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Світовий досвід засвідчує, що становлення ефективної ринкової системи держави можливе лише за 
умови її інтегрування у світову економічну систему. Важливими передумовами досягнення такого 
становища Україною в трансформаційній стадії господарювання є входження суб’єктів зовнішньое-
кономічної діяльності на зарубіжні ринки та підготовка високопрофесійних фахівців із менеджмен-
ту. Дисципліна «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» є базовою в усьому циклі підготовки 
майбутніх спеціалістів. Тому її головна мета полягає у формуванні у студентів фундаментальних 
знань з зовнішньоекономічної діяльності за умов ринкових трансформацій та опануванні навичок з 
їх застосуванням у практичній діяльності. 

Вивчення законів і закономірностей функціонування та розвитку структурних елементів та суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності; тенденцій та протиріч розвитку взаємодії суб’єктів та елементів 
світового господарства; тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механіз-
мів, які обслуговують зовнішньоекономічну діяльність підприємств.

Метою викладання навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічної діяльності підприємства» є 
формування у майбутніх економістів теоретичних знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності; 
набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Основними цілями вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства» є розуміння суті та специфіки механізму зовнішньоекономічної діяльності України 
на сучасному етапі: вивчення нормативно-правової бази регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств; вміння аналізувати і оцінювати тенденції, суперечності, доцільність у 
визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємств різних форм власно-
сті; дослідження специфіки запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки; вивчення 
основних процедур укладання зовнішньоекономічних контрактів; вміння оцінювати ефективність 
зовнішньоекономічних угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому; робити 
відповідні висновки; використовуючи одержані знання на практиці, приймати професійні рішення, 
що відповідають державній економічній політиці та основним положенням міжнародних угод, до 
яких приєдналася Україна, з метою максимізації прибутку від зовнішньої торгівлі, інвестування та 
інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3
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6

Тема 1. Предмет, зміст та 
завдання курсу.

Змістовий розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД).

Змістовий розділ 2. Структура і зміст контрактів 

11 4 1 6 10 10

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Тема 2. Досвід та перспек-
тиви розвитку фандрайзін-
гу та краунфандінгу.

Тема 3. Митно-тарифне 
регулювання ЗЕД.

9 2 61 10 2 8

10 2 2 6 8 8

Тема 4. Форми виходу 
підприємств на зовнішні 
ринки.

9 2 1 6 8 8

66 16 8 42 64 4 2 58
Разом за змістовим 
розділом 1

308

72120

5616

108

2

12032

504 254
Разом за змістовим 
розділом 1

Усього годин

Тема 5. Операції зустріч-
ної торгівлі.

Тема 6. Посередницькі та 
орендні операції на 
зовнішніх ринках.

9 2 61 10 8

Тема 8. Ціна товару в 
міжнародних контрактах 
купівлі-продажу.

9 2 61 10

2

10

Тема 9. Валютні та 
фінансові умови зовніш-
ньоекономічних контрак-
тів.

9 2 61 12 10

Тема 10. Організація і 
технологія міжнародних 
перевезень. 6

9 12 6 8 8

Тема 7. Організація, 
укладання та виконання 
зовнішньоекономічних 
контрактів.

9 2 1 6 10 8

2

12 4 2 12 2 10

Тема 11. Організація та 
функціонування підприємств 
з іноземним капіталом.

12 4 2 6 12 2 10

Тема 12. Економічна 
ефективність зовнішньоеко-
номічної діяльності.

12 4 2 6 10 10

16 8 4
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1 семестр 4 семестр Так 2 курс Цикл професійної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

1. Предмет, зміст та завдання курсу.
2. Система регулювання ЗЕД України Зовнішньоекономічна політика держави.
3. Митно-тарифне регулювання ЗЕД.
4. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки.
5. Операції зустрічної торгівлі.
6. Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках.
7. Організація, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів.
8. Ціна товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу.
9. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів.
10. Організація і технологія міжнародних перевезень.
11. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом.
12. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

Перелік обов’язкових завдань7

1.Розкрийте сутність регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Економічний зміст міжнародних господарських контрактів. 
3. Основні форми та методи здійснення зовнішньої торгівлі суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності.
4. Особливості морських, залізничних, автомобільних та повітряних перевезень.
5. Основні види податків, що встановлені для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
6. Методи оцінки виробничо-господарської діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
7. Зовнішньоекономічна діяльність в системі категорій міжнародної економіки.
8. Організаційна структура зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
9. Класифікація та різновиди міжнародних господарських контрактів. 
10. Регулювання зовнішньоторговельних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
11. Організація роботи транспортно-експедиторських підприємств. 
12. Існуючі пільги при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та механізм їх надання.
13. Методологія аналізу зовнішньоекономічної діяльності. 
14. Необхідність та особливості проведення міжнародного маркетингу зовнішньоекономічної 
діяльності. 
15.Структура міжнародних господарських контрактів. 

Перелік вибіркових завдань8

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова у формі іспиту виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги10



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

SYLLABUS

Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується іспитом, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за іспит (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі іспиту проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11
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Основна (базова):
1. 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
2. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О.П.Гребельник. - 5-те 
вид., перероб. та допов. - Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. - 410 с. - (Серія «Податкова та 
митна справа в Україні», т. 128)
3. «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс]: навч. посіб. до вивчення 
дисципліни для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Ме-
неджмент». / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Р. Дунська , Г. П. Жалдак. – Електронні текстові 
дані (1 файл: 106 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 64 с.

Допоміжна:
1. Дахно І. І. Міжнародна торгівля: [Навч. посіб.] / Дахно І.І. – К.: Центр учбової літератури. – 2008. 
- 280 с. 
2. Задоя А. О. Міжнародна економіка: [Навч. посіб.] / Задоя А.О. – К.: Центр учбової літератури. – 
2012: 416 с.
3. Козак Ю. Г. Міжнародна мікроекономіка: [Навч. посіб.] / Козак Ю.Г. – К.: Центр учбової літерату-
ри. – 2012: 368 с. 
4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: [Навч. посіб.] / Тюріна Н.М.- К.: Центр учбової 
літератури. – 2013. – 408 с. 
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: [Навч. посіб.] / Шкурупій О.В. - К.: Центр учбової 
літератури. – 2012 - 246 с. 
6. Зовнішньоекономічна діяльність: [Навч. посіб.] / Румянцев А.П. - К.: Центр учбової літератури. – 
2012. – 292 с. 
7. Румянцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність: [Навч. посіб.] / Румянцев А. П. – К.: ЦУЛ, 2004. 
– 377 с.

Інформаційні ресурси:
1. Державний комітет статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua. 
2.Економіка України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekuk/index.html.
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16


