
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми “Менеджмент” 

Освітнього рівня  бакалавр 

Спеціальності 073 Менеджмент  

Галузь знань  07 Управління та адміністрування  

 

1. Назва освітньої компоненти  Менеджмент і адмінстрування (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) 
                                                                       (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна  

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

4 120 26 14 14  66 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Основи економічної теорії 

2. Теорія менеджменту 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Інноваційний менеджмент  

2. Управління ризиками  

3. Стратегічний менеджмент 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати/Вміти 

ПП1. Здатність визначати та описувати характеристики компетентності організації. 

ПП2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

ПП5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту. 

ПП7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 

ПП8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

ПП10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації. 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Аналізувати дані для розробки зовнішньоекономічних операцій 

2. Виконувати необхідні для складання зовнішньоекономічних контрактів розрахунки, обґрунтовувати їх і використовувати у прийняті 

рішень щодо доцільності реалізації зовнішньоекономічних контрактів 

3. Організувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства 

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.  

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи 

ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації. 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  

Вид 

заняття 
Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Сутність, цілі, мотиви зовнішньоекономічної діяльності підприємства, правове та економічне середовища розвитку 

 

Лекція 1 

Тема 1. Сутність 

менеджменту ЗЕД 

Знати сутність 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

   

Лекція 2 

Тема 2. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність та її роль у 

розвитку національної 

економіки  

Знати види та принципи 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності; чинники  та 

оргнізаційну структуру 

управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю  

   

  Лекція 3 

Тема 3. Митно-тарифне 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Знати специфіку митного 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності; її правову 

регламентацію та систему 

митних податків та митних 
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зборів 

Лекція 4 

Тема 4. Нетарифне 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Знати специфіку  та 

особливості нетарифного 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

   

Лекція 5 

Тема 5. Валютне 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні 

Знати  специфіку та 

особливості валютного 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності; процедуру  

відповідальності за 

порушення валютного 

законодавства 

   

 Семінар 1 Тема 1. Сутність 

менеджменту ЗЕД 

 Вміти  визначати  основні 

концепції, принципи та 

напрямки 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

  

Семінар 2 Тема 2. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність та її роль у 

розвитку національної 

економіки  

 
Вміти розуміти сутність 

контрактних форм 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

  

Семінар 3 Тема 3. Митно-тарифне 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 Вміти організовувати 

порядок митного 

контролю; розрізняти  види 

митного режиму в Україні 

  

Практичне 

заняття 1 Тема 4. Нетарифне 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 Вміти здійснювати  

порівняльний аналіз 

ефективності застосування 

імпортного тарифу та 

імпортної квоти; оформити 

ліцензії. 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема 5. Валютне 

регулювання 

 Вміти здійснювати 

розрахунки в безготівковій 
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зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні 

та готівковій іноземній 

валюті 

Розділ 2. Організація й управління ЗЕД підприємства 

 

Лекція 6 

Тема 6. Форми виходу 

підприємств на зовнішні 

ринки 

Знати специфіку форм 

виходу підприємств на 

зовнішні ринки 

   

Лекція 7 

Тема 7. Ціноутворення у 

зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства 

Знати  особливості і види 

ціноутворення у 

зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства 

   

Лекція 8 

Тема 8. Структура і зміст 

зовнішньоекономічних 

контрактів 

Знати специфіку і зміст 

зовнішньоекономічних 

контрактів 

   

Лекція 9 

Тема 9. Економічний 

аналіз 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

Знати засади економічного 

аналізу 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

   

Лекція 10 

Тема 10. Транспортне 

обслуговування 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Знати принципи 

транспортного 

обслуговування 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

   

Лекція 11 

Тема 11. Міжнародні 

розрахунки 

Знати суть, способи та 

форми розрахунків у 

зовнішньоекономічній 

діяльності 

   

Лекція 12 

Тема 12. Управління 

діяльністю спільних 

підприємств (СП) 

Знати специфіку управління 

діяльністю спільних 

підприємств  

   

 

Семінар 4 

Тема 6. Форми виходу 

підприємств на зовнішні 

ринки 

 

Вміти здійсити вихід 

підприємства на 

міжнародний ринок; 

проведення експортно-

імпортних операцій 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема 7. Ціноутворення у 

зовнішньоекономічній 
 

Вміти здійснювати цінові 

стратегії на зовнішньому 
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діяльності підприємства ринку 

Семінар 5,  

Практичне 

заняття 4 

Тема 8. Структура і зміст 

зовнішньоекономічних 

контрактів 

 

Вміти здійснювати 

зовнішньоекономічні 

операції з купівлі-продажу 

товарів, транспортних 

перевезень, страхування та 

здійснювати міжнародні 

платежі 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема 9. Економічний 

аналіз 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

 

Вміти самостійно зробити 

економічний аналіз 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

  

Семінар 6 

Тема 10. Транспортне 

обслуговування 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

Вміти здійснити 

транспортні послуги в 

системі 

зовнішньоекономічних 

відносин. 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема 11. Міжнародні 

розрахунки 
 

Вміти здійснювати 

міжнародні розрахунки 
  

Семінар 7, 

Практичне 

заняття 7 

Тема 12. Управління 

діяльністю спільних 

підприємств (СП)  

Вміти керувати спільним 

підприємством та 

здійснювати партнерство в 

рамках спільних 

підприємств 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Сутність 

менеджменту ЗЕД 

Тема 2. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність та її роль у 

розвитку національної 

економіки  

Тема 3. Митно-тарифне 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Тема 4. Нетарифне 

Знати сутність 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Знати види та принципи 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності; чинники  та 

оргнізаційну структуру 

управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю  

Знати специфіку митного 

Вміти  визначати  основні 

концепції, принципи та 

напрямки 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Вміти розуміти сутність 

контрактних форм 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Вміти організовувати 

порядок митного 

контролю; розрізняти  види 
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Самостійна 

робота 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Тема 5. Валютне 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні 

Тема 6. Форми виходу 

підприємств на зовнішні 

ринки 

Тема 7. Ціноутворення у 

зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства 

Тема 8. Структура і зміст 

зовнішньоекономічних 

контрактів 

Тема 9. Економічний 

аналіз 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

Тема 10. Транспортне 

обслуговування 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Тема 11. Міжнародні 

розрахунки 

Тема 12. Управління 

діяльністю спільних 

підприємств (СП) 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності; її правову 

регламентацію та систему 

митних податків та митних 

зборів 

Знати специфіку  та 

особливості нетарифного 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Знати  специфіку та 

особливості валютного 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності; процедуру  

відповідальності за 

порушення валютного 

законодавства 

Знати специфіку форм 

виходу підприємств на 

зовнішні ринки 

Знати  особливості і види 

ціноутворення у 

зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства 

Знати специфіку і зміст 

зовнішньоекономічних 

контрактів 

Знати засади економічного 

аналізу 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

Знати принципи 

транспортного 

обслуговування 

митного режиму в Україні 

Вміти здійснювати  

порівняльний аналіз 

ефективності застосування 

імпортного тарифу та 

імпортної квоти; оформити 

ліцензії. 

Вміти здійснювати 

розрахунки в безготівковій 

та готівковій іноземній 

валюті 

Вміти здійсити вихід 

підприємства на 

міжнародний ринок; 

проведення експортно-

імпортних операцій 

Вміти здійснювати цінові 

стратегії на зовнішньому 

ринку 

Вміти здійснювати 

зовнішньоекономічні 

операції з купівлі-продажу 

товарів, транспортних 

перевезень, страхування та 

здійснювати міжнародні 

платежі 

Вміти самостійно зробити 

економічний аналіз 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

Вміти здійснити 

транспортні послуги в 

системі 

зовнішньоекономічних 

відносин. 

Вміти здійснювати 
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зовнішньоекономічної 

діяльності 

Знати суть, способи та 

форми розрахунків у 

зовнішньоекономічній 

діяльності 

Знати специфіку управління 

діяльністю спільних 

підприємств 

міжнародні розрахунки 

Вміти керувати спільним 

підприємством та 

здійснювати партнерство в 

рамках спільних 

підприємств 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Податковий кодекс України [Текст]: спеціальний випуск бухгалтерського тижневика «Дебет-кредит» від 27.12.2010 р. – К.: Новий друк, 

2010. – 288 с. 

2. Єрмаченко В. Є. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В.Є. Єрмаченко, С.В. Лабунська, 

О.Г. Маляревська та ін. ; Харк. нац. екон. ун-т. - X.: ІНЖЕК, 2010. - 479 с. 

3. Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. - К.: КНТЕУ, 2010. - 470 с. 

4. Митна справа : навч. посіб. / С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 148 с. 

5. Пономарьова Н. В. Митно-тарифне регулювання: навч. посіб. / Н.В. Пономарьова, Т.В. Столяр, О.В. Павленко та ін. ; МОН України ; 

Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - X. : ХНАДУ, 2010. -199 с. 

6. Рум'янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. посіб./ А.П.Рум'янцев, Н.С.Рум'янцева.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2012. 

– 296 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Тести, контрольні роботи, екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальні аудиторії та лабораторії 

 


