
1. Назва модуля: Економіка та управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства 

2. Код модуля: ЕСПН_8_ВВ1.2.04_2 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 2. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 40 (лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год.). 
6. Лектор: Стойка Віталій Олександрович – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: сутність, об’єкт та суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності; основні 

процеси та галузі економічного життя, які охоплює зовнішньоекономічна 
діяльність; основні види та напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні; систему регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; поняття 
«мита» його види; економічний зміст квотування та його види; сутність платіжного 
балансу та його розділи; сутність і роль експорту й імпорту у зовнішньоекономічній 
діяльності; основні етапи організації експортних операцій на вітчизняних і 
зарубіжних підприємствах; основні методи експортно-імпортних операцій; сутність 
та види посередницької діяльності, основні інструменти валютного регулювання; 
сутність поняття, функції, класифікацію зовнішньоторговельних цін; види 
зовнішньоекономічних контрактів, зміст і характеристику основних умов контракту, 
а також  мету і завдання створення спеціальних економічних зон, їх класифікацію; 

уміти: давати визначення поняття «зовнішньоекономічна діяльність»; 
визначати зміст кожного з етапів розвитку організації управління 
зовнішньоекономічною діяльністю; характеризувати стан зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні; визначати особливості зовнішньоекономічної діяльності на 
національному рівні та особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю 
на рівні підприємства; характеризувати ієрархічну структуру управління та 
регулювання ЗЕД; характеризувати політику вільної торгівлі та протекціонізму; 
аналізувати експортні можливості організації та її імпортні потреби, вміти 
характеризувати посередників за обсягом повноважень та за місцем, що вони 
посідають на зовнішніх ринках, вміти  розраховувати й обґрунтовувати 
зовнішньоторговельні ціни. та вміти складати зовнішньоекономічні контракти,  а 
також вміти  характеризувати види вільних економічних зон. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Зовнішньоекономічна діяльність та ї роль у розвитку національної 

економіки. Основні види та напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного 
сектора України.  Платіжний баланс України, його структура та характеристика. 
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Митно-тарифне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нетарифне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Організація 
експортно-імпортних операцій. Торговельно-посередницька діяльність на 
зовнішньому ринку. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності 
підприємства. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних 
економічних зон. 

11. Рекомендована література: 



1. Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Основи зовнішньоекономічної 
діяльності. Модуль 1. / Л.Д. Богатирьова, Т.М. Тардаскіна – Одеса: ОНАЗ, 2006 р. – 
63с. 

2. Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Основи зовнішньоекономічної 
діяльності. Модуль 2. / Л.Д. Богатирьова, Т.М. Тардаскіна – Одеса: ОНАЗ, 2006 р. – 
83с. 

3. Управління зовнішньою економічною діяльністю. – Навчальний посібник. / 
За заг. Ред. А.І. Кредісова. – К.:ВІРА-Р , 2002. – 552 с. 

4. Саллі В.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник / 
В.І. Саллі, О.В. Трифонова, В.Я. Швець – К.: «Професіонал», 2005. – 152 с. 

5. Гребельник О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підручник/ М-во 
освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. / О. 
Гребельник – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 382 с. 

6. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. 
посібник / О. Кириченко,. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 
382 с. 

7. Рум’янцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : Навчальний посібник/ А. 
П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева М-во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2004. – 375 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


