
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП 3. 

2. Назва: Публічне управління зовнішньоекономічною діяльністю . 

3.    Тип: Обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Тихончук Леся 

Хотіївна,кандидат наук з державного управління , доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним 

-здійснити аналіз економічних інтересів України та законних інтересів суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; виокремити функції держави у  створенні рівних можливостей для 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно 

від форм; формувати судження  про сучасні тенденції уніфікації та гармонізації норм міжнародного 

приватного права та вирішення проблем застосування іноземного законодавства; володіти знаннями з 

основ сучасного міжнародного права; застосувати  здобуті в ході навчання знання для надання 

юридичних висновків й консультації з питань міжнародного права, національного права України та 

інших держав;визначати юридичні ризики тих або інших  зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив та обрання шляхів їхньої мінімізації. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародна економіка», 

«Публічне управління», «Державне та регіональне управління»  та дисципліни, що безпосередньо 

формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки. 

12. Зміст курсу: Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринкових відносин. Сутність, 

принципи та методи управління зовнішньоекономічною діяльністю. Регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Забезпечення економічної безпеки і конкурентоспроможності 

України на світових ринках. Зовнішньоекономічний договір.  Валютне регулювання ЗЕД. Правовий 

режим іноземного інвестування. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ), 

засади захисту національного товаровиробника в ЗЕД. Міжнародні торговельні угоди та їх 

підготовка. Правове регулювання окремих зовнішньоекономічних операцій , вільних економічних 

зон. Організація виходу підприємства на зовнішній ринок. Страхування ризиків при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності та шляхи їх мінімізації. Зовнішньоекономічна діяльність регіону. 

      13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.В. та ін. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. 

посіб. Вид 3-тє, перероб. і доп. Львів: Магнолія, 2014.512 с. 

2. Коліжук О.О. Світові інтеграційні процеси та їх вплив на державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності України . Економіка та держава. 2008. №12.С. 98-101. 

3. Міжнародне приватне право : підручник. За ред. проф. А.С. Довгерта, проф.. В.І. Кисіль. Київ. нац. 

ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т міжнар. відносин . 2-е вид. Київ : Правова єдність : Алеута, 2014. 655 с. 

4. Омельченко А. В. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні : 

монографія . Київ : КНЕУ. 2011. С. 309. 

5.Чайковська В.В. Про захист національних інтересів України при лібералізації 

зовнішньоекономічної діяльності. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 65. С. 428-434. 

14.   Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Всього  120 години: 22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи .  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, 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 8      семестру.    Поточний контроль (100 балів): 

тестування, опитування. 

16. Мова викладання: Українська. 

            Завідувач кафедри міжнародних                                                О.М. Сазонець 

            економічних відносин                                                                 д.е.н, професор                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: PP 3. 

2. Title:  Рublic management of foreign economic activity 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the 1nd (bacalavrs's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 8. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tykhonchuk 

L.Kh, Candidate of Science in public administration, associate professor of the department of 

international economic relations. 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be capable:  to carry out 

the analysis of economic interests of Ukraine and the legitimate interests of the subjects of foreign 

economic activity; to distinguish the functions of the state in creation of equal opportunities for the 

subjects of foreign economic activity to develop all kinds of business activity regardless of forms; 

form judgments about current trends in the unification and harmonization of the rules of private 

international law and the solution of problems of application of foreign law; to have knowledge of 

the basics of modern international law; apply the knowledge acquired during the course of the study 

to provide legal advice and advice on international law, national law of Ukraine and other countries, 

identify legal risks of these foreign and foreign economic initiatives and choose ways to minimize 

them. 

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

measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "International Economics", 

"Public Administration", "State and Regional Administration" and disciplines that directly form the 

competencies of a specialist in the relevant field of training. 

12. Course contents: Foreign economic activity of the subjects of market relations. The 

essence, principles and methods of foreign economic activity management. Regulation of foreign 

economic activity. Ensuring Ukraine's economic security and competitiveness in world markets. 

Foreign Economic Treaty. Currency regulation of FEA. Legal regime of foreign investment. Legal 

regime of special (free) economic zones (FEZ), principles of protection of the national producer in 

the FEA. International trade agreements and their preparation. Legal regulation of certain foreign 

economic operations, free economic zones. Organization of the enterprise's entry into the foreign 

market. Insurance of risks at carrying out foreign economic activity and ways of their minimization. 

Foreign economic activity of the region 

13. Recommended educational editions:  

1. Kozik VV, Pankova LA, Grigoriev OV etc. Foreign Economic Transactions and Contracts: Educ. tool. 

Type 3, alteration. and ext. Lviv: Magnolia, 2014.512 p. 

2. Kolizhuk OO World integration processes and their influence on the state regulation of Ukraine's foreign 

economic activity. Economy and the state. 2008. №12.С. 98-101. 

3. Private international law: a textbook. Edited prof. A.S. Dovgert, prof. Kissel. Kiev. nat. Taras Shevchenko 

University. Inst international. relations. Type 2. Kyiv: Legal Unity: Aleut, 2014. 655 p. 

4. Omelchenko AV Administrative and Legal Foundations of Foreign Economic Activity in Ukraine: 

Monograph. Kyiv: KNEU. 2011. P. 309. 

5. Tchaikovsky VV On protection of national interests of Ukraine in liberalization of foreign economic 

activity. Actual problems of the state and law. 2012. Iss. 65. P. 428-434. 

14.   Planned types of educational activities and teaching methods: 
Total 120 hours: 22 hours. lectures, 20 hours. practical work, 78 h. Independent work Methods: 

interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and role 

games, case methods, individual and group research tasks, use of multimedia. 

     15. Forms and assessment criteria: 
The rating is based on a 100-point scale. Final control: credit at the end of semester 8. Current 

control (100 points): testing, surveys.      16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                            SazonetsО.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


