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Курс та семестр вивчення 2 курс, 3 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Міжнародні економічні відносини» 
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

Галузь знань    29 Міжнародні відносини 

Ступінь вищої освіти   магістр 

 

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                    Артеменко  Ірина Анатоліївна 

науковий ступінь і вчене звання,          к.е.н., 

посада                              доцент кафедри міжнародної економіки   

та міжнародних економічних відносин 

Контактний телефон (0532) 50-91-68 

Електронна адреса puet.me@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна http://www.memev.puet.edu.ua/stud.php 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Формування у студентів управлінського мислення, системи знань і 

набуття практичних навичок з управління зовнішньоекономічною 

діяльністю.  

Тривалість 
4,5 кредита ЄКТС/135 годин (лекції 16 год., практичні заняття 38 год., 

самостійна робота 81 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичних навчальних завдань; доповіді з рефератами, ессе та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання  
Наявність знань з глобальної економіки, управлінської результативності у 

міжнародному бізнесі, управління міжнародною конкурентоспроможністю, 

міжнародних стратегій економічного розвитку. 

Мова викладання Українська 

 

 

 



Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати 

навчання 

Програмні результати навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

РН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при 

плануванні діяльності та опрацюванні її 

результатів. 

 

РН 6. Аналізувати нормативно-правові 

документи, оцінювати аналітичні звіти, 

грамотно використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові матеріали, 

вести прикладні аналітичні розробки, 

професійно готувати аналітичні матеріали. 

 

РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку 

діяльності глобальних фірм (корпорацій, 

стратегічних альянсів, консорціумів, 

синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації 

їхніх конкурентних позицій та переваг на 

світових ринках. 

 

 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні  

 

 

СК 4. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних 

фірм та їхні позиції на світових ринках. 

СК 8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку 

міжнародних ринків з урахуванням кон'юнктурних змін. 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Система управління та організація торговельних операцій у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства 

Тема 1.  Система управління 

ЗЕД  

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Презентація та захист доповіді за 

наступною тематикою: 

1.Базові концепції управління ЗЕД. 

2.Сучасні концепції управління ЗЕД. 

3.Суб’єкти ЗЕД та принципи 

здійснення їх діяльності. 

4.Планування ЗЕД підприємства. 

5.Оцінка зовнішнього середовища на 

рівні підприємства. 

Тема 2. Контрактна діяльність 

та комерційні переговори 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Презентація та захист доповіді за 

наступною тематикою: 

1.Класифікація міжнародних 

комерційних контрактів. 

2.Особливості оформлення реєстрації 

і здійснення зовнішньоекономічних 

договорів (угод) в Україні. 

3.Зміст зовнішньоекономічного 

договору. 

4.Методика і тактика ведення 

переговорів. 

5.Діловий протокол. 

6.Діловий етикет. 

Тема 3. Міжнародні науково-

технічні зв’язки та виробниче 

кооперування 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

 Презентація та захист доповіді за 

наступною тематикою::  

1.Види науково-технічних знань, 

втілених в об’єкти промисловості. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Система управління та організація торговельних операцій у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства 

самостійної роботи; тестування 

 

2.Порівняльний аналіз операцій з 

купівлі-продажу ліцензій та товарів. 

3.Етапи підготовки ліцензійних угод. 

4.Класифікація форм виробничого 

кооперування за ЄЕК ООН. 

5.Сучасні особливості міжнародного 

кооперування. 

Тема  4. Організація та техніка 

експортно-імпортних операцій 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Поточна модульна робота 

Презентація та захист доповіді за 

наступною тематикою: 

1.Організація торгівлі сировинною 

продукцією. 

2. Організація торгівлі готовою 

продукцією. 

3. Організація торгівлі результатами 

інтелектуальної діяльності та 

послугами.  

Модуль 2. Технологія міжнародних операцій, інфраструктура та ефективність зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Тема  5. Технологія 

міжнародних інвестиційних  

операцій 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 Презентація та захист доповіді за 

наступною тематикою: 

1.Сутність, форми та інструментарії 

міжнародних інвестицій. 

2.Напрямки міжнародної 

інвестиційної діяльності. 

3.Міжнародні інвестиції в цінні 

папери. 

Тема  6. Валютні операції та їх 

регулювання 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 Презентація та захист доповіді за 

наступною тематикою: 

1.Світова валютна система на 

сучасному етапі розвитку світового 

господарства. 

2.Валютні ринки та склад їх 

учасників. 

3.Методи оцінки курсу валют. 

4.Оптимізація рішень, пов’язаних з 

валютним курсом. 

Тема  7. Розвиток 

інфраструктури ЗЕД 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Презентація та захист доповіді за 

наступною тематикою: 

1.Поняття логістики: сутність і 

значення у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємств. 

2.Принципи міжнародної логістики. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Система управління та організація торговельних операцій у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства 

3.Кредитно-розрахункова база 

інфраструктури ЗЕД. 

4.Кадрова база інфраструктури ЗЕД. 

5.Нормативно-правова база 

інфраструктури ЗЕД. 

Тема  8. Аналіз ефективності 

ЗЕД 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Поточна модульна робота 

Презентація та захист доповіді за 

наступною тематикою: 

1.Поняття економічної ефективності 

ЗЕД підприємств та економічних 

ефектів. 

2.Визначення кредитного впливу на 

ефективність ЗЕД 

 

Інформаційні джерела 

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібник / В.В. Гончаренко, І.А. Артеменко, А.А. 

Пожар, І.О. Пінчук, Ю.Ф. Строчихін ; за ред. О.В. Шкурупій . – К. : Центр учб. л-ри, 2012 . – 248 с. 

2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч.-метод. посібник / І.О. Пінчук . – Полтава : РВВ 

ПУЕТ, 2011 . – 83 с. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. – К: 

Центр навчальної літератури, 2006. -792 с. 

4. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник / за ред. I.I. Дахно . – К. : Центр 

навчальної літератури, 2007 . – 328 с. 

5. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібник / за ред. I.I. Дахно . – К. : Центр 

навч. л-ри, 2009 . – 472 с. 

6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібник / Н.В. Горін . – К. : 

Знання, 2008 . – 330 с. 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та 

тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 



Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (4 

бали); обговорення матеріалу занять (1бал); виконання навчальних завдань (4 бали); 

завдання самостійної роботи (4 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота 

(20 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (4 

бали); обговорення матеріалу занять (1бал); виконання навчальних завдань (4 бали); 

завдання самостійної роботи (4 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота 

(20 балів) 

50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 

 


