
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Код: ФП17; 

2. Назва: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; 

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: Вовк В.М., к.е.н, доцент кафедри 

міжнародної економіки  

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

засвоїти теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності в державі; опрацювати основні напрямки 

політики державного регулювання ЗЕД; засвоїти специфіки механізму функціонування зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні; навчитися аналізувати і оцінювати тенденції головних напрямків зовнішньоекономічної 

діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності; набути 

навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, практичні заняття, консультації), самостійна 

робота (самостійне вивчення визначених питань, виконання типових задач, підготовка до модульного 

контролю), контрольні заходи (модульний контроль) 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Менеджмент", "Маркетинг", 

"Облік і аудит", "Операційний менеджмент", "Управлінські рішення" та дисципліни, що безпосередньо 

формують компетенції фахівця відповідного напрямку підготовки. 

12. Зміст курсу: (перелік тем): Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 

Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю. Основи маркетингової діяльності. 

Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності. Менеджмент у міжнародних корпораціях. Міжнародна логістика. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-ХІІ від 16.04.91 р. (редакція від 07.02.2019). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний 

посібник / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Сіваченка І.Ю. - 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: ЦУЛ, 2016 . - 

792 с. 3. Лубенченко О. Е. Методологія управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових 

підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної економіки: монографія / О. Е. Лубенченко, А. В. Гнєдков; 

Донбас. держ. техн. ун-т. – Лисичанськ: ДонДТУ, 2016. – 243 с. 4. Менеджмент зовнішньоекономічної та 

інноваційної діяльності (для магістрів) : навчальний посібник / К. В. Ковтуненко, О. М. Коваленко,  

О. В. Станіславик та ін. ; за ред. К. В. Ковтуненко . ─ Київ : Центр учбової літератури, 2018 . ─ 504 с.  

5. Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації: колективна монографія / кол. авт. 

за ред. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. - X . : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. - 316 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, робота в групах, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою. Підсумковий контроль – залік в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язання ситуаційних завдань, 2 модульні 

контролі. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри менеджменту                                             Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

1. Code: FP 5;  

2. Title: Foreign Economic Activity Management;  

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: I (Bachelor'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: Vovk V.M., Ph.D., associate 

professor of the department of international economic relations;  

9. Results of studies: after studying the discipline, the student have to be able: 

to assimilate the theoretical bases of the foreign economic activity in the state; to work out the main directions of the 

policy of the state regulation of foreign economic activity; to assimilate the specifics of the mechanism of functioning 

of the foreign economic activity in Ukraine; to learn to analyze and evaluate the tendencies of the main directions of 

the foreign economic activity for the enterprises of different forms of ownership, which are the subjects of the foreign 

economic activity; to acquire the skills of practical use of the theoretical knowledge in the field of foreign economic 

activity. 

10. Forms of organizing classes: training sessions (lectures, practical classes, consultations), independent work 

(self-study of certain issues, performance of typical tasks, preparation for modular control), control measures (module 

control). 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Management, Marketing, Accounting and Audit, 

Operation management, Managerial Decisions and disciplines that directly form the competence of an expert in the 

appropriate field of training. 

12. Course contents: (list of topics): Theoretical foundations of foreign economic activity management. 

Organizational system of foreign economic activity management. Basics of Marketing. Strategic management of 

foreign economic activity. Financial management of foreign economic activity. Management in international 

corporations. International logistics. 

13. Recommended educational editions: (indicate up to 5 sources) 

1. The Law of Ukraine "On Foreign Economic Activity" dated No 959-XII 16.04.91. (edition of 07.02.2019). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 2. Foreign economic activity of enterprises: Textbook / Under edition of 

Kazak Yu.G., Logvinova N.S., Sivachenko I.Yu. - 2nd ed., Rev. and additional Kyiv: Center for Educational 

Literature, 2016. - 792 p. 3. Lubenchenko A. Е. Management methodology of the industrial enterprises foreign 

economic activity in conditions of the innovation-investment economy: monograph / A.E. Lubenchenko, A.V. 

Gnedkov; Donbass state tech. un-t. - Lysychansk: DonSTU, 2016. - 243 p. 4. Management of foreign economic and 

innovation activity (for masters): textbook / K.V. Kovtunenko, A.N. Kovalenko, A.V. Stanislavyk et al.; under edition 

of K.V. Kovtunenko. Kyiv: Center for Educational Literature, 2018. ─ 504 p. 5. Transformation of international 

economic relations in the epoch of globalization: collective monograph / col. aut. ed. by A.P. Golikova, A.A. Dovgal. - 

Kharkov: V.N. Karazin Kharkiv National University, 2015 - 316 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 lectures hours, 14 hours of practical work, 60 hours of independent work. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, work in groups, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Form and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. Final control: test at the end of the 2nd semester. Current control 

(100 points): testing, questioning, situational tasks, 2 modular controls. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Management Department  

Doctor of Technical Sciences, Professor  L.F. Kozhushko 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


