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Навчально-науковий інститут денної освіти 
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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Управління зовнішньоекономічною діяльністю» 

на 2021-2022 навчальний рік 

Курс та семестр вивчення 1 курс, 2 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Міжнародний бізнес» 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні 

відносини 

Галузь знань    29 Міжнародні відносини  

Ступінь вищої освіти   магістр 

 

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну, Артеменко Ірина Анатоліївна 

науковий ступінь і вчене звання, к.е.н., доцент, 

посада доцент кафедри міжнародної 

економіки та міжнародних 

економічних відносин 

 

Контактний телефон (0532) 50-91-68 

Електронна адреса puet.me@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна 

http://www.memev.puet.edu.ua/stud.php 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 

10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Формування системи теоретичних знань і набуття 

навичок щодо системи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю  

Тривалість 
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні 

заняття 40 год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна 

робота поза розкладом 

Система 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання практичних навчальних 

завдань; доповіді з рефератами, ессе та їх обговорення; 

тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання  
Наявність знань з глобальної економіки, геополітики та 

геоекономіки, міжнародних стратегій економічного 



розвитку, управління міжнародною 

конкурентоспроможністю, технологій крос-культурного 

менеджменту. 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 

Компетентності, якими 

повинен 

оволодіти здобувач 

РН 5. Оцінювати ступінь складності 

завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

РН 6. Аналізувати нормативно-правові 

документи, оцінювати аналітичні звіти, 

грамотно використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові 

матеріали, вести прикладні аналітичні 

розробки, професійно готувати аналітичні 

матеріали. 

РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, 

оцінку діяльності глобальних фірм 

(корпорацій, стратегічних альянсів, 

консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з 

метою ідентифікації їхніх конкурентних 

позицій та переваг на світових ринках. 

РН 13. Ідентифікувати зміни кон'юнктури 

ринків під дією невизначених факторів, 

здійснювати їх компаративний аналіз, 

критично оцінювати наслідки 

продукованих ідей та прийнятих рішень з 

метою прогнозування тенденції розвитку 

глобальних ринків. 

 

ЗК 3. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК 5. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні. 

СК 1. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення щодо 

налагодження міжнародних 

економічних відносин на всіх 

рівнях їх реалізації. 

СК 4. Здатність оцінювати 

масштаби діяльності глобальних 

фірм та їхні позиції на світових 

ринках. 

СК 8. Здатність прогнозувати 

тенденції розвитку міжнародних 

ринків з урахуванням 

кон'юнктурних змін. 

СК 10. Здатність розробляти 

міжнародні інвестиційні проекти 

та управляти ними, забезпечувати 

супровід реалізації за кордоном у 

різних сферах, галузях і секторах 

економіки, у тому числі, в 

кооперативному секторі 

економіки зарубіжних країн 

 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи 

у розрізі тем 

Модуль 1. Система управління та організація торговельних операцій у 

зовнішньоекономічній діяльності 

Тема 1.  Система 

управління ЗЕД 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

1.Презентація та захист 

доповіді за наступною 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи 

у розрізі тем 

завдання; 

обговорення 

матеріалу занять; 

виконання 

навчальних завдань; 

завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

тематикою: 

1. Особливості формування і 

реалізації 

зовнішньоекономічної 

стратегії держави на 

сучасному етапі.  

2. Практичні приклади 

реалізації національних 

принципів ЗЕД.  

3. Загальний аналіз 

попереднього досвіду і 

перспектив розвитку 

зовнішньоекономічних 

зв'язків України. 

4.  Розвиток нових форм 

зовнішньоекономічних 

зв'язків в Україні. 

5. Вплив розміру країни на її 

участь у міжнародній 

торгівлі.).  

2) Мозковий штурм на тему 

«Формування системи 

регулювання ЗЕД України: 

проблеми та перспективи». 

Тема 2. Контрактна 

діяльність та 

комерційні 

переговори 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; 

обговорення 

матеріалу занять; 

виконання 

навчальних завдань; 

завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

1) Презентація та захист 

доповіді за наступною 

тематикою: 

1. Торгові договори і торгові 

угоди. 

2. Види торгово-політичних 

режимів.  

3. Міжнародні договори, 

національне законодавство 

України та торгові звичаї як 

основні джерела правового 

регулювання 

зовнішньоекономічних 

контрактів.  

4. Особливості застосування 

на практиці Конвенції ООН 

«Про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів». 

 

Тема 3. Міжнародні Відвідування занять; 1) Презентація та захист 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи 

у розрізі тем 

науково-технічні 

зв’язки та виробниче 

кооперування 

захист домашнього 

завдання; 

обговорення 

матеріалу занять; 

виконання 

навчальних завдань; 

завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

доповіді за наступною 

тематикою: 

1.  Сутність міжнародних 

науково – технічних зв’язків 

та їх форми. 

2. Основні форми 

міжнародного трансферу 

технологій. 

3. 2. Економіко-соціальні 

наслідки розвитку світового 

ринку технологій. 

4. 3. Форми науково-

технічного регулювання у 

відкритій економіці. 

5. Інтернет як засіб ділового 

спілкування і комунікації. 

6.   Інтернет як засіб 

електронної комерції, 

реклами.  

 

Тема  4. Організація та 

техніка експортно-

імпортних операцій 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; 

обговорення 

матеріалу занять; 

виконання 

навчальних завдань; 

завдання 

самостійної роботи; 

тестування. 

Поточна модульна 

робота 

1) Презентація та захист 

доповіді за наступною 

тематикою: 

Специфіка експортного 

потенціалу України. 

Основні структурні 

компоненти вітчизняного 

експорту. 

Основні структурні 

компоненти вітчизняного 

імпорту. 

Регіональні пріоритети 

розвитку 

зовнішньоторговельних 

зв’язків України. 

2) Мозковий штурм на тему 

«Формування оптимальної 

експортно-імпортної стратегії 

України: проблеми та 

перспективи».  

3) Практична робота. 

Передбачає роботу в 

комп’ютерному класі з 

програмним комплексом MD 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи 

у розрізі тем 

Office під керівництвом 

викладача. Заняття має 

тренувальний характер і 

передбачають виконання 

розрахункових робіт – 

вирішення конкретних завдань 

щодо визначення митної 

вартості товарів. 

 

Модуль 2. Технологія міжнародних операцій, інфраструктура та ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності 

Тема  5. Технологія 

міжнародних 

інвестиційних  

операцій 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; 

обговорення 

матеріалу занять; 

виконання 

навчальних завдань; 

завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

1) Презентація та захист 

доповіді за наступною 

тематикою: 

 1. Показники оцінки 

інвестиційного клімату країни.. 

2. Форми транснаціоналізації 

господарської діяльності. 

3. Міжнародна природа 

господарської діяльності 

транснаціональних корпорацій 

(ТНК).  

4. Наслідки господарсько-

інвестиційної діяльності ТНК  в 

Україні. 

Тема  6. Валютні 

операції та їх 

регулювання 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; 

обговорення 

матеріалу занять; 

виконання 

навчальних завдань; 

завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

1) Презентація та захист 

доповіді за наступною 

тематикою: 

1. Суть режиму валютних 

обмежень. 

2. Нормативно-правові 

документи, що регулюють 

валютні операції учасників 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

3. Валютні операції , що 

потребують індивідуальної 

ліцензії. 

4. Особливості торгівлі 

іноземною валютою на 

території України. 

5. Випадки, коли  

дозволяється використання 

готівкової іноземної валюти 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи 

у розрізі тем 

для розрахунків учасників 

ЗЕД. 

6. Відповідальність за 

порушення валютного 

законодавства 

Тема  7. Розвиток 

інфраструктури ЗЕД 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; 

обговорення 

матеріалу занять; 

виконання 

навчальних завдань; 

завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

 

1. Транспортні операції: 

алгоритм планування, роль 

транспорту у зовнішній 

торгівлі та специфічна 

відмінність транпортних 

послуг.  

2. Залізничні перевезення. 

Вплив Укрзалізниці в розвиток 

зовнішньоекономінчного стану 

країни: транзитні перевезення, 

методика визначення ціни та 

специфіка страхування 

вантажу.  

3. Страхування 

транспортних ризиків: види, 

причини, підходи, методика. 

Тема  8. Аналіз 

ефективності ЗЕД 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; 

обговорення 

матеріалу занять; 

виконання 

навчальних завдань; 

завдання 

самостійної роботи; 

тестування 

 

Презентація та захист доповіді 

за наступною тематикою: 

1. Фактори, які визначають 

ефективність 

функціонування системи 

управління ЗЕД 

підприємства. 

2.  Оцінка економічної 

ефективності ЗЕД 

підприємства.  

3. Валютна й абсолютна 

ефективність експорту, 

ефективність продажу на 

внутрішньому ринку. 

4. Абсолютний ефект експорту 

та  імпорту.  

5. Ефективність експортно-

імпортних операції (базовий 

і альтернативний 

коефіцієнти ефективності 

експорту, імпорту, продажу 

валюти. 

6. Базовий і альтернативний 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи 

у розрізі тем 

коефіцієнти ефективності 

імпорту товарів 

виробництва і споживання).  

Тема 9. Діяльність 

підприємства з 

іноземними 

інвестиціями 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; 

обговорення 

матеріалу занять; 

виконання 

навчальних завдань; 

завдання 

самостійної роботи; 

тестування. 

 

Презентація та захист доповіді 

за наступною тематикою: 

 Спільні підприємства як 

форма міжнародної 

господарської діяльності. 

Тема 10. Специфіка 

ЗЕД у вільних 

економічних зонах 

(ВЕЗ). 

Відвідування занять; 

захист домашнього 

завдання; 

обговорення 

матеріалу занять; 

виконання 

навчальних завдань; 

завдання 

самостійної роботи; 

тестування. 

Поточна модульна 

робота 

Опитування 

Обговорення рефератів. 

Презентація та захист доповіді 

за темою заняття 

 

Інформаційні джерела 

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібник / В.В. 

Гончаренко, І.А. Артеменко, А.А. Пожар, І.О. Пінчук, Ю.Ф. Строчихін ; за 

ред. О.В. Шкурупій . – К. : Центр учб. л-ри, 2012 . – 248 с. 

2. Дроздов Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: 

Навч. посібник. - Київ: ЦУЛ, 2012 – 172-382 с. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навчальний 

посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ:Університет 

митної справи та фінансів, 2015. – 331 с. 

4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів / І.В. 

Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власик, О.О. Гетьман; За редакцією д-ра екон. наук, 

проф. І.В. Багрової. - К. Центр навч. л-ри, 2014 – 580 с. 

5. Рум‘янцев А.П., Рум‘янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: 

Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літ., 2014 – 384 с. 

6. Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної 

діяльності:Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2015 – 152 с. 

7. Чернишова Л. О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : практикум  



навч. посібник / Л. О. Чернишова, В. О. Козуб, Л. Л. Носач, К. Ю. Величко, О. 

І. Печенка. – Х. : «Видавництво «Форт», 2017. – 238 с.  

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які 

здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного 

викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання 

поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із 

використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки 

практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується  

через поточне оцінювання 

 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (5 балів); захист 

домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять 

(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна 

модульна робота (10 балів) 

40 

Модуль 2 (теми 5-10): відвідування занять (5 балів); захист 

домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять 

(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна 

модульна робота (10 балів) 

60 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 



Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням навчальної 

дисципліни 

 

 
 


