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1 Коротка анотація дисципліни 
 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 зовнішньоекономічної діяльності на зарубіжні ринки 

та підготовка високопрофесійних фахівців із менеджменту. 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. Завданням для майбутніх фахівців 

є засвоєння теоретико-методологічних засад зовнішньоекономічної 

діяльності з урахуванням вимог міжнародного законодавства та існуючих 

в Україні передумов, а також набуття системних знань і навичок щодо їх 

використання на різних рівнях господарювання і вирішення конкретних 

питань зовнішньоекономічної діяльності. При цьому студенти повинні 

знати зміст основних положень законодавчих і нормативних актів, що 

регламентують зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів 

господарювання, застосовувати методи здійснення загальноекономічну 

діяльність та вміти розробляти основні документи підприємств і 

організацій стосовно загальноекономічної діяльності, вести переговори з 

представниками іноземних комерційних структур, аналізувати 
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ефективність загальноекономічної діяльності підприємств та розробляти 

пропозиції щодо її удосконалення. 

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Предметом дисципліни виступають закони і закономірності 

функціонування та розвитку структурних елементів та суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; тенденції та протиріччя розвитку 

взаємодії суб’єктів та елементів світового господарства; тенденції 

розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які 

обслуговують зовнішньоекономічну діяльність підприємств. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 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 

зовнішньоекономічної діяльності. 

  

4 Результати навчання 
 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 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами. 

ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та міжкультурності. 

ПРН 18. Ідентифікувати екологічні та економіко-правові наслідки 

функціонування підприємств в умовах сталого розвитку суспільства. 

ПРН 19. Оцінювати участь підприємств у євроінтеграційних процесах та 

виявляти перспективи їх майбутнього розвитку 

  

5 Кредити ECTS 
 120 годин = 4 кредити ECTS 

  



 

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Предмет, зміст та завдання курсу. 4 2 6 

Тема 2. Система регулювання ЗЕД України 

Зовнішньоекономічна політика держави. 
2 2 6 

Тема 3. Митно-тарифне регулювання ЗЕД. 2 2 6 

Тема 4. Форми виходу підприємств на 

зовнішні ринки. 
2 2 6 

Тема 5. Операції зустрічної торгівлі. 2 2 6 

Тема 6. Посередницькі та орендні операції 

на зовнішніх ринках. 
2 2 6 

Тема 7. Організація, укладання та 

виконання зовнішньоекономічних 

контрактів. 

2 2 6 

Тема 8. Ціна товару в міжнародних 

контрактах купівлі-продажу. 
2 2 6 

Тема 9. Валютні та фінансові умови 

зовнішньоекономічних контрактів. 
2 2 4 

Тема 10. Організація і технологія 

міжнародних перевезень. 
4 2 4 

Тема 11. Організація та функціонування 

підприємств з іноземним капіталом. 
4 2 4 

Тема 12. Економічна ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності. 
4 2 4 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 

Обов’язкові завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

Предмет, зміст та завдання курсу. За розкладом 

Система регулювання ЗЕД України Зовнішньоекономічна політика держави. За розкладом 

Митно-тарифне регулювання ЗЕД. За розкладом 

Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. За розкладом 

Операції зустрічної торгівлі. За розкладом 

Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках.  За розкладом 

Організація, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів.  За розкладом 

Ціна товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу. За розкладом 

Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів.  За розкладом 

Організація і технологія міжнародних перевезень. За розкладом 

Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом.  За розкладом 

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.  За розкладом 

 

8     Перелік вибіркових завдань  

Вибіркові  завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

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. 

За розкладом 



 
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.  

16. Сутність основних понять та процесів, що визначають науково-технічний 

прогрес та науково-технічний потенціал. 

17. Зміст, принципи, порядок та органи митного контролю.  

18. Зміст та можливі джерела ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. 

 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / 

професійної підготовки / 

вільного вибору 

Один семестр 4 семестр Так 2-й курс Цикл професійної підготовки 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття. Списування 

під час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» здійснюється в балах 

відповідно до табл.1. Виконані види навчальної роботи зараховуються 

студенту, якщо він отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 
Таблиця 1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т12 – теми занять 
 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. Поточне оцінювання знань 

студентів проводиться протягом семестру у наступних формах: усного 

опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня їх знань; 



 
перевірки правильності розв’язання практичних задач; експрес-опитування 

(в усній чи письмовій формі). 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент 

допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог 

навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 36 балів. Підсумкове оцінювання знань студентів 

проводиться у формі іспиту. Максимальна кількість балів, яку можна 

отримати на іспиті складає 40 балів (див. табл. 2). 
Таблиця 2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з 

навчальної дисципліни  

Оцінка в балах за поточне оцінювання 
Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 
Оцінка за національною шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на екзамені оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна 

підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит. 

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.  

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 3). 
Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

  



 

12 Політика дисципліни 
 - курс передбачає роботу в колективі, 

- середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики, 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін, 

- відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що 

пропустив заняття з неповажної причини з обов’язковим відпрацюванням 

заняття, і при цьому має право бути присутнім на заняття, 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо), 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 

балів за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт 

відбувається із дозволу директорату за наявності поважних причин 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з 

Кодексом академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного 

європейського університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-

informatsiia 
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17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 

студентом, який:  

- наполегливий і антиледачий, 

- уважний та допитливий, 

- стресостійкий та з почуттям гумору, 

- креативний та життєрадісний! 

Тому я бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму ;-) і 

тоді успіх прийде сам! До зустрічі! 

 


