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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Мова навчання: українська. 

Статус дисципліни: вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки. 

Передумови вивчення навчальної дисципліни (пререквізити): необхідна 

наявність базових економічних знань стосовно сутності економічних відносин у 

міжнародній діяльності підприємств. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини суб'єктів 

міжнародної економіки, що виникають в процесі їх зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

ступінь вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна / заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів ЄКТС: 

4,0  

 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 
(шифр і назва) 

Дисципліна циклу 

професійної підготовки  
 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

051«Економіка» 
(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових тем – 9 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120  

2-й  

 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

здобувача – 3,67 

Рівень вищої 

освіти: другий 

(магістр) 

36/4 год. 

Практичні 

18/4год. 

Самостійна робота 

66/112 год. 

Вид контролю: іспит 

Курсова робота – не передбачено 

  
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання - 9/11 (1/14). 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Міжнародна економічна діяльність підприємства» є 

однією із складових комплексної підготовки фахівців за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти спеціальності 051 Економіка, освітньої програми «Економіка 

та управління підприємством». 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних і набуття практичних 

навичок у сфері міжнародної економічної діяльності 

Завдання дисципліни: 

 збирати та аналізувати інформацію з метою вибору та дослідження 

закордонних ринків, 

 здатність застосовувати принципи вибору способу виходу на зовнішні 

ринки; 

 здатність застосовувати принципи міжнародних розрахункових та 

кредитних відносин; 
 здатність використовувати особливості оподаткування, страхування ЗЕД, 

її митного і валютного регулювання; 

 здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 

пов’язаних з цим управлінських рішень; 

 здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки; 

 здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

Дисципліна спрямована на отримання здобувачами наступних 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей: 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інстру-

ментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 

пов’язаних з цим управлінських рішень.  

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науко-

во-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.  

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного ро-

звитку суб’єктів господарювання. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен продемонструвати достатній рівень сформованості наступних 

програмних результатів навчання: 

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 

діяльності. 

ПРН7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень. 

ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

ПРН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та 

процесів. 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл обсягу дисципліни за видами навчальних занять та темами  

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма навчання) 

Усього 

в т.ч. 

Л 
П 

(С) 
Лаб СРС 

Змістовий модуль 1. Основи міжнародної економічної діяльності 

1.  Тема 1. Генезис, теорія та методологія міжнародної 

економічної діяльності 
13 4/0 2/0  7/13 

2.  Тема 2. Регулювання міжнародної економічної 

діяльності 
14 4/1 2/1  7/12 

3.  Тема 3. Організація та управління 

зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 
13 4/0 2/0  7/13 

4.  Тема 4. Особливості експортно-імпортних 

товарообмінних операцій 
13 4/1 2/1  7/11 

Змістовий модуль 2. Міжнародна економічна діяльності України 

5.  Тема 5. Особливості митного регулювання на 

Україні 
13 4/0 2/0  7/13 

6.  Тема 6. Особливості міжнародної торгівлі 

послугами на Україні 
14 4/1 2/1  7/12 

7.  Тема 7. Міжнародні інвестиційні та валютно-

кредитні відносини України 
13 4/0 2/0  7/13 

8.  Тема 8. Реалізація переваг міжнародної 

економічної діяльності України на світовому ринку 
13 4/1 

2/0 
 7/12 

9.  Тема 9. Перспективи та пріоритети міжнародної 

економічної діяльності в Україні  
14 4/0 

2/1 
 7/13 

Усього годин 120 36/4 18/4 0/0 66/112 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – лабораторні заняття, 

СРС – самостійна робота здобувачів.  

 

 



3.2. Розподіл обсягу дисципліни між учбовими тижнями  

 

Вид навчальних занять або 

контролю 

Розподіл між учбовими тижнями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Лекції 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практичні заняття  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

Сам. робота 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 

Консультації  к  к  к  к  к  к  к  к  к 

Модулі Модуль 1 Модуль 2 

Контроль по модулю        К1          К2 

 



4. Лекції 

 

Змістовий модуль 1. Основи міжнародної економічної діяльності 

 

Тема 1. Генезис, теорія та методологія міжнародної економічної 

діяльності 

Лекція 1. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності 

Предмет міжнародної економічної діяльності. Принципові відмінності 

між поняттями "міжнародна економічна діяльність" і "зовнішньоекономічна 

діяльність". Сутність та основні принципи міжнародної економічної діяль-

ності. Форми міжнародної економічної діяльності: міжнародна торгівля то-

варами, надання міжнародних послуг, транскордонний рух капіталів, міжна-

родний кредит, міжнародні валютно-фінансові відносини, міжнародна міг-

рація робочої сили, участь у діяльності міжнародних економічних організа-

цій, міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах, 

спільне розв'язання економічними засобами глобальних проблем. 

Відкрита економіка: її сутність, основні риси та показники. Оцінка ро-

звитку міжнародної економічної діяльності в системі відкритої економіки 

України. 

Лекція 2. Суб'єкти міжнародних економічних операцій в Україні 

Національна та міжнародна економіка: суб'єкти, операції, фактори 

середовища. Україна як суб'єкт світового господарства. 

Критерії класифікації суб'єктів міжнародної економічної діяльності. 

Суб'єкти господарювання як учасники міжнародної економічної діяльності. 

Національні й транснаціональні суб'єкти господарювання. Цілі міжнародної 

економічної діяльності суб'єктів мікрорівня. 

Органи державного управління у процесі здійснення міжнародної 

економічної діяльності. Регуляторна функція держави. Цілі й інструменти 

національного регулювання міжнародної економічної діяльності. Економіко- 

правове забезпечення регуляторного процесу. 

Наднаціональні органи регулювання міжнародної економічної діяльності. 

Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права. Формування умов 

міжнародної економічної діяльності на мегарівні. 

Література: [1], [2], [3], [7] 

 

Тема 2. Регулювання міжнародної економічної діяльності 

Лекція 3. Зовнішньоекономічна політика 

Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономіч-
на політика та сучасні концепції державного регулювання міжнародної 
економічної діяльності країн з ринковою економікою. 

Лекція 4. Рівні регулювання міжнародною економічною діяльністю в 

Україні 
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Класифікаційні рівні регулювання міжнародною економічною діяльністю в 

Україні. Функції органів регулювання міжнародною економічною діяльністю в 

Україні. 

Література: [1], [4], [8] 

 

Тема 3. Організація та управління зовнішньоекономічною діяльністю 

на підприємстві 

Лекція 5. Стратегія та вибір профіля зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємстві 

Основні види зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Структура 

управління зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. 

Лекція 6. Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. 

Організація маркетингової служби зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємстві. Функції маркетингової служби зовнішньоекономічної діяльності. 

Оцінка ефективності експортно-імпортних операцій. 

Література: [3], [4], [7] 

 

Тема 4. Особливості експортно-імпортних товарообмінних операцій 

Лекція 7. Операції в системі зовнішньоекономічних зв’язків 

Види експортно-імпортних товарообмінних операцій. Робота з підготовки 

зовнішньоторгівельної угоди. Підготовка та проведення переговорів із 

закордонними партнерами. 

Лекція 8. Зовнішньоторгівельний контракт.  

Типовий контракт. Структура зовнішньоторгівельного контракту. 

Комерційна тайна. Порядок реєстрації зовнішньоторгівельних контрактів. 

Порядок визначення ціни при підготовці контракту. Способи фіксації ціни. 

Базисні умови поставки. Транспортні перевезення. 

Література: [2], [3], [6] 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародна економічна діяльності України 

 

Тема 5. Особливості митного регулювання на Україні 

Лекція 9. Митні режими. 

Суть і принципи митного регулювання в Україні. Види митних режимів, що 

використовуються в Україні. Основні митні процедури і порядок їх здійснення. 

Система митних податей та митних зборів. Митна вартість товару і розрахунок 

митних платежів. Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних 

складів. 

Лекція 10. Митний тариф. 

Єдиний митний тариф України. Традиційні засоби підтримки націона-

льного товаровиробника у сфері міжнародної торгівлі: тарифно-нетарифне 

регулювання. Застосування митного тарифу: міжнародна практика та тран-

зитивні реалії. Застосування нетарифних інструментів та інтереси України. 

Література: [2], [6], [8] 
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Тема 6. Особливості міжнародної торгівлі послугами на Україні. 

Лекція 11. Сутність міжнародної торгівлі послугами. 

Сутність міжнародної торгівлі послугами. Принципові відмінності 

міжнародної торгівлі товарами та торгівлі послугами. Види міжнародних послуг 

та їх класифікація. Структурно-галузеві компоненти системи міжнародної торгівлі 

послугами (інформаційні послуги, міжнародні транспортні та банківсько-страхові 

послуги, міжнародний туризм). Міжнародні послуги у сфері виробництва, 

кооперування та реклами (інжиніринг, консалтинг, лізинг, франчайзинг, реклама, 

ліцензійний обмін). 

Лекція 12. Міжнародний ринок послуг. 

Міжнародний ринок послуг: сучасний стан та перспективи розвитку. 

Особливості розвитку ринку послуг в Україні. Роль держави в регулюванні 

торгівлі послугами. 

Література: [2], [4], [7] 

 

Тема 7. Міжнародні інвестиційні та валютно-кредитні відносини 

України 

Лекція 13. Особливості міжнародного інвестиційного процесу 

Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу. Інвестиційні 

інтереси - рушійна сила руху капіталів. Трансформаційна специфіка національної 

участі в міжнародних ринках капіталів. Приватизація як інструмент залучення 

інвестицій до трансформаційної економіки. 

Лекція 14. Міжнародні валютно-фінансові відносини. 

Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки. 

Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово- монетарної 

та інвестиційної сфери. Ситуація із зовнішньою заборгованістю України. 

Література: [2], [3], [6] 

 

Тема 8. Реалізація переваг міжнародної економічної діяльності України 

на світовому ринку. 

Лекція 15. Україна на світових ринках праці та міжнародна трудова 

міграція. 

Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та 

інших народів. Класифікація складових, факторів та видів міжнародної міграції. 

Неекономічні фактори міграції. Економічні фактори міграції. Аналіз наслідків 

міграції на ринку праці. 

Лекція 16. Міжнародний трансфер технологій та інноваційна політика в 

системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності. 

Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції. Інструменти 

науково-технологічного регулювання у відкритій економіці. Інформатизація 

як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва. Технополіси 

в стратегії розвитку відкритої економіки. Макроекономічна політика 
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України в контексті сучасного НТП. Стандартизація як фактор та умова 

міжнародного співробітництва. 
Література: [4], [6], [9] 

 

Тема 9. Перспективи та пріоритети міжнародної економічної діяльності 

в Україні 

Лекція 17. Україна у світових інтеграційних процесах 

Цілі і основні форми міжнародної економічної інтеграції. Глобалізація та 

регіоналізація - форми соціально-економічної інтернаціоналізації. Регіональна 

інтеграція як фактор нових реалій міжнародної економічної діяльності України. 

Прикордонне співробітництво в Україні. Стратегічний курс на інтеграцію до ЄС. 

Співробітництво України з країнами СНД та ЄЕП. Співробітництво України з 

регіональними інтеграційними об'єднаннями. Співробітництво України з 

міжнародними організаціями. 

Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації: українська специфіка. 

Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та функціональні 

риси. Геоекономічна політика України в міжнародному контексті. 

Лекція 18. Глобальний контекст міжнародного економічного 

співробітництва. 

Економічна безпека за умов відкритої економіки. Сировинні ресурси у 

міжнародній економічній діяльності. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій 

економіці. Глобальні тенденції промислово-технологічного розвитку. 

Література: [5], [7], [8] 

 

5. Практичні заняття 

 

Мета проведення практичних занять – закріплення теоретичних знань з 

дисципліни та формування умінь та навичок щодо використання сучасних 

інформаційних систем та технологій в організації управління на підприємстві.  

 

Перелік тем практичних занять наведено у таблиці. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна  заочна  

1 Класифікація зовнішньоекономічної дія-

льності та механізм державного регулюван-

ня 

2 - 

2 Проектування схем зовнішньо-

економічних операцій 
2 1 

3 Структура та особливості функціонування 

зовнішньоекономічної фірми. 
2 - 

4 Сегментація ринку  2 - 

5 Розробка контракту зовнішньоекономіч-

ної діяльності підприємства. 
2 1 
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6 Аналіз ефективності експортних операцій 2 1 

7 Аналіз ефективності імпортних операцій 2 - 

8 Порядок визначення ціни контракту 2 1 

9 Розрахунок митної вартості та митних 
платежів. 

2 - 

Усього годин 18 4 

 

6. Самостійна робота 

 

Самостійна робота здобувачів включає:  

- опрацьовування лекційного матеріалу, підготовку до лабораторних занять 

та контрольних заходів; 

- вивчення питань, що винесенні на самостійне опрацьовування; 

- виконання індивідуального завдання (у вигляді доповіді та презентації, тез 

доповідей до наукової конференції / семінару та/або наукової статті за обраною 

тематикою).  

Самостійна робота планується на кожну годину аудиторного часу і на 

питання винесенні на самостійне вивчення. Розподіл часу самостійної роботи 

виконується згідно плану навчального процесу та робочого плану дисципліни. Під 

час самостійної роботи здобувачі звертаються до літератури теоретичного курсу 

та допоміжної методичної літератури в разі необхідності. 

Перелік питань, що винесенні на самостійне опрацьовування та перелік 

літературних джерел наведений нижче. 

 

 

Назва теми Завдання на самостійну роботу 

Література до 

виконання 

самостійної 

роботи 

1 2 3 

Тема 1. Генезис, теорія 

та методологія 

міжнародної економічної 

діяльності 

Предмет міжнародної економічної діяльності. 

Принципові відмінності між поняттями 

"міжнародна економічна діяльність" і 

"зовнішньоекономічна діяльність". Сутність та 

основні принципи міжнародної економічної 

діяльності. Відкрита економіка: її сутність, 

основні риси та показники. Оцінка розвитку 

міжнародної економічної діяльності в системі 

відкритої економіки України. 

Національна та міжнародна економіка: суб'єкти, 

операції, фактори середовища. Україна як суб'єкт 

світового господарства. 

[1], [2], [3], [7] 

Тема 2. Регулювання 

міжнародної економічної 

діяльності 

Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічна політика. Класифікаційні 

рівні регулювання міжнародною економічною 

діяльністю в Україні. Функції органів 

регулювання міжнародною економічною 

діяльністю в Україні. 

 

[1], [4], [8] 
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Тема 3. Організація та 

управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю на 

підприємстві 

Види зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємстві. Структура управління 

зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. 

Функції маркетингової служби 

зовнішньоекономічної діяльністі. Оцінка 

ефективності експортно-імпортних операцій. 

[3], [4], [7] 

Тема 4. Особливості 

експортно-імпортних 

товарообмінних операцій 

Види товарообмінних операцій. Підготовка та 

проведення переговорів із закордонними 

партнерами. Типовий контракт. Комерційна 

тайна. Порядок реєстрації зовнішньоторгівельних 

контрактів.  

[2], [6], [8] 

Тема 5. Особливості 

митного регулювання на 

Україні 

Принципи митного регулювання в Україні. 

Основні митні процедури і порядок їх здійснення. 

Система митних податей та митних зборів. 

Організація діяльності митних брокерів і 

ліцензійних митних складів. Єдиний митний 

тариф України.  

[2], [6], [8] 

Тема 6. Особливості 

міжнародної торгівлі 

послугами на Україні 

Принципові відмінності міжнародної торгівлі 

товарами та торгівлі послугами. Види 

міжнародних послуг. Міжнародні послуги у сфері 

виробництва, кооперування та реклами 

(інжиніринг, консалтинг, лізинг, франчайзинг, 

реклама, ліцензійний обмін). Особливості 

розвитку ринку послуг в Україні. Роль держави в 

регулюванні торгівлі послугами. 

[2], [4], [7] 

Тема 7. Міжнародні 

інвестиційні та валютно-

кредитні відносини 

України 

Інвестиційні інтереси Трансформаційна специфіка 

національної участі в міжнародних ринках 

капіталів. Ризики макроекономічної дестабілізації 

через відкритість фінансово- монетарної та 

інвестиційної сфери. Ситуація із зовнішньою 

заборгованістю України.. 

[2], [3], [6] 

Тема 8. Реалізація 

переваг міжнародної 

економічної діяльності 

України на світовому 

ринку 

Класифікація складових, факторів та видів 

міжнародної міграції. Неекономічні фактори 

міграції. Економічні фактори міграції.  

Міжнародний рух технологій. Макроекономічна 

політика України в контексті сучасного НТП. 

Стандартизація як фактор та умова міжнародного 

співробітництва.  

[4], [6], [9] 

Тема 9. Перспективи та 

пріоритети міжнародної 

економічної діяльності в 

Україні  

Глобалізація та регіоналізація. Регіональна 

інтеграція. Прикордонне співробітництво в 

Україні. Стратегічний курс на інтеграцію до ЄС. 

Співробітництво України з країнами СНД та ЄЕП. 

Співробітництво України з регіональними 

інтеграційними об'єднаннями. Співробітництво 

України з міжнародними організаціями. 

Економічна безпека за умов відкритої економіки. 

Глобальні тенденції промислово-технологічного 

розвитку. 

[5], [7], [8] 

 

Тематика індивідуальних завдань: 

1. Система державного регулювання ЗЕД в Україні. 

2. Тарифне та нетарифне регулювання. 

3. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти. 
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4. Міжнародні транспортні послуги. 

5. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності 

України. 

6. Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно- 

фінансових і кредитних відносин. 

7. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності 

8. Експортно-імпортні операції. 

9. Форми торгівельного посередництва. 

10. Митні режими. 

11. Способи фіксації ціни в контракті. 

12. Експортний потенціал Донецької області. 

13. Експортний потенціал машинобудування України. 

14. Експортний потенціал ГМК України. 

15. Тема сформульована особисто здобувачем та узгоджена з викладачем 

 

7. Методи, критерії та засоби оцінювання  

 

Передбачається використовування модульно-рейтингової системи 

оцінювання знань. Основною формою контролю знань здобувачів в кредитно-

модульній системі є складання здобувачами всіх запланованих модулів. Формою 

контролю є накопичувальна система. Складання модуля передбачає виконання 

здобувачем комплексу заходів, передбачених семестровим графіком освітнього 

процесу та контролю знань здобувачів, затверджених деканом факультету 

Контрольні заходи  включають: 

– поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних балів; 

– підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі 

семестрового заліку, відповідно до графіку навчального процесу.  

Поточний контроль знань та умінь здобувачів денної форми навчання 

включає: 

– періодичне оцінювання (опитування (усне або письмове), тестування на 

практичних заняттях та/або у системі Moodle DDMA); 

– оцінювання самостійної роботи, а саме виконання індивідуального 

завдання (доповідь з презентацією на практичних заняттях, публікація тез 

доповіді до наукової конференції / семінару та/або наукової статті за обраною 

тематикою); 

– модульний контроль, що проводиться у формі підсумкової контрольної 

роботи за відповідний змістовий модуль та колоквіуму і має на меті оцінку 

результатів навчання здобувача після вивчення матеріалу з логічно завершеної 

частини дисципліни. 

Оцінювання знань здобувача під час занять та виконання індивідуальних 

завдань проводиться за такими критеріями: розуміння, ступінь засвоєння теорії та 

методології проблем, що розглядаються; ступінь засвоєння фактичного матеріалу 

навчальної дисципліни; ознайомлення з рекомендованою літературою; вміння 

поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, розв'язанні задач, 
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проведенні розрахунків у процесі виконання індивідуальних завдань та завдань, 

винесених на розгляд в аудиторії; логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії; здатність проводити критичну та 

незалежну оцінку певних проблемних питань; вміння здійснювати узагальнення 

інформації, обґрунтовувати власну точку зору та робити висновки; грамотність 

подачі матеріалу та оформлення роботи.  

Поточний контроль знань та умінь здобувачів заочної форми навчання 

включає підсумкову тестову контрольну роботу (виконується здобувачем 

індивідуально в системі Moodle DDMA). 

Підсумковий контроль знань та компетентностей здобувачів вищої освіти з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку, 

завданням якого є перевірка розуміння здобувачем програмного матеріалу в 

цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого 

використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до певної 

проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Контроль знань здобувачів здійснюється за рейтинговою  накопичувальною 

(100-бальною) системою, яка передбачає складання обов’язкових контрольних 

точок. 

Здобувач, який склав усі контрольні точки і набрав 55 і більше балів на  

початок  сесії,  має  право  отримати  підсумкову оцінку без складання заліку. 

Переведення набраних здобувачем балів за 100-бальною шкалою в оцінки за 

національною (5-бальною) шкалою та шкалою EСTS здійснюється в відповідності 

до таблиці: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи) 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81 – 89 В 

добре  
75 – 80 С 

65 – 74 D 
задовільно  

55–64 Е  

30–54 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0 – 29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Склад і графік складання контрольних точок з дисципліни «Міжнародна 

економічна діяльність підприємства», форми і терміни контролю для денної та 

заочної форми навчання наведено у семестровому графіку (додаток A). 
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8. Навчально-методичні матеріали 

1. 1. Макогон Ю. В., Рижиков В.С., Касьянюк С.В., та ін. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2006. 424 с. 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Кухарська Н.О. Міжнародна економічна діяльність України : навч. по-

сіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.О. Кухарська, С.К. Харічков.- Харків : 

Одіссей, 2007. - 456 с. 

2. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб.[ 

для студ. вищих навч. закл.] / І.В. Багрова, О.О. Гетьман, В.Є. Власюк; за 

ред. І.В. Багрової. - К. :ЦУЛ, 2004. - 382 с. 

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: 

підручник / В.Є. Новицький. - К., 2003. - 948 с. 
 

Додаткова література 

 

4. Арутюнян С.С. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяль-

ності : навч. посіб./ С.С. Арутюнян. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. - 168 с. 

5. Богун В.П. Зовнішньоекономічні контракти: окремі питання теорії та 

практики укладання / В.П. Богун // Вісн. вищого арбітражного суду України. 

- 2000. - № 1. - С. 149-151. 

6. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і при-

кладні аспекти : навч.-метод. посіб. / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь, Х.С. Пере-

дало, Р.З. Берлінг. - Львів : «Інтелект-Захід», 2006. - 260 с. 

7. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. 

посіб. / О.П. Гребельник, О.О. Романовський. - К. : Деміург, 2003. - 296 с. 

8. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : 

навч. посіб. - К. : Знання, 2006. - 462 с. 

9. Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів / упор. О.В. 

Старцев. - К. : Істина, 2000. 

10. Жук М. Комерційні відносини України: організація зовнішньої 

торгівлі : підручник / М. Жук. - Чернігів : Рута, 2004. - 560 с. 

11. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / колект. авт. 

В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Карп'як, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак. - К., 

2004. - 608 с. 

2006. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч. посіб. / за 

ред. Ю.Г. Козак , І.Ю. Сіваченко. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Центр 

навч. л-ри , - 792 с. 

12. Рум'янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / А.П. 
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Рум'янцев , Н.С. Рум'янцева. - К. : Центр навч. л-ри , 2004. - 375 с. 

13. Зовнішньоекономічна діяльність : нормативна база / уклад. Ф. Фе-

дорченко. - Х. : Фактор, 2004. - 448 с. 

14. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, форма, зміст / Я.М. Пігач, 

Л.М. Труфанова // Господарське законодавство : навч. посіб. / Я.М. Пігач, 

Л.М. Труфанова. - К., 2005. 

15. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: ефективність, дер-

жавне регулювання, конкурентоспроможність : зб. наук. ст. студ., які здобу-

вають освіт.-кваліфікац. рівень магістра за напрямом підготов. 8.050206 

«Менеджмент» спец. «Менеджмент ЗЕД» / Каф. міжнар. економіки ; ред. 

кол.: А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. - К. : КНТЕУ, 2008. - 384 с. 

16. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб.[ для студ. вищ. навч. 

закл.] / за ред.І.І. Дахно ; авт. І.І.Дахно, В.В. Кобржицький, В.М. Куценко, 

Л.М. Романійко. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 360 с. - Бібліогр. :С. 353-355. 

17. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб / В.В. Козик, 

Л.А Панкова., О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : 

Центр навч. л-ри, 2004. - 608 с. 

18. Назаренко В. Транспортное обеспечение ВЭД / В. Назаренко. - М., 

2000. 

19. Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения / 

С.Б. Огнивцев, А.Г. Мовсесян. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 312 с. 

20. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики 

зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / С.С. Терещенко. - М. : ЗАТ 

«АВГУСТ» , 2001. - 422 с. 

21. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції 

: підручник. - 2-ге вид. перероб. і допов. -К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 632 с. 

22. Рум'янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. [для 

студ. вищ. навч. закл.] / А.П. Рум'янцев, А.П. Рум'янцева. - К. : Центр навч. 

л-ри, 2004. - 384 с. 

23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / за ред. А.І. Кредісо-

ва. - К. : Віра-Р, 2000. 

24. Фонотова О.В. Применение Инкотермс в международном и внутрен-

нем торговом обороте / О.В. Фонотова. - М. : Зерцало, 2008. 
 

Електронні ресурси з дисципліни 
 

1. Законодавство України. Веб-портал Верховної Ради України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index. 

2. 23.Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі Украї-

ни. URL: www.me.gov.ua/ 

3. 25.Офіційний портал Державної фіскальної служби України. URL: 

http://sfs.gov.ua/ 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
http://www.me.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
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ДОДАТОК А 

 

СЕМЕСТРОВИЙ ГРАФІК  

 

Склад і графік складання контрольних точок дисципліни «Міжнародна 

економічна діяльність підприємства», форми і терміни контролю для денної 

форми навчання: 
№ Назва і стислий зміст контрольного заходу 

 

Рейтингова 

оцінка 

Тиждень 

min max 
1 Оцінка аудиторної роботи на практичних заняттях.  

Здобувач надає усні відповіді, вирішує тестові, практичні та 

ситуаційні завдання, участь у дискусії з наведенням аргументації. 

15 20 1-18 

2 Виконання індивідуального завдання 

Проводиться у години, що відведені на самостійну роботу. 

Здобувач самостійно опрацьовує лекційний та позалекційний 

матеріал, узагальнює його, підготовлює презентацію та доповідь 

(або тези на конференцію, наукову статтю) за темою 

індивідуального завдання. 

5 10 1-8 

3 Модульна контрольна робота №1.  

Здобувач виконує тестові та ситуаційні завдання, що відповідають 

програмним результатам навчання за темами змістового модуля №1 

15 30 7 

4 Модульна контрольна робота №2. 

Здобувач виконує тестові та ситуаційні завдання, що відповідають 

програмним результатам навчання за темами змістового модуля 

№2. 

15 30 14 

5 Колоквіум. 

Проведення співбесіди викладача зі здобувачем з метою перевірки 

рівня його теоретичних знань з навчальної дисципліни, а також 

оцінки критичного, креативного та самокритичного мислення. 

5 10 15 

Оцінка поточної успішності за 100-бальною шкалою  55 100  

Підсумковий контроль (Письмовий залік у разі підвищення рейтингового 

балу) 

Здобувач виконав тестові та ситуаційні завдання та навів аргументовані 

відповіді на питання, що відповідають програмним результатам навчання 

з дисципліни 

55 100  

 

Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань здобувачів 

заочної форми навчання 
№ Назва і стислий зміст контрольного заходу 

 

Рейтингова оцінка 

min max 

1 Поточний контроль (коефіцієнт вагомості=0,4) 

Підсумкова тестова контрольна робота, яка виконується 

здобувачем індивідуально в системі Moodle DDMA 

Здобувач виконав тестові завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання з дисципліни 

55 100 

2 Підсумковий контроль (коефіцієнт вагомості=0,6) 

(Письмовий залік) 

Здобувач виконав тестові та ситуаційні завдання та навів 

аргументовані відповіді на питання, що відповідають програмним 

результатам навчання з дисципліни 

55 100 

 


