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1. Загальні відомості про дисципліну 

Анотація. Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується 

необхідністю формування міжнародними економічними співтовариствами і 

кожною державою зокрема, надійного фінансового механізму щодо 

забезпечення зовнішньоекономічних відносин між державами та суб'єктами 

господарювання різних країн. Стійкі взаємовигідні зовнішньоекономічні зв'язки 

сприяють економічному зростанню і процвітанню держави, підприємств і 

населення. В останній час особливу актуальність набуває глобальна система 

регулювання. Прискорення та масштабність процесу глобалізації потребує 

формування адекватної глобальної регулюючої системи. Можливість створення 

нової системи управління світосистемними відношеннями закладена у 

комплексі об’єктивних факторів. У той же час протидією цьому виступає 

різновекторність інтересів суб’єктів відносин, нетрадиційність та складність 

проблем, які потребують регулювання, інертність існуючих інституційних 

структур міжнародного регулювання і т.п. Тому необхідним є пошук основних 

напрямків формування глобального регулювання.  

Вибіркова дисциплін «Зовнішньоекономічна діяльність» розрахована на 

студентів спеціальностей 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, 

банківська справа та страхування”, 076 “Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність” і має на меті виробити практичні навички поведінки у ситуаціях і 

процесах, що відбуваються в світовому економічному середовищі. 

Мета. Формування теоретичних знань з питань побудови фінансово-

економічних відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в 

сучасних умовах.  

Завдання: 

 дослідження грошових потоків і пов’язаних з ним відносин у галузі 

зовнішньоекономічних відносин; 

 вивчення усіх класифікацій та видів, яких набуває міжнародне 

переливання капіталів;  

 дослідження структур світового господарства як сукупності 

взаємопов’язаних міжнародним обміном національних господарств;  

 оцінка стану платіжного балансу;  

 засвоєння основ трансформації економічних відносин, що викликані 

глобалізацією світової економіки;  

 вивчення умов та змісту усіх видів ЗЕД, що реалізуються в рамках 

світової економіки;  



 вивчення можливості вияснення невід’ємності комплексного підходу до 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності: державного, міжнародного та 

окремого підприємства.  

Пререквізити. Здобувачі освіти повинні володіти базовими знаннями із 

дисциплін «Економічна теорія», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», 

«Економіка підприємства». 

Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти: 

 загальні системні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність планувати та управляти часом; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність працювати автономно та в команді. 

основні фахові компетенції: 

 здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища; 

 розуміння особливостей функціонування сучасних світових фінансових 

систем та їх структури; 

 здатність до діагностики стану міжнародної фінансової системи; 

 здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач; 

 здатність застосовувати знання міжнародного законодавства у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку; 

 здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів; 

 здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за 

професійні рішення; 

 здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку. 

Програмні результати навчання  

знати:  

 економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних 

систем; 

 теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливостей 

функціонування фінансових систем; 

 механізм функціонування міжнародної фінансової системи; 



 роль міжнародних фінансових установ в економіці. 

– основи функціонування та розвитку сучасних фінансових систем; 

– нормативні документи, що визначають міжнародну політику в галузі 

фінансів; 

вміти:  

– визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури; 

– застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач; 

– аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію; 

– ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан міжнародної 

фінансової системи; 

– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

– володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 

загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних 

процесів; 

– виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань; 

– виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 

рішення. 

 



2. Опис навчальної дисципліни 

2.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність” 

Форма 

навчання 

Рік 

підготовки 
Семестр 

Кількість Вид 

підсумкового 

контролю Кредитів Годин Модулів 

Денна 3 5-6 3 90 3 ЗАЛІК 

 

2.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

№ 

за/п 
Теми 

Усього 

годин 

МОДУЛЬ 1 

1. 
Тема 1. Понятійні та економічні основи зовнішньоекономічної 

діяльності 
8 

2. 
Тема 2. Правові та організаційні основи зовнішньоекономічної 

діяльності 
8 

3. Тема 3. Сучасні глобальні економічні трансформації 9 

Разом за модулем 1 25 

МОДУЛЬ 2 

4. Тема 4. Зовнішньоторговельна діяльність 9 

5. 
Тема 5. Міжнародні розрахунки та кредитування 

зовнішньоторговельної діяльності 
9 

6. Тема 6. Послуги у зовнішньоекономічній діяльності 9 

7. Тема 7. Спільне підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності 9 

Разом за модулем 2 36 

МОДУЛЬ 3 

8. 
Тема 8. Сутність та механізм системи державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 
9 

9. 
Тема 9. Управління зовнішньоекономічною діяльністю виробничого 

підприємства 
9 

10.  Тема 10. Міжнародне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 11 

Разом за модулем 3 29 

Усього за курс 90 

 

 

 

 



2.2.1. Теми лекційних занять 
№  Назва теми 

1 Понятійні та економічні основи зовнішньоекономічної діяльності 

2 Правові та організаційні основи зовнішньоекономічної діяльності 

3 Сучасні глобальні економічні трансформації 

4 Зовнішньоторговельна діяльність 

5 Міжнародні розрахунки та кредитування зовнішньоторговельної діяльності 

6 Послуги у зовнішньоекономічні й діяльності 

7 Спільне підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності 

8 Сутність та механізм системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

9 Управління зовнішньоекономічною діяльністю виробничого підприємства 

10 Міжнародне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

 

 

2.2.2. Теми семінарських або практичних 
№  Назва теми 

1 Понятійні та економічні основи зовнішньоекономічної діяльності 

2 Правові та організаційні основи зовнішньоекономічної діяльності 

3 Сучасні глобальні економічні трансформації 

4 Зовнішньоторговельна діяльність 

5 Міжнародні розрахунки та кредитування зовнішньоторговельної діяльності 

6 Послуги у зовнішньоекономічні й діяльності 

7 Спільне підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності 

8 Сутність та механізм системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

9 Управління зовнішньоекономічною діяльністю виробничого підприємства 

10 Міжнародне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

 

2.2.3. Тематика індивідуальних завдань 
№ Назва теми 

1 Сильні та слабкі сторони традиційного наукового підходу щодо освоєння світу.  

2 Динаміка розвитку економічних відносин світового господарства.  

3 Які економічні інтереси реалізують в Україні сили глобалізму?  

4 Основні елементи механізму регулювання світосистемних відносин.  

5 Базові умови поставки товарів. 

6 Ринок консалтингових послуг України.  

7 Факторинг та форфейтинг як форма кредитування експортерів.  

8 Торгівля тендерами.  

9 Види посередників на морському транспорті. 

10 Функції органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

11 ТНК та їх роль в світовій економіці.  

12 Міжнародні економічні організації. 

13 Вплив держави на курс національної валюти, валютні обмеження.  

14 Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.  

15 Співробітництво України і МВФ: стан та перспективи.  

16 Група Світового банку та її роль у регулюванні міжнародних фінансових відносин.  

17 Роль Міжнародного банку реконструкції та розвитку у міжнародному кредитуванні.  

18 Регіональні фінансові інститути.  

19 Виникнення та умови функціонування Європейської валютної системи.  

20 Форвардні, ф’ючерсні та опціонні валютні угоди.  

21 Діяльність банків країн-учасниць ЄС на світовому фінансовому ринку.  

22 Боргова структура світу.  

23 Глобальна фінансова криза як фактор змін світового руху фінансових ресурсів.  

24 Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування. 



25 Офшорні центри і відмивання “брудних” грошей.  

26 Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій.  

27 Кадрові стратегії ТНК. 

28 Міжнародний бізнес як сфера господарської діяльності. 

29 Світова фінансова криза як наслідок суб’єктивної глобалізації. 

 

2.2.4. Самостійна робота 
№  Назва теми 

1 Понятійні та економічні основи зовнішньоекономічної діяльності 

2 Правові та організаційні основи зовнішньоекономічної діяльності 

3 Сучасні глобальні економічні трансформації 

4 Зовнішньоторговельна діяльність 

5 Міжнародні розрахунки та кредитування зовнішньоторговельної діяльності 

6 Послуги у зовнішньоекономічні й діяльності 

7 Спільне підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності 

8 Сутність та механізм системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

9 Управління зовнішньоекономічною діяльністю виробничого підприємства 

10 Міжнародне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

 



3. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, 

реферат, творча робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін.  

Формами підсумкового контролю є залік.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

 контрольні роботи; 

 стандартизовані тести; 

 проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; 

дослідницько-творчі та ін.); 

 аналітичні звіти;  

 реферати;  

 есе; 

 розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 контрольні роботи; 

 завдання на реальних об'єктах тощо; 

 інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть 

балів Модуль №1 Модуль №2 Модуль №3 

Т1 Т2 Т3 МКР Т4 Т5 Т6 Т7 МКР Т8 Т9 Т10 МКР 

 50 100 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

 



Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

під час проведення підсумкового контролю 
 

В кінці вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» студенти 

згідно із навчальним планом складають залік. Залік проводиться в усній або 

письмовій формах. Залікове завдання включає 2 теоретичні питання, три тестові 

завдання та 1 ситуаційне завдання. Підсумкова оцінка знань студентів з 

дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» здійснюється на основі 

проведення заліку, результати якого оцінюються за 50-бальною шкалою. 

На оцінювання впливають такі моменти: 

- рівень опанування основних проблемних питань відповідно до 

програми дисципліни та до завдань залікових білетів;  

- знання студентом ключових термінів і категорій; 

- вміння вирішувати ситуаційні завдання та робити висновок; 

- ступінь ознайомлення із основною та додатковою науковою 

літературою відповідно до програми дисципліни; 

- вміння пов’язати теоретичні положення з практикою; 

- здатність студента відстоювати власні погляди; 

- вміння логічно у відведений час викласти основні положення 

запропонованих в заліковому завданні питань і зробити відповідні висновки і 

узагальнення. 

50-45 балів ставиться у випадках, коли студент має систематичні та 

глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати ситуаційні 

завдання, передбачені програмою дисципліни, засвоїв основу та ознайомився з 

додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить 

узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу. 

44-40 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний 

матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати ситуаційні завдання, 

викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і 

висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні 

термінів, категорій, розв’язанні ситуаційних завдань. 

39-35 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний 

матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати ситуаційні завдання, 

викладає матеріал у логічній послідовності, але не вміє робити певні 

узагальнення і висновки, не наводить практичних прикладів у контексті 

тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у 

формулюванні термінів, категорій, розв’язанні ситуаційних завдань. 

34-30 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному 

обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичні запитання, допустився 

грубих помилок у розв’язанні ситуаційного завдання. 

29-25 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному 

обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичне запитання, не вміє чітко 

узагальнити опрацьований матеріал, допустився грубих помилок у розв’язанні 

ситуаційного завдання. 



24-18 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає 

неправильні відповіді на більшість поставлених теоретичних запитань, не 

неправильно виконує розрахунки та розв’язувати ситуаційні завдання. 

17-0 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає 

неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не вміє виконувати 

розрахунки та розв’язувати ситуаційні завдання. 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

4. Перелік питань для підсумкового контролю 

1. Роль держави в регулюванні зовнішньоекономічного сектора економіки  

2. Органи державного регулювання ЗЕД  

3. Цілі і суб’єкти регулювання ЗЕД  

4. Інструменти регулювання ЗЕД  

5. Принципи ЗЕД підприємств  

6. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності  

7. Види зовнішньоекономічної діяльності  

8. Причини розвитку зовнішньоекономічної діяльності  

9. Особливості зовнішньоекономічної політики України  

10. Основні теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю  

11. Класифікація зовнішньоекономічних зв’язків 

12. Платіжний баланс  

13. Показники функціонування зовнішньоекономічної діяльності  

14. Митне регулювання в Україні  

15. Принципи митного регулювання ЗЕД  



16. Еволюція розвитку митної системи  

17. Функції митних органів  

18. Митний тариф як інструмент економічної політики України  

19. Функції митного тарифу  

20. Мито як вид непрямого податку  

21. Класифікація мита за різними критеріями  

22. Фіскальне, протекціоністське, преференційне мито  

23. Номінальне, реальне мито  

24. Автономне, конвенційне мито  

25. Експортне, імпортне, транзитне мито  

26. Адвалорне, комбіноване, специфічне, змішане мито  

27. Спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне мито  

28. Попереднє, постійне, сезонне мито  

29. Просте, складне мито  

30. Стале, змінне мито  

31. Митні платежі, їх класифікація  

32. Митні збори.  

33. Тарифні, нетарифні платежі  

34. Митні податки  

35. Види митного режиму в Україні  

36. Основні митні процедури і порядок їх здійснення  

37. Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних складів  

38. Валютне регулювання ЗЕД  

39. Система оподаткування ЗЕД в Україні  

40. Нетарифні методи регулювання ЗЕД, їх класифікація  

41. Структура зовнішньоторговельного договору купівлі продажу  

42. Сутність поняття „протекціонізм”  

43. Митний контроль як складова митно-тарифної політики  

44. Квотування і контингентування  

45. Ліцензування, ліцензії та їх класифікація  

46. Форми реалізації науково-технічних зв'язків на світовому ринку.  

47. Сутність категорії "іноземні інвестиції", їх види, форми та можливості захисту в Україні.  

48. Спільне підприємництво в Україні: сутність, передумови, стан і перспективи розвитку.  

49. Поняття офшорної зони, її організаційні форми та чинні пільги.  

50. Сутність транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі та базових умов постачання 

товарів від продавця до покупця.  

51. Критерії вибору транспорту.  

52. Особливості морських, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень  

53. Організація роботи транспортно-експедиторських підприємств.  

54. Зміст, принципи, порядок і органи митного контролю.  

55. Митні податки та збори.  

 



5. Рекомендована література 

5.1. Базова (основна) 
1. Боринець С.Я. Теорія та практика світових фінансів. Київ : ВПЦ «Київський 

університет», 2016. 350 с.  

2. Бурковська А.В., Лункіна Т.І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції в сучасних умовах: навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2014. 208 с.  

3. Д’якова І.І., Журава Ф.О., Макаренко М.І. Міжнародні фінанси. Київ : КНЕУ, 

2013. 548 с.  

4. Гребельник О.П. Митна справа: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 

472 c.  

5. Козак Ю.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. Київ-Катовіце: 

Центр учбової літератури, 2016. 289 с.  

6. Макогон Ю.В., Бударіна Н.О. Міжнародні фінанси: навч. посіб. Донецьк : ДонНУ, 

2013. 411 с.  

7. Митна справа : підручник / Н.В. Мережко, П.В. Пашко, О.В. Рождественський ; за 

ред. П.В. Пашка. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 572 с.  

8. Міжнародні фінанси: навч. посібник (II частина) / Андросова Т.В., Шталь Т.В., 

Тищенко О.О., Доброскок Ю.Б. Харків : Вид-во «Форт», 2015. 230 с  

9. Міжнародні фінанси: навч. посіб. / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. 

Є. Кузьміна; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. 363 с.  

10. Міжнародні фінанси: навч. посібник / авт. кол. ; за ред. М.І. Макаренка та І.І. 

Дьяконової, Київ : ЦУЛ, 2013. 548 с.  

11. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку: монографія / О.І. 

Рогач, О.В. Сніжко, З.О. Луцишин, І.І. Пузанов, В.І. Мазуренко; ред.: О.І. Рогач. Київ : Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. 351 c.  

12. Рогач О.І., Косьміна В.В. Транснаціональні корпорації та експорт нових 

індустріальних країн Азії : монографія. Київ : ЦУЛ, 2016. 255 c.  

13. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник. Київ : 

Центр навчальної літератури, 2019. 292 c.  

14. Тюріна Н. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 408 с.  

15. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., 

Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2019. 460 с.  

16. Чиж Н.М., Божидарнік Т.В. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. 

посіб. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2018. 436с.  

17. Якушик І.Д., Савчук В.І., Савчук Н.В. Міжнародні фінанси : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ. Київ : Леся, 2014. 547 с.  

 

5.2. Допоміжна 
1. Божидарнік Н.В., Божидарнік Т.В. Валютні операції. Київ :  ЦУЛ, 2013. 698с.  

2. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. В. Сидоренко. К. : 

НУБіП України, 2016. 236 с  

3. Науменкова С.В., Черкашина К.Ф. Валютне регулювання. Київ : ЦП «Компринт», 

2013. 155 с.  

4. Фондовий ринок: підручник / авт. кол.; за ред. В.Д. Базилевича. Книга 1. Київ : 

Знання, 2015. 621 с.  

5. Фондовий ринок: підручник / авт. кол.; за ред. В.Д. Базилевича. Книга 2. Київ : 

Знання, 2016. 686 с.  
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