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Кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕП ДДМА.  
Досвід роботи – 32 роки, досвід практичної роботи за спеціальністю понад 24 роки.  
Автор науково-методичних матеріалів, посібників, у т.ч. з Грифом МОН та  ISBN , автор понад 60 наукових праць (h - індекс 
цитування =4;  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=4I3tBoYAAAAJ&pagesize=80.  
Провідний лектор з дисциплін: «Потенціал підприємства», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»», «Міжнародна 
економічна діяльність підприємства», «Комп'ютерна обробка економічної інформації», «Сучасні інформаційні системи та 
технології в управлінні підприємством». 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
 
Пререквізити дисципліни економічного профілю рівня підготовки «бакалавр», зокрема «Мікро- та макроекономіка» 

«Економіка підприємства», «Менеджмент», «Потенціал і розвиток підприємства» «Зовнішньоеомічна 

діяльність підприємства», а також вивчення дисциплін економічного профілю другого (магістерського) рівня 

підготовки, насамперед «Стратегія розвитку підприємства», «Управління потенціалом підприємства», 

Постреквізити переддипломна  практика, кваліфікаційна робота магістра 



 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми 
 Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

  ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК 7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному 
рівні.  
 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструме-нтарій для обґрунтування 
стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.  
СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-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. 

 Результати навчання відповідно до освітньо-професійної  програми(програмні результати навчання – ПРН) 
 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. 

 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 

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». 

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. 

Мета –  формування системи теоретичних і набуття практичних навичок у сфері міжнародної економічної діяльності 

Формат 
Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий 

контроль – екзамен (очний, дистанційний формат) 

  



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

№ 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» 

 Тема 1. Генезис, теорія та методологія міжнародної 

економічної діяльності 

13 4/0 2/0  7/13 

1.  Тема 2. Регулювання міжнародної економічної діяльності 14 4/1 2/1  7/12 

2.  Тема 3. Організація та управління зовнішньоекономічною 

діяльністю на підприємстві 

13 4/0 2/0  7/13 

3.  Тема 4. Особливості експортно-імпортних товарообмінних 

операцій 

13 4/1 2/1  7/11 

 Усього ЗМ 1 53 16/2 8/2  28/49 

Змістовий модуль 2 -  «Міжнародна економічна діяльності України» 

 Тема 5. Особливості митного регулювання на Україні 13 4/0 2/0  7/13 

 Тема 6. Особливості міжнародної торгівлі послугами на 

Україні 
14 4/1 2/1  7/12 

 Тема 7. Міжнародні інвестиційні та валютно-кредитні 

відносини України 
13 4/0 2/0  7/13 

 Тема 8. Реалізація переваг міжнародної економічної 

діяльності України на світовому ринку 
13 4/1 

2/0 
 7/12 

 Тема 9. Перспективи та пріоритети міжнародної економічної 

діяльності в Україні  
14 4/0 

2/1 
 7/13 

 Усього ЗМ 2 67 20/2 10/2  35/63 

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

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Ноутбук HP Laptop 15 (ЦП DualCore AMD, відеоадаптер AMD Radeon(TM) R4 Graphics, ОЗП 4 ГБ DDR4-2666), браузер Edge 44.18362.449.0, 

мультимедійний проектор Epson H429B - 1 од., презентер Samsung SDP-6500DXA - 1 од.  

Система дистанційного навчання і контролю Moodle : http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1745 

  



ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
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Навчально-методичні матеріали 

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

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 424 с. 

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. 

Web-ресурси 

1. Законодавство України. Веб-портал Верховної Ради 

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

2. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України. URL: www.me.gov.ua/ 

3. Офіційний портал Державної фіскальної служби України. 

URL: http://sfs.gov.ua/ 
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Додаткова література 

1. Арутюнян С.С. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяль-ності : навч. посіб./ 

С.С. Арутюнян. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. - 168 с. 

2. Богун В.П. Зовнішньоекономічні контракти: окремі питання теорії та практики 

укладання / В.П. Богун // Вісн. вищого арбітражного суду України. - 2000. - № 1. - С. 149-151. 

3. 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. 

4. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / О.П. 

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

5. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. - К. : 

Знання, 2006. - 462 с. 

6. Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів / упор. О.В. Старцев. - К. : 

Істина, 2000. 

7. Жук М. Комерційні відносини України: організація зовнішньої торгівлі : підручник / 

М. Жук. - Чернігів : Рута, 2004. - 560 с. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Рум'янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / А.П. Рум'янцев , Н.С. 

Рум'янцева. - К. : Центр навч. л-ри , 2004. - 375 с. 

11. Зовнішньоекономічна діяльність : нормативна база / уклад. Ф. Фе-дорченко. - Х. : 

Фактор, 2004. - 448 с. 

12. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, форма, зміст / Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова 

// Господарське законодавство : навч. посіб. / Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова. - К., 2005. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Назаренко В. Транспортное обеспечение ВЭД / В. Назаренко. - М., 2000. 

17. Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения / С.Б. Огнивцев, А.Г. 

Мовсесян. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 312 с. 

18. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики 

зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / С.С. Терещенко. - М. : ЗАТ «АВГУСТ» , 2001. - 

422 с. 

19. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні опе-рації : підручник. - 

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

20. 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. 

21. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / за ред. А.І. Кредісо-ва. - К. : Віра-Р, 

2000. 

22. Фонотова О.В. Применение Инкотермс в международном и внутрен-нем торговом 

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

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


 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Порушенням академічної доброчесності здобувачами вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація результатів досліджень, посилань у власних 

публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, що стосуються освітнього процесу та наукових досліджень; надання завідомо неправдивої інформації стосовно 

власної освітньої (наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів 

навчання; хабарництво; конфлікт інтересів; подарунок. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:  повторне проходження оцінювання (контрольна робота, 

іспит, залік тощо);  повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;  позбавлення академічної стипендії; відрахування із закладу освіти. 

СИСТЕМА ОЦІНКИ 
 

№ Назва і стислий зміст контрольного заходу для денної форми навчання 

 

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  (залік) 

Здобувач виконав тестові та ситуаційні завдання та навів аргументовані відповіді на питання, що 

відповідають програмним результатам навчання з дисципліни 

55 100  

 
 
 
 
 
 
 
 



№ Назва і стислий зміст контрольного заходу заочної форми навчання 

 

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) 

(екзамен) 

Здобувач виконав тестові та ситуаційні завдання та навів аргументовані відповіді на питання, що 

відповідають програмним результатам навчання з дисципліни 

55 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою Рівень компетентності 

для екзамену, курсового 

проєкту (роботи) 

для заліку  

90 – 100 А відмінно   

 

 

зараховано 

Високий 

Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в робочій програмі дисципліни. Власні пропозиції 

здобувача в оцінках здобувача і вирішенні практичних задач 

підвищує його вміння використовувати знання, які він 

отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені питань, що 

відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

81 – 89 В 

добре  

Достатній 

Забезпечує здобувачу самостійне вирішення 

основних практичних задач в умовах, коли вихідні 

дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

75 – 80 С 

Достатній 

Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої 

програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного 

використання викликають утруднення. 

65 – 74 D 

задовільно  

Середній 

Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

55–64 Е  
Середній 

Є мінімально допустимим у всіх складових 

навчальної програми з дисципліни 

30–54 FX незадовільно з можливістю незараховано з Низький 



повторного складання можливістю 

повторного складання 

Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

0 – 29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Незадовільний 

Здобувач не підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

 
 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


