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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Метою викладання навчальної дисципліни 
«Менеджмент ЗЕД» є формування у 
здобувачів вищої освіти сучасного 
управлінського мислення, системи знань і 
практичних навичок щодо прийняття та 
виконання управлінських рішень у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності.  

Основними завданнями навчальної 
дисципліни є: висвітлення сутності ЗЕД 
підприємства, цілей, мотивів і передумов 
її виникнення, правового та економічного 
середовища розвитку; вивчення видів та 
форм ЗЕД підприємства, економічної 
природи комерційних операцій на зовнішніх 
ринках; засвоєння принципів укладання та 
виконання угод. 

Методи викладання та технології: 
практичні заняття, семінари, 
обговорення, презентації, міні-лекції, 
ситуаційні дослідження та інші; 
інформаційні технології, технологія 
саморозвитку, евристичні та прикладні 
технології; загальноосвітні і професійно 
орієнтовані та ін. 

Посилання на 
розміщення навчальної 
дисципліни на 
навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?i
d=3593 

Компетентності Вивчення навчальної дисципліни 
«Менеджмент ЗЕД» передбачає 
формування у студентів таких 
компетентностей:  

ІК. Здатність розв’язувати складні, 
спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері управління або у процесі 
навчання, що передбачає застосування 
теорій та методів менеджменту ЗЕД, які 
характеризується комплексністю і 
невизначеністю умов. 

3К1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу, синтезу та 
встановлення взаємозв’язків між 
соціально-економічними явищами та 
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процесами: 

 здатність застосовувати сучасні 
принципи, методи і способи ЗЕД 
підприємства. 

3К6. Здатність вчитися та 
оволодівати сучасними знаннями.  

3К8. Цінування та повага до 
різноманітності та мультикультурності, 
здатність працювати у міжнародному 
контексті. 

ФК2. Здатність аналізувати 
результати діяльності організації, 
зіставляти їх з факторами впливу 
зовнішнього та внутрішнього 
середовища, визначати перспективи 
розвитку організації, в т.ч. у 
зовнішньоекономічній площині: 

 Здатність приймати адекватні 

управлінські рішення при здійсненні ЗЕД. 

Програмні результати 
навчання 

РН 16. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та свідомо на 
основі етичних міркувань (мотивів), 
повагу до різноманітності та 
міжкультурності. 

РН 17. Демонструвати навички 
самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, ринкової 
економіки, сучасні концепції лідерства.  

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 

Здатність комунікувати, 
налагоджувати контакти з 
стейкхолдерами, працювати в команді,  
обґрунтовувати свою думку, правильно 
ставити задачі, критично мислити,  
здатність до навчання, самоорганізації, 
самодисципліни та інші. 

Структура навчальної 
дисципліни 

Розподіл годин: 
16 год. лекцій / 14 год. практичних / 60 год. 
сам. роботи 
Зміст курсу: 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність 
та її роль у розвитку національної 
економіки. Тема 2. Система регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
Тема 3. Митне регулювання експортно-
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імпортних операцій. Тема 4. Нетарифні 
методи регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. Тема 5. Орендні операції як вид 
зовнішньоекономічної діяльності. Тема 6. 
Суть і структура зовнішньоторговель-
ного договору купівлі-продажу. Тема 7. 
Валютне регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Тема 8. Ризики у 
зовнішньоекономічній діяльності та їх 
страхування. 
Результати навчання: 
- уміти цінувати моральні, культурні та 
наукові цінності; 
- демонструвати здатність до 
управління процесами ЗЕД підприємства 
на основі сучасних методів та принципів 
ведення бізнесу. 
Форми проведення занять: 
навчальне заняття, самостійна робота,  
практична підготовка, контрольні заходи. 
Особливості практичної підготовки: 
дослідження сутності, принципів, функцій 
та видів ЗЕД. Сутність національних та 
міжнародних органів регулювання ЗЕД. 
Принципи митного регулювання ЗЕД, 
митні органи України. Ознайомлення з 
порядком нарахування мита, митної 
вартості та порядку митного 
оформлення товарів. Розгляд способів 
розподілу ліцензій та механізму 
оформлення документів для отримання 
ліцензій. Дослідження сутності, видів, 
функцій та економічного значення 
лізингових операцій в ЗЕД. Особливості 
зовнішньоекономічних контрактів, їх 
структура, різновиди та порядок 
укладання.  Розгляд базисних умов 
постачань «ІНКОТЕРМС – 2010» з точки 
зору обов’язків продавця та покупця з 
доставки товарів. Сутність, основні 
принципи та інструменти валютного 
регулювання. Особливості ризиків у ЗЕД 
та їх страхування. 
Види навчальної роботи студента: 
практичні завдання, дискусії, реферати, 
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індивідуальні завдання, опитування. 
Засоби навчання: 
мультимедіа-, відео-, проекційна 
апаратура (проектори, екрани, 
смартдошки тощо), комп'ютери, 
інтернет мережі, бібліотечні фонди, 
законодавча база України. 

Методи оцінювання та 
структура оцінки 

COURSE GRADE COMPOSITION*  
Методи оцінювання: 
практична перевірка, опитування, 
тестування, письмові завдання, поточні 
модульні контролі. 
Структура оцінки: 
для досягнення мети та завдань 
навчальної дисципліни студентам 
необхідно вчасно і якісно виконувати 
практичні завдання та вчасно здати 
поточні модульні контролі знань. 
За вчасне та якісне виконання практичних 
завдань студент отримує такі 
обов’язкові бали: 
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність 
та її роль у розвитку національної 
економіки – 5 балів. Тема 2. Система 
регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні – 10 балів. Тема 3. 
Митне регулювання експортно-імпортних 
операцій – 10 балів. Тема 4. Нетарифні 
методи регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності – 5 балів. Тема 5. Орендні 
операції як вид зовнішньоекономічної 
діяльності – 5 балів. Тема 6. Суть і 
структура зовнішньоторговельного 
договору купівлі-продажу – 10 балів. Тема 
7. Валютне регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності – 10 балів. Тема 8. Ризики 
у зовнішньоекономічній діяльності та їх 
страхування – 5 балів. 
Модульний контроль 1 – 20 балів.  
Модульний контроль 2 – 20 балів. 

Модульні контролі проходять у формі 
тестування. У тесті 30 запитань різної 
складності. Рівень 1 – 24 запитання по 0,5 
бали (12 балів), рівень 2 – 5 запитань по 1 
балу (5 балів), рівень 3 – 1 запитання на 3 
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бали (3 бали). Усього – 20 балів.  
Додаткові бали студенти можуть 

отримати за: участь у наукових 
конференціях, круглих столах, написання 
наукових тез, статей, рефератів 
дослідницького характеру за темою 
навчальної дисципліни. Тему дослідницької 
роботи студенти можуть вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем.  

Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного 
та підсумкового контролів знань 
студентів, можливість подання апеляції: 
http://surl.li/ilqv 

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Дисципліни, що передують вивченню 
зазначеної навчальної дисципліни: 
1. «Маркетинг 2. «Інституційна економіка 
та управління» 3. «Макроекономіка». 4. 
«Економіка підприємства» 5. «Економіка 
праці» 6. «Мікроекономіка». 

Дисципліни, що базуються на 
вивченні зазначеної навчальної 
дисципліни: 
1. «Міжнародна економіка». 2. «Управління 
ринковою інфраструктурою».  

Поєднання навчання та 
досліджень 

Здобувачі вищої освіти залучаються до 
реалізації наукових досліджень шляхом 
дослідження індивідуально визначених тем, 
висвітлення їх на наукових конференціях, 
семінарах, круглих столах, написання 
наукових статей та тез. 
В освітньому процесі використовуються 
наукові досягнення викладача навчального 
курсу та інших науковців (зокрема: 1. 
Зовнішньоекономічна діяльність: 
підприємство-регіон монографія /Ю. Г. 
Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. 
К.: Центр учбової літератури, 2016. 240 с. 
2. Інститут митної вартості імпортних 
товарів в Україні: актуальні питання та 
вектори розвитку : моногр. / кол. ; за заг. 
ред. І. Г. Бережнюка. - Хмельницький : ФОП 
Стрихар А. М., 2017. - 430 с. 3. Рубіш М. А. 
Зовнішньоекономічна діяльність регіону: 
сутність і завдання реалізації. Науковий 

http://surl.li/ilqv
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вісник Мукачівського державного 
університету: Серія: Економіка. 2014. 
Випуск 2(2). С.193-197. 4. Блажко Б. І. 
Сучасні підходи до організації 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. Менеджмент ХХІ століття: 
сучасні моделі, стратегії, технології. – 
Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017.- 1385 с.). 

Інформаційні ресурси Базова література: 
1. Управління зовнішньоекономічною 
діяльністю: навчальний посібник 
[Електронний ресурс] / Г.Я. Глуха, О.А. 
Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. – 
Дніпро : Університет імені Альфреда 
Нобеля, 2019. – 156 с. 
2. Дахно І. Зовнішньоекономічна 
діяльність: навч. пос./ І. Дахно, В. Алієва-
Барановська. – Київ : Центр навчальної 
літератури, 2018. ‒ 356 с. 

3. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства: навчальний 
посібник для студентів усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства», спеціальності: 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» / С. Хрупович. – Тернопіль, 
2017.- 137 с. 
4. Гребельник О. П. Основи 
зовнішньоекономічної діяльності : 
підручник / О. П. Гребельник. - 5-те вид., 
перероб. та допов. - Ірпінь : Університет 
ДФС України, 2019. - 410 с. - (Серія 
«Податкова та митна справа в Україні», 
т. 128). 
5. Гребельник О. П. Митна справа : 
підручник / О. П. Гребельник. - К. : Центр 
навчальної літератури, 2017. - 400 с. 
6. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства [Текст] : навчальний 
посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – 
Дніпропетровськ : Університет митної 
справи та фінансів, 2015. – 331 с. 

Допоміжна література: 
1. Гурін В.М. Зовнішньоекономічна 
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діяльність. Сучасна економіка та 
міжнародні валютні відносини [Текст] : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. 
М. Гурін, В. О. Тімофєєв. – Вид. 2-е, 
переробл. і допов. – Х. : Компанія СМІТ, 
2013. – 95 с.  
2. Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна 
діяльність: теорія і практика [Текст] : 
навч. посіб. / Дунська Алла Рашидівна ; 
Нац. техн. ун-т України ―Київ. політехн. 
ін-т‖. – К. : Кондор, 2013. – 687 с.  
3. Єрмакова О.А. Зовнішньоекономічна 
діяльність регіону [Текст] : навч. посіб. / О. 
А. Єрмакова, Ю. Г. Козак ; Одес. нац. екон. 
ун-т. – О. : Фенікс, 2013. – 331 с.  
4. Єрмакова О.А. Зовнішньоекономічна 
діяльність регіону: інституційні важелі 
вдосконалення [Текст] : монографія / О. А. 
Єрмакова ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : 
Інтерпрінт, 2014. – 311 с.  
5. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства [Текст] : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / В. О. Новак [та ін.] ; Нац. 
авіац. ун-т, Нац. ун-т харч. технологій. – 
К. : Кондор, 2012. – 493 с.  
6. ІНКОТЕРМС 2010. Правила ICC з 
використання термінів для внутрішньої 
та міжнародної торгівлі [Текст]. – К.: 
Асоціація «ЗЕД», 2011. – 268 с.  

Інформаційні ресурси: 
1. Закон України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» (1991) 
[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 
2. Закон «Про регулювання 
товарообмінних (бартерних) операцій в 
галузі ЗЕД“ (2000) [Електронний ресурс]. ‒ 
Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14. 
3. Митний кодекс України (2012) 
[Електронний ресурс].‒ Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/mk/]. 
3. Податковий кодекс України (2010) 
[Електронний ресурс].‒ Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14
http://sfs.gov.ua/mk/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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5. Цивільний кодекс України (2003) 
[Електронний ресурс].‒ Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі, 
доздачі та перездачі оприлюднюються на 
сторінці MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua 
/course/view.php?id=3593 в новинах. 

Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядоку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документа і реалізується право студента 
на повторне вивчення дисципліни чи 
повторне навчання на курсі. 

Перездача підсумкових екзаменаційних 
контролів  здійснюється згідно із 
положенням про «Порядок організації 
контролю та оцінювання навчальних 
досягнень студентів у європейській 
кредитно-трансферній системі (ЄКТС)», 
пункти 3.3.8 – 3.3.10. 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti. 

Правила академічної 
доброчесності 

При порушенні правил поведінки 
студентом під час проходження 
підсумкових контролів адміністратор має 
право перервати спробу контролю та 
анулювати отриманий результат згідно 
із «Правилами поведінки під час 
семестрового контролю» 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti. 

За недотримання академічної 
доброчесності (списування) під час 
виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення. 

Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) представлені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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заняття без поважних причин.  
Якщо заняття пропущено з об’єктивних 

причин, то студент зобов’язаний  
самостійно опрацювати пропущений 
матеріал на навчальній платформі 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/course/ 
view.php?id=3593, виконати та здати  
практичне завдання. 

Студент має право оформити 
індивідуальний графік навчання відповідно 
до «Положення про індивідуальний графік 
навчання студентів  денної форми 
навчання НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/ 
6226/. 

Здобувачі без обмежень можуть на 
заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на 
перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній 
освіті відповідного до «Положення про 
неформальну та інформальну освіту 
НУВГП» http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-
osvita. 

Вони можуть самостійно на різних 
платформах, таких як: Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. 
При цьому важливо, щоб знання та 
навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної 
навчальної дисципліни/освітньої програми 
та перевірялись в підсумковому 
оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної інформації 
про навчальну 
дисципліну* 

З метою отримання зворотного зв’язку 
від здобувачів вищої освіти про дану 
навчальну дисципліну передбачено 
обговорення у фокус-групі та проведення 
анонімного анкетування. 

Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти он-лайн опитування стосовно 
якості викладання та навчання 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/
http://ep3.nuwm.edu.ua/%206226/
http://ep3.nuwm.edu.ua/%206226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 

Оновлення* Оновлення навчальної дисципліни 
проводиться щорічно шляхом врахування 
інновацій в методології та організації 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Здобувачі вищої освіти можуть 
долучитись до процедури оновлення 
навчальної дисципліни шляхом внесення 
пропозицій лектору. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Вивчення навчальної дисципліни 
«Менеджмент ЗЕД» для людей з 
інвалідністю можливе у формі очного та 
дистанційного навчання. 

У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі потреби здобувача.  

Викладачі та інші здобувачі даної 
освітньої програми максимально 
сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми 
потребами. 

Практики, представники 
бізнесу, фахівці, 
залучені до викладання 

До викладання навчальної дисципліни 
«Менеджмент ЗЕД» запрошуються на 
окремі лекції представники бізнесу, 
керівники підприємств, громад. 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год Прак. 14 год Самостійна робота 60 
год 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на 
основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні заняття, лекції, мультимедійні лекції, 
консультації. 

Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, проблемна ситуація, 
дискусійні технології навчання, ситуаційні дослідження, 
технології дослідницького (евристичного) навчання. 
технології навчання у співробітництві. 

Засоби навчання Інтернет мережа, бібліотечні фонди, законодавча база 
України у відкритому доступі, роздаткові друковані 
матеріали. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
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Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, ринкової економіки, сучасні концепції 
лідерства.  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні заняття, лекції, мультимедійні лекції, 
консультації. 

Методи та технології навчання Проблемна ситуація, дискусійні технології навчання, 
ситуаційні дослідження, технології дослідницького 
(евристичного) навчання. технології навчання у 
співробітництві. 

Засоби навчання Інтернет мережа, бібліотечні фонди, законодавча база 
України у відкритому доступі, роздаткові друковані 
матеріали. 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних навчальних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та 
модульного (підсумкового) контролів - 60 та 40 відповідно. 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 
національної економіки 

Результати 
навчання: 

РН16, 
РН17 

 
  

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: 
навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.Я. 
Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. – 
Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 
156 с. 
2. Дахно І. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. 
пос./ І. Дахно, В. Алієва-Барановська. – Київ : Центр 
навчальної літератури, 2018. ‒ 356 с. 
3. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної 
діяльності : підручник / О. П. Гребельник. - 5-те вид., 
перероб. та допов. - Ірпінь : Університет ДФС 
України, 2019. - 410 с. - (Серія «Податкова та митна 
справа в Україні», т. 128). 
4.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
[Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. 
Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної 
справи та фінансів, 2015. – 331 с. 
5.  Гурін В.М. Зовнішньоекономічна діяльність. 
Сучасна економіка та міжнародні валютні відносини 
[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. 
Гурін, В. О. Тімофєєв. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – 
Х. : Компанія СМІТ, 2013. – 95 с. 
6.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
[Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. 
Новак [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т, Нац. ун-т харч. 
технологій. – К. : Кондор, 2012. – 493 с. 
7.  Закон України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» (1991) [Електронний ресурс]. ‒ Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=3593 

Опис теми Характеристика причин та передумов розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Суть та особливості 
зовнішньоекономічної політики країни. Показники функціонування зовнішньоекономічної системи країни. 

Тема 2. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 
Результати 
навчання: 

РН16, 
РН17 

 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: 
навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.Я. 
Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. – 
Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 
156 с. 
2. Дахно І. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. 
пос./ І. Дахно, В. Алієва-Барановська. – Київ : Центр 
навчальної літератури, 2018. ‒ 356 с. 
3. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства: навчальний посібник для студентів 
усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства», спеціальності: 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=3593 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
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С. Хрупович. – Тернопіль, 2017.- 137 с. 
4. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної 
діяльності : підручник / О. П. Гребельник. - 5-те вид., 
перероб. та допов. - Ірпінь : Університет ДФС 
України, 2019. - 410 с. - (Серія «Податкова та митна 
справа в Україні», т. 128). 
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
[Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. 
Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної 
справи та фінансів, 2015. – 331 с. 
6. Закон «Про регулювання товарообмінних 
(бартерних) операцій в галузі ЗЕД“ (2000) 
[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14. 

Опис теми Принципи зовнішньоекономічної діяльності України. Класифікація суб’єктів та видів ЗЕД. Характеристика 
системи регулювання ЗЕД. Систематизація методів регулювання ЗЕД. 

Тема 3. Митне регулювання експортно-імпортних операцій 
Результати 
навчання: 

РН16, 
РН17 

 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: 
навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.Я. 
Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. – 
Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 
156 с. 
2. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства: навчальний посібник для студентів 
усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства», спеціальності: 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / 
С. Хрупович. – Тернопіль, 2017.- 137 с. 
3. Гребельник О. П. Митна справа : підручник / О. П. 
Гребельник. - К. : Центр навчальної літератури, 
2017. - 400 с. 
4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
[Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. 
Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної 
справи та фінансів, 2015. – 331 с. 
5.  Митний кодекс України (2012) [Електронний 
ресурс].‒ Режим доступу: http://sfs.gov.ua/mk/]. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=3593 

Опис теми Характеристика системи митного регулювання в Україні. Митний тариф як інструмент митної політики країни. 
Характеристика системи митного оподаткування. Митний контроль як складова митно-тарифної політики. Митне 

оформлення під час здійснення ЗЕД. 

Тема 4. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
Результати 
навчання: 

РН16, 
РН17 

 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: 
навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.Я. 
Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. – 
Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 
156 с. 
2. Дахно І. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. 
пос./ І. Дахно, В. Алієва-Барановська. – Київ : Центр 
навчальної літератури, 2018. ‒ 356 с. 
3. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної 
діяльності : підручник / О. П. Гребельник. - 5-те вид., 
перероб. та допов. - Ірпінь : Університет ДФС 
України, 2019. - 410 с. - (Серія «Податкова та митна 
справа в Україні», т. 128). 
4.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
[Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. 
Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної 
справи та фінансів, 2015. – 331 с. 
5. Закон «Про регулювання товарообмінних 
(бартерних) операцій в галузі ЗЕД“ (2000) 
[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14. 
6. Податковий кодекс України (2010) [Електронний 
ресурс].‒ Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=3593 

Опис теми Сутність та класифікація нетарифних методів регулювання ЗЕД. Характеристика системи 
адміністративних обмежень експортно-імпортних операцій. Порівняльний аналіз використання імпортної 
квоти і митного тарифу як засобів регулювання імпорту.Економічні та правові методи нетарифного 
регулювання. 

Тема 5. Орендні операції як вид зовнішньоекономічної діяльності 
Результати 
навчання: 

РН16, 
РН17 

 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 

Література: 
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: 
навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.Я. 
Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. – 
Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=3593 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14
http://sfs.gov.ua/mk/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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156 с. 
2. Дахно І. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. 
пос./ І. Дахно, В. Алієва-Барановська. – Київ : Центр 
навчальної літератури, 2018. ‒ 356 с. 
3. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства: навчальний посібник для студентів 
усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства», спеціальності: 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / 
С. Хрупович. – Тернопіль, 2017.- 137 с. 
4. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної 
діяльності : підручник / О. П. Гребельник. - 5-те вид., 
перероб. та допов. - Ірпінь : Університет ДФС 
України, 2019. - 410 с. - (Серія «Податкова та митна 
справа в Україні», т. 128). 
5. Гребельник О. П. Митна справа : підручник / О. П. 
Гребельник. - К. : Центр навчальної літератури, 
2017. - 400 с. 
6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
[Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. 
Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної 
справи та фінансів, 2015. – 331 с. 
7. Закон «Про регулювання товарообмінних 
(бартерних) операцій в галузі ЗЕД“ (2000) 
[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14. 

Опис теми Суть та економічне значення лізингових операцій. Характеристика функцій лізингу. Систематизація видів 

лізингових операцій 

Тема 6. Суть і структура зовнішньоторговельного договору купівлі-
продажу 

Результати 
навчання: 

РН16, 
РН17 

 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: 
навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.Я. 
Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. – 
Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 
156 с. 
2. Дахно І. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. 
пос./ І. Дахно, В. Алієва-Барановська. – Київ : Центр 
навчальної літератури, 2018. ‒ 356 с. 
3. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної 
діяльності : підручник / О. П. Гребельник. - 5-те вид., 
перероб. та допов. - Ірпінь : Університет ДФС 
України, 2019. - 410 с. - (Серія «Податкова та митна 
справа в Україні», т. 128). 
4. Гребельник О. П. Митна справа : підручник / О. П. 
Гребельник. - К. : Центр навчальної літератури, 
2017. - 400 с. 
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
[Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. 
Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної 
справи та фінансів, 2015. – 331 с. 
6. ІНКОТЕРМС 2010. Правила ICC з використання 
термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі 
[Текст]. – К.: Асоціація «ЗЕД», 2011. – 268 с. 
7. Цивільний кодекс України (2003) [Електронний 
ресурс]. ‒ Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=3593 

Опис теми Тактика і стратегія проведення переговорів під час укладання зовнішньоекономічної угоди. Зміст та 
структура зовнішньоекономічного контракту. Характеристика базисних умов контрактів та їх вплив на 
загальну вартість контракту. Механізм міжнародних розрахунків та фінансові умови 
зовнішньоторговельних угод. 

Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
Результати 
навчання: 

РН16, 
РН17 

 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
1. Дахно І. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. 
пос./ І. Дахно, В. Алієва-Барановська. – Київ : Центр 
навчальної літератури, 2018. ‒ 356 с. 
2. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної 
діяльності : підручник / О. П. Гребельник. - 5-те вид., 
перероб. та допов. - Ірпінь : Університет ДФС 
України, 2019. - 410 с. - (Серія «Податкова та митна 
справа в Україні», т. 128). 
3. Гурін В.М. Зовнішньоекономічна діяльність. 
Сучасна економіка та міжнародні валютні відносини 
[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. 
Гурін, В. О. Тімофєєв. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – 
Х. : Компанія СМІТ, 2013. – 95 с.  
4.  Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність: 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=3593 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Дунська Алла 
Рашидівна ; Нац. техн. ун-т України ―Київ. політехн. 
ін-т‖. – К. : Кондор, 2013. – 687 с. 
5.  Закон України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» (1991) [Електронний ресурс]. ‒ Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 
6.  Податковий кодекс України (2010) [Електронний 
ресурс].‒ Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

Опис теми Сутність валютних відносин. Валютні умови зовнішньоторговельних контрактів. Валютні ризики та 
способи їх усунення. 

Тема 8. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування 
Результати 
навчання: 

РН16, 
РН17 

 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: 
навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.Я. 
Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. – 
Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 
156 с. 
2. Дахно І. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. 
пос./ І. Дахно, В. Алієва-Барановська. – Київ : Центр 
навчальної літератури, 2018. ‒ 356 с. 
3. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної 
діяльності : підручник / О. П. Гребельник. - 5-те вид., 
перероб. та допов. - Ірпінь : Університет ДФС 
України, 2019. - 410 с. - (Серія «Податкова та митна 
справа в Україні», т. 128). 
4. Єрмакова О.А. Зовнішньоекономічна діяльність 
регіону: інституційні важелі вдосконалення [Текст] : 
монографія / О. А. Єрмакова ; Одес. нац. екон. ун-т. – 
Одеса : Інтерпрінт, 2014. – 311 с. 
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
[Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. 
Новак [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т, Нац. ун-т харч. 
технологій. – К. : Кондор, 2012. – 493 с. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cours

e/view.php?id=3593 

Опис теми Сутність та характеристика ризиків ЗЕД. Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Можливі 
напрями мінімізації ризиків ЗЕД. Методи страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. 

 
 

Лектор     Швець Федір Дмитрович, к.т.н., доцент 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

