
1. Код: ОК 31  

2. Назва: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

3. Тип: обов’язкова  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3.  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6.  
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., 

доцент.  

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

здатним:  

• збирати та аналізувати інформацію з метою вибору та дослідження закордонних ринків;  

• оцінювати кон'юнктуру зарубіжного ринку;  

• здійснювати й укладати міжнародні контракти, розрахунки за ними;  

• розраховувати митну вартість товару, суму мита, митних зборів, ПДВ при перевезенні 

товарів через кордон. 

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

контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 1. «Основи цифрових 

технологій» 2. «Мікроекономіка» 3. «Статистика» 4. «Підприємницька діяльність» 5. 

«Економіка підприємства» 6. «Планування та організація діяльності підприємства». 7. 

«Світове господарство та міжнародні економічні відносини». 

12. 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-імпортних операцій. Тема 4. Нетарифні методи регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Тема 5. Орендні операції як вид зовнішньоекономічної 

діяльності. Тема 6. Суть і структура зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу. 

Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тема 8. Ризики у 

зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
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. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н. 

Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 331 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 16 год. лекцій, 14 

год. практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

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

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль, екзамен (40 балів): два модульні контролі по 20 балів протягом 

семестру. Поточний контроль (60 балів): виконання практичних вправ, опитування.  

16. Мова викладання: українська.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code ОК31. 

2. Title: Management of foreign economic activity of the enterprise. 

3. Type: required.  
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree).  

5. Year of study, when the discipline is offered: 3.  

6. Semester when the discipline is studied: 6.  

7. Number of established ECTS credits: 3.  

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F.D., candidate 

of technical sciences, associate professor.  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of:  

• collect and analyze information in order to select and study foreign markets; 

• assess the situation on the foreign market; 

• carry out and conclude international contracts, settlements under them; 

• calculate the customs value of goods, the amount of duties, customs duties, VAT when 

transporting goods across the border. 

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

measures.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 1. "Fundamentals of digital 

technologies" 2. "Microeconomics" 3. "Statistics" 4. "Entrepreneurial activity" 5. "Business 

economics" 6. "Planning and organization of enterprise activities". 7. "World Economy and 

International Economic Relations". 

12. Course contents: Theme 1. Foreign economic activity and its role in the development of the 

national economy. Theme 2. The system of regulation of foreign economic activity in Ukraine. 

Theme 3. Customs regulation of export-import operations. Theme 4. Non-tariff methods of 

regulating foreign economic activity. Theme 5. Lease transactions as a type of foreign economic 

activity. Theme 6. The essence and structure of foreign trade contract of sale. Theme 7. Currency 

regulation of foreign economic activity. Theme 8. Risks in foreign economic activity and their 

insurance. 

13. Recommended educational editions:  
1. Upravlinnya zovnishnʹoekonomichnoyu diyalʹnistyu: navchalʹnyy posibnyk [Elektronnyy resurs] 

/ H.YA. Hlukha, O.A. Zadoya, O.A. Yevtushenko, E.M. Lymonova. – Dnipro : Universytet imeni 

Alʹfreda Nobelya, 2019. – 156 s. 

2. Dakhno I. Zovnishnʹoekonomichna diyalʹnistʹ: navch. pos./ I. Dakhno, V. Aliyeva-Baranovsʹka. 

– Kyyiv : Tsentr navchalʹnoyi literatury, 2018. ‒ 356 s. 

3. Khrupovych S.YE. Zovnishnʹoekonomichna diyalʹnistʹ pidpryyemstva: navchalʹnyy posibnyk 

dlya studentiv usikh form navchannya napryamu pidhotovky 6.030504 «Ekonomika 

pidpryyemstva», spetsialʹnosti: 076 «Pidpryyemnytstvo, torhivlya ta birzhova diyalʹnistʹ» / S. 

Khrupovych. – Ternopilʹ, 2017.- 137 s. 

4. Hrebelʹnyk O. P. Osnovy zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti : pidruchnyk / O. P. Hrebelʹnyk. - 

5-te vyd., pererob. ta dopov. - Irpinʹ : Universytet DFS Ukrayiny, 2019. - 410 s. - (Seriya 

«Podatkova ta mytna sprava v Ukrayini», t. 128). 

5. Zovnishnʹoekonomichna diyalʹnistʹ pidpryyemstva [Tekst] : navchalʹnyy posibnyk / za zah. red. 

d.e.n. YU.YE. Petruni. – Dnipropetrovsʹk : Universytet mytnoyi spravy ta finansiv, 2015. – 331 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures – 28 hours, practical 

classes – 24, independent work – 98 hours. Total – 150 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual 

tasks of scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools.  

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale. Final 

control, exam (40 points): two modular tests of 20 points during the semester. Current control (60 

points): practical exercises, surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

Head of the department     L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


