.  Т7 Контроль та регулювання ЗЕД 16 21 

8.  Т8 Транспортна складова технології менеджменту 

ЗЕД 

16 20 

9.  Т9 Менеджмент міжнародного туризму 16 20 

Разом: 150 150 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць, 

год. 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 0,25 24 6 

Практичні заняття 0,75 24 18 

Самостійна робота 0,1 72 7 

Модульна контрольна робота* 12 2 24 

Індивідуальні завдання 5 1 5 

Разом: - 60 

 
*На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка складає не 

менше 20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час 

поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

ПРН 9 Лк1-9, Пз1-9, СР (ЗМ1, ЗМ2) 7 12 

ПРН 10 Лк4,5,8; Пз4,5,8, СР 1-9 (ЗМ2) 4 7 

ПРН 12 Лк4,5,7,8,9; 4,5,7,8,9; СР (ЗМ2) 7 12 

ПРН9, 

ПРН10, 

РН12 

Індивідуальні завдання 2 5 

МКР 
16 24 

Разом: 36 60 
 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

контрольних/ індивідуальних завдань, значно формалізовано: є відповідність алгоритму, 

але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів. 



Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

ПРН 9 уміння використовувати найбільш прогресивні методики міжнародного 

контрактного і проектного аналізу, приймати обґрунтовані управлінські 

рішення у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

ПРН 10 уміння організовувати і координувати роботи з підготовки, укладання та 

виконання міжнародних контрактів 

ПРН 12 уміння визначати цільові зарубіжні ринки, розробляти стратегії виходу фірми 

на зарубіжний ринок 

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

 

7. Політики дисципліни 
 Пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово 

 Пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі 

 Невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час 

 Плагіат в письмових роботах не допускається.  

 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

 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) 

 Посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 

тверджень, відомостей обов’язкові; 

 Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права 

 Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

8.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Базова 

1. Батченко Л.В., Дятлова В.В., Мойсеєнко К.Є., Ткаченко О.Г. Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н., проф. 

Дятлової В.В. У 2-х частинах. Частина І. Харків: Вид-во «НТМТ», 2018. 259 с. 

2. Дaxнo I. I., Бабіч Г. B. Зовнішньоекономічний менеджмент. Навч. пoci6.  K.: ЦУЛ, 

2012. 568 c. 

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року 

Н959- ХІІ. Офіційний сайт Верховної Ради України URL: http://rada.gov.ua. 

4. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підруч. Київ: 

Знання, 2010. 493 с. 2. Дахно І.І. Зовнішньоекономічний менеджмент. Київ: Центр 

учбової літератури, 2012. 568 с. 

5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. К.В. Ковтуненко, О.М. Коваленко, 

О.В. Станіславик та ін.; за ред. д.е.н., доц. Ковтуненко К.В.  2018. 505 с. 

6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / [А.А. Мазаракі та ін.]; 

за заг. ред. А.А. Мазаракі. К.: КНТЕУ. 2012. 823 с. 

7. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посібник / за ред. Т.О. 

Зінчук.  Ж.: Полісся, 2013.  384 с. 

8. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник для студ. вищ. навч. 

закл. / [В.О. Ткач та ін.]; за ред. І.Л. Сазонця. Д.: Юго-Восток, 2013. 451 с. 

http://rada.gov.ua/


9. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність: навч. 

посібник / Т. О. Зінчук, О. Д. Ковальчук, Н. М. Куцмус [та ін.] ; за ред. Т. О. Зінчук. 

– К.: Центр учбової літератури, 2017.  513 с. 

10. Ольшанський О. В. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О. В. 

Ольшанський, Л. М. Яцун, В. М. Селютін.  X. : ХДУХТ, 2019. – 103 с. 

11. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний 

посібник для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства», спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» / Світлана Хрупович. – Тернопіль, 2017. 137 с. 

Додаткова 

1. Акименко О. Ю Формування механізму сучасного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності як важливої передумови розвитку експортно 

орієнтованого виробництва. Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство. 2019. № 24. С. 5-9.  URL: http://www.visnyk-

econom.uzhnu.uz.ua/archive/24_1_2019ua/3.pdf 

2. Г М Дергачова, О В Пінчук Підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 2020. URL: 

http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201167 

3. Завгородніи А. В. Принципи зовнішньоекономічної діяльності: національні та 

регіональні виміри [Текст] / Андріи Володимирович Завгородніи // Українськии 

журнал прикладної економіки.  2019.  Том 4.  № 1.  С. 85-93. 

4. Козак Ю.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. 

Видання 5-те, перероб. та доп. - Київ- Катовіце: Центр учбової літератури, 2016. - 

289 с. 

5. Малишко Є. О. Аналіз зв’язку посередників та суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 25. 

С. 149-153.  URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_1_2019ua/34.pdf 

6. Павленко І. І., Варяниченко О. В., Навроцька Н. А. Міжнародна торгівля та 

інвестиції. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012.  256 с. 

7. Прокопчук О.А., Горбачова І.В. Україна на світовому ринку підприємницького 

капіталу. Причорноморські економічні студії. 2020. №52 С. 49-55.   

8. Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність. Навч. посіб./ 2-

ге вид. перероб. та доп . -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 296 с. 

9. Тюріна Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [текст]: навчальний 

посібник / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. - К.: "Центр учбової літератури", 2013. 408 

с. 

10. Україна в системі глобальної економіки: торговельний аспект / Куцмус Н.М., 

Прокопчук О.А., Усюк Т.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 94. 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: 

http://www.me.gov.ua. 

 2. Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: 

http://www.customs.gov.ua. 

 3. Офіційний сайт Державної регуляторної служби України. URL: 

http://www.dkrp.gov.ua/. 

 4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 5. Офіційний сайт Державної служби експортного контролю. URL: 

http://www.dsecu.gov.ua. 

 6. Інтернет-портал для управлінців. URL: http://www.management.com.ua. 

 7. Офіційний сайт Світової організації торгівлі (World Trade Organization). URL: 

https://www.wto.org. 

http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/24_1_2019ua/3.pdf
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Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від "26 " серпня 2020 р. 

авціувач касредри Т.О. Зінчук 

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету 

і Іротокол № / від " " о г 2 

у " 

Голова ІТМК факультету 

с 
о/ -у ? г у / ' 

У 
(Ініціали та прізвище) 


