
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: : ПМП 1; 

2. Назва: Зовнішньоекономічна діяльність; 

3. Тип: : Обов'язковий; 
4. Рівень вищої освіти: : І (бакалаврський);             
 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: :  Клець М.В. 
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- розробляти ефективну стратегію з врахуванням змін кон’юнктури світового ринку і 
виду зовнішньоекономічної діяльності; 

- прогнозувати і здійснювати вибір напрямків реалізації зовнішньоекономічної 
діяльності на зовнішніх ринках; 

- визначати оптимальну форму взаємодії із закордонним партнером; 
- розрахувати митну вартість товару; 
- застосовувати міжнародні правові норми та національне законодавство при 

здійсненні зовнішньоекономічних операцій  
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародні економічні відносини», «Етика», 
«Міжнародне право», «Менеджмент», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Міжнародна 
економічна діяльність України», «Іноземна мова». 
• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
«Міжнародний менеджмент», «Міжнародний маркетинг», «Корпоративне управління», 
«Логістика», «ІТ-технології в менеджменті». 
12. Зміст курсу: Концептуальні засади зовнішньоекономічої діяльності. Становлення та 
розвиток державного регулювання зовнішньоекономічої діяльності. Форми і методи 
зовнішньоекономічних операцій.  Зовнішньоторгівельні операції. Пошук і оцінка 
закордонних партнерів. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. 
Базисні умови поставки товарів при здійсненні ЗЕД. Організація і техніка 
зовнішньоторгівельних операцій на конкурсних товарних площадках. Ціноутворення в 
ЗЕД. Упаковка, маркування та сертифікація товару. Комерціалізація науково-технічної 
діяльності. Зовнішньоекономічний контракт. Розрахунки і платежі у ЗЕД. Напрямки 
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1.Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / О.П. 
Гребельник. – 4-те вид. переробл. та доповн. – К.: Центр навч. літератури. 2013. – 452 с. 
2. Дахно І. І. Зовнішньоекономічна діяльність-3 / За ред. д.е.н., проф. І. І Дахна. / І. І. 
Дахно, В. М. Алієва-Барановська, – К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 356 с. 
3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: [навч. посібник] / М.І. 
Дідківський. – К.: Знання, 2009. – 462 с. 
4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред. Козака 
Ю.Г., ЛогвіновоЇ Н.С., Сіваченка І.Ю. –К.: ЦУЛ, 2016. –792 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Зовнішньоекономічна діяльність: [підручник] / І.В. Багрова, В.Є. Власин, О.О. Гетьман; 
За ред. д-ра екон-, наук. проф. І.В. Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2011.-580 
с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

24 год. лекцій, 12 год. семінарських занять, 54 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, мозковий штурм, кейс-методи, індивідуальні та 
групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  
Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, усне опитування, презентації, дискусії.. 
16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри                                             Сазонець О.М., 
 д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL 

1. Code: РМР 1; 

2. Title: Foreign economic activity; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Klets 
MV Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International 
Economics 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 
- to develop an effective strategy taking into account changes in the world market situation and 
the type of foreign economic activity; 
- to forecast and carry out the selection of directions for the implementation of foreign economic 
activity in foreign markets; 
- to determine the optimal form of interaction with a foreign partner; 
- calculate the customs value of the goods; 
- apply international legal norms and national legislation when conducting foreign economic 
operations 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, 
control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Macroeconomics", "Microeconomics", "International economic relations", "Ethics", 
"International law", "Management", "Finances", "record-keeping", "International economic 
activity of Ukraine", "Foreign language". 

12. Course contents: Conceptual foundations of foreign economic activity. Formation and 
development of state regulation of foreign economic activity. Forms and methods of foreign 
economic operations. Foreign trade operations. Search and evaluation of foreign partners. 
Transportation support of foreign economic activity. Basic conditions for the supply of goods in 
the implementation of foreign economic activity. Organization and technique of foreign trade 
operations at competitive marketplaces. Pricing in foreign trade. Packaging, marking and 
certification of goods. Commercialization of scientific and technical activity. Foreign Economic 
Contract. Calculations and payments in foreign trade. Directions of improvement of foreign 
economic activity of Ukraine.  
13. Recommended educational editions: 

1.Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / О.П. 
Гребельник. – 4-те вид. переробл. та доповн. – К.: Центр навч. літератури. 2013. – 452 с. 
2. Дахно І. І. Зовнішньоекономічна діяльність-3 / За ред. д.е.н., проф. І. І Дахна. / І. І. 
Дахно, В. М. Алієва-Барановська, – К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 356 с. 
3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: [навч. посібник] / М.І. 
Дідківський. – К.: Знання, 2009. – 462 с. 
4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред. Козака 
Ю.Г., ЛогвіновоЇ Н.С., Сіваченка І.Ю. –К.: ЦУЛ, 2016. –792 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Зовнішньоекономічна діяльність: [підручник] / І.В. Багрова, В.Є. Власин, О.О. Гетьман; 
За ред. д-ра екон-, наук. проф. І.В. Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2011.-580 
с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures – 24 hours, practical classes – 22 hours, independent work – 104 hours. Total – 150 
hours.Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks of 
scientific research, group tasks of scientific research, individual tasks, implementing business 
and role games, brain storm,  implementing case method, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: completion at the end of 3 semester. 
Current control (100 points): testing, oral questioning, presentations, discussions. 
16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
Head of the Department                                                                      Sazonets O.M. 
 doctor of sciences, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


