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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
Викладач (-і) Коровчук Юрій Іванович 
Контактний телефон викладача  
E-mail викладача yurii.korovchuk@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Очна / заочна 
Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС / 90 год. 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Згідно розкладу 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» спрямоване на 
вивчення 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, 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. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни – засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД); набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної 
ефективності ЗЕД в різних сферах діяльності, проведення практичних занять полягає у тому, 
щоб виробити у студентів практичні навики самостійної організації зовнішньоекономічної 
діяльності з метою їх майбутнього використання у фаховій діяльності. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності 
ЗК 7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
Спеціальні компетентності 
СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового 
господарства, особливості реалізації економічної політики та світових 
інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції. 
СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, 
оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них. 
СК 6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи 
регулювання міжнародної торгівлі. 
СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали 
при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин. 

5. Програмні результати навчання 
РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети 
загального і спеціального призначення. 
РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 
них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 
національного і міжнародного середовища. 
РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 
механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 
дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 
РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 
теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 
міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 
валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 
трансферу технологій. 
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РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 
перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 
сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 
РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та 
світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 
природничими науками. 
РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 
угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 
економічних відносин. 
РН 20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти 
міжнародних економічних відносин. 
РН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 
економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 
кон’юнктури світових ринків. 
РН 25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та 
заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

Четвертий 292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Другий Нормативний 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства, регулювання та 
обслуговування її розвитку 

2 2 10 

Тема 2. Практичні аспекти здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства 

2 4 10 

Тема 3. Особливості окремих умов 
здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства 

2 4 10 

Тема 4. Обслуговування процесу 
здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства 

2 2 10 

Тема 5. Механізм розрахунків у 
зовнішньоторгових операціях 

2 2 10 

Тема 6. Страховий захист 
зовнішньоекономічних операцій 

2 4 10 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/іспит 50 

балів /50 балів. 



 
Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 

виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Іспит 
8. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  
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1. Актуальні питання теорії та практики митної справи: [монографія] / за заг. ред. І.Г. 
Бережнюка. – Хмельницький.: ПП Мельник А.А., 2013. – 428 с  

2. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность: [учебное пособие] // И.С. 
Алексеев.. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 304 с.  

3. Багрова І. В.. Міжнародна економічна діяльність України:: [навчальний посібник] 
// І..В.. Багрова,, О..О.. Гетьман,, В..Є.. Власюк.. - К.. : Центр навчальної літератури, 2004.- 384 
с.  

4. Вічевич А. М.. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства: [навч. посіб] 
//А. М. Вівевич.. - Львів: Афіша 2004.. – 140 с.  

5.. Гребельник О..П.. Основи зовнішньоекономіічної діяльності: [піідручник] // 
О.П.Гребельник. - Киiiв: Центр учбової літератури,, 2008.. - 432 с..  

6. Гребельник О.П. Основи митної справи: [навч. посібник] / О.П. Гребельник. – Київ: 
Центр навчальної літератури, 2003. – 600 с.  

7. Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. Митна справа: [підручник] / А.А 
.Дубініна, С.В.Сорокіна, О.І.Зельніченко. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 320 с.  

8. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:: [навчальний 
посібник] // М..І..Дідківський.. - К.: Знання, 2006.. - 463 с..  

9. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: 
[навчальний посібник] // Г. М. Дроздова. - К.: ЦУЛ, 2002. – 172 с.  

10. Дунська А. Р. Зовнішньоекономіічна діяльність:: теорія і практика: [навчальний 
посібник] // А. Р. Дунська.. - К. : Кондор, 2013. - 688 с.  

11. Зінь Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [підручник] // за ред. Е.А. Зіня. 
– К.: Видавництво «Кондор», 2009. – 432 с.  

12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:: [підручник] // В. О. Новак, Т. Л. 
Мостенська, М. Г. Луцький та ін. - К. : Кондор, 2013. - 495 с.  

13. Лук’яненко Д..Г.. Міжнародна інвестиційна діяльність: [підручник] // Д.Г. 
Лук’яненко, Б.В. Губський. – К.: КНЕУ, 2010.. – 426 с.  



14. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: [навчальний посібник].. – Київ: «Центр 
навчальної літератури», 2004.– 376 с.  

15.. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність: організація,, управління,, 
прогнозування: [підручник].. – Донецьк: Альфа-прес, 2004.. – 344 с.  

16. Менеджмент зовнішньоекономічної дііяльності: [навчальний посібник] // за ред. 
Мазаракі А.А. К.: Киїїв. нац. торг.- екон. ун-т,, 2012. - 824 с.  

17. Митний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 2015 рік) 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  

18. Про єдиний митний тариф: Закон України від 19.09.2013 № 584-VII. Електронний 
ресурс. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130584Z.html 

Допоміжна 
1. Алексеев И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексеев. - М. : Дашков 

и К, 2009. - 304 с.  
2. Баринов В. А. Внешнеэкономическая деятельность / В. А. Баринов. - М. : Форум, 

2009. - 192 с.  
3. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності, підручник / О. П. 

Гребельник. -вид. 3-тє перероб та допов. – К. : Центр навч. літ., 2008. - 432 с.  
4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / М. І. Дідківський. - К. 

: Знання, 2006. - 462 с.  
5. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / кол. авт. В.В. Козик, Л.А. 

Панкова, Я.С. Карп'як та ін. - К., 2004. - 608 с.  
6. Смитиенко Б. М. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Б. М. Смитиенко, 

В. К. Поспелов. - 6-е изд. - М. : Academia, 2009. - 304 с.  
7. Георгіаді Н. Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і 

прикладні аспекти: навч.-метод. посіб. / Н. Г. Георгіаді. - Л. : Інтелект-Захід, 2006. - 260 с.  
8. Пазуха МД. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) і М.Д. Пазуха. - 

К. : Центр навч. літ-ри, 2008. - 230 с.  
9. Ростовский Ю. М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю. М. Ростовский, В. Ю. 

Гречков. - М. : Магистр, 2008 - 592 с.  
10. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: підручник 

/ Л. В. Руденко. - вид. 2-ге, переробл. і допов. - К. : Центр навч. літ-ри, 2007. - 632 с. 11. Сміяна 
Л. С. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності / Л. С. Сміяна. - К. : КНТ, 2008. - 416 
с. 12. Довідник ЗЕДівця. - 2-е видання, переробл. і доп. - X. : Фактор, 2008. - 656 с.  

13. Фонотова О. В. Применение Инкотермс в международном и внутреннем торговом 
обороте / О. В. Фонотова. - М. : Зерцало, 2008.  

 
 

Викладач: __________________________ 


