
 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВПЗс 2. 
2. Назва: Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. 

3.Тип: Обов’язковий. 

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: Валіулліна З.В. кандидат економічних 

наук, доцент каф. міжнародних економічних відносин. 
9. Результати навчання: 
Набуття (???), набуття та засвоєння студентами системних знань з об'єктивних закономірностей, умов, процесів 

і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також набуття навичок їх 

практичного використання. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  «Вступ до спеціальності», «Європейська 

інтеграція», «Політична економія», «Міжнародна економіка» та дисциплін, що безпосередньо формують 

компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки. Основні 

напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Система регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Нетарифне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Форми виходу 

підприємств на зовнішні ринки. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Торговельно-

посередницька діяльність на зовнішньому ринку. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. Економічний аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. Ризики у зовнішньоекономічний діяльності та їх страхування. Транспортне 

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території 

вільних економічних зон 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Зінь Е. А. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / Е .А. Зінь,  Н. С. Дука ; за ред. Е. А. Зіня. – 

К.: «Кондор», 2009. – 432 с. 

2. Тюріна Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / Н. М. Тюріна, Н. С. 

Карвацка. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 408 с. 

3. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / [Ю.Г. Козак,  Н.С. 

Логвінова та ін.]; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, М. А. Зайця. – 4-тє вид., перероб. та доп. – К.: Освіта 

України, 2012. – 272 с. 

4. Шкурупій О. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / [О. В.Шкурупій, В. В. 

Гончаренко, І. А. Артеменко та ін.]; за ред. О. В. Шкурупій. –К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. 

5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 // Вісник Верховної Ради України. – 1991. 

– № 29. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

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 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, усне / письмове опитування. 

16. Мова викладання: Українська. 

 

 

Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 
 
                                       DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT   

 
1. Code: VPZs 2. 
2. Title: Foreign economic activity of enterprises. 

3. Type: selective. 

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: Valiullina Z.V., 

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of international economic 

relations. 
9. Results of studies: after having studied the discipline the student must have acquired, mastered 

systematic knowledge on objective conformity with the laws, conditions, processes and specific 

features of foreign economic activity of the enterprise, as well as have acquired skills of their 

practical use.  

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

measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Introduction to the specialty",     

"European integration", "Political economy", "International economics" and disciplines that directly 

form the competence of an expert in the appropriate field of training.  

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

economy. Main directions and indices of developing the foreign economic activity in Ukraine. 

System of regulating the foreign economic activity in Ukraine. Customs and tariff regulation of the 

foreign economic activity. National taxes in the field of the foreign economic activity. Non-tariff 

regulation of the foreign economic activity. Exchange control of the foreign economic activity in 

Ukraine. International settlements and banking services of the foreign economic activity. Forms     

of appearing the enterprises in the foreign markets. Price setting in the foreign economic activity of 

the enterprise. Trading intermediary activity in the foreign market. Compensation trade in the field 

of the foreign economic activity. Structure and content of foreign economic contracts. Economic 

analysis of the foreign economic activity of the enterprise. Risks due to the foreign economic 

activity and their insurance. Transport service of the foreign economic activity. Foreign economic 

activity of enterprises on the territory of free economic zones. 

13. Recommended educational editions: 
1. Zin' E.A. Fundamentals of the foreign economic activity": teaching manual / E.A.Zin', N.S. 

Duka;  edit. by  Е.А. Zin' −  К.: "Condor", 2009. − 432 p. 

2.  Tiurina N.M. Foreign economic activity of the enterprise: teaching manual / N.M.Tiurina, N.S. 

Karvatska. − K.: "Centre of the educational literature", 2013. − 408 p. 

3.  Kozak Yu.G. Foreign economic activity of enterprises: teaching manual / [Yu.G. Kozak, N.S. 

Logvinova and others]; edit. by Yu.G. Kozak, N.S. Logvinova, M.A. Zaiets. − the 4th edition, 

revised and supplemented. – K.: Education of Ukraine, 2012. − 272 p.  

4. Shkurupii O.V. Foreign economic activity of the enterprise: teaching manual / [O.V. Shkurupii, 

V.V. Honcharenko, I.A. Artemenko and others]; edit. by O.V. Shkurupii. − K.: Centre of the 

educational literature, 2012. − 248 p.  

5. On the foreign economic activity: The Law of Ukraine dated the 16th of April,1991// Bulletin of 

the Supreme Council of Ukraine. − 1991. −  № 29.  

  

 14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 16 hours, independent work – 58 hours. Total – 90 hours. 

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

business and role games, case methods, individual and group tasks of scientific research, using 

multimedia presentations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Final control: test at the end of the 6
th

  semester.  

Current control (100 points): testing, questioning oral /written. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 

Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


