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ВСТУП 
 

Підготовка фахівців вищої кваліфікації спеціальності «Економіка 

підприємства» передбачає вивчення дисципліни «Менеджмент зовнішньо-

економічної діяльності». В умовах глобалізації світового господарства і 

міжнародних економічних відносин суттєво підвищується роль і значення 

зовнішньоекономічної діяльності як для України в цілому, так і для окремих 

підприємств. Сьогодні зовнішньоекономічна діяльність стала невід'ємною 

частиною діяльності переважної більшості підприємств, перетворилась в 

ефективний засіб науково-технічного та суспільного прогресу, все більше 

набуває яскраво виражений соціальний характер.  

За таких умов важливого значення набуває підготовка 

висококваліфікованих фахівців, які б могли кваліфіковано організувати 

зовнішньоекономічну діяльність на підприємствах, уміли прогнозувати 

розвиток міжнародних торговельних відносин і економічні наслідки від 

реалізації тих чи інших управлінських рішень. Все це обумовлює актуальність 

вивчення курсу “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. 

Дисципліна «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-

професійною програмою має статус вибіркової.  

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

- СВО ХНАМГ «Освітньо-професійна програма (варіативна компонента) 

підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.050107 «Економіка 

підприємництва»», 2007. 

- СВО ХНАМГ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна 

компонента) спеціаліста за спеціальністю 7.050107 – «Економіка 

підприємства»», 2007. 

- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста за спеціальністю 

7.03050401 – «Економіка підприємства», Харків, 2011. 

Програма ухвалена кафедрою економіки будівництва (протокол №3 від 

26.10.2011р.). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, предмет та місце в дисципліни в навчальному процесі 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» є засвоєння теоретичних і практичних основ управління і 

організації зовнішньоекономічної діяльності, набуття відповідних навиків 

практичної діяльності в цій галузі. 

Основними завданнями дисципліни є: розуміння суттєвості та специфіки 

механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на 

сучасному етапі; вивчення економічних і організаційних відносин, які 

складаються між господарюючими суб'єктами різних країн під час 

зовнішньоекономічної діяльності; аналіз закономірностей формування різних 

систем ЗЕД; дослідження різних аспектів управління ЗЕД та засвоєння їх 

здійснення; розкриття суті міжнародних операцій; формування вмінь 

застосовувати методи й інструментарій управління і організації ЗЕД на 

українських підприємствах. 

1.1.2. Предмет вивчення дисципліни – економічні і організаційні 

відносини, які складаються між господарськими суб'єктами різних країн в 

процесі організації і управління ЗЕД. 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 
Основи менеджменту Міжнародний менеджмент 

Основи зовнішньоекономічної діяльності  
Стратегічне управління підприємством  

Економіка і організація діяльності об’єднань 
підприємств 

 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (2,0/72) 

Змістовий модуль 1. Теоретично-методичні основи менеджменту ЗЕД 

1. Методологічні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 
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2. Організаційно-правові основи менеджменту ЗЕД. 

3. Стратегічний менеджмент ЗЕД. 

4. Державне регулювання ЗЕД. 

5. Митна політика держави та принципи митного регулювання. 

6. Практичні аспекти митної справи. 

Змістовий модуль 2. Організація ЗЕД та оцінка  її ефективності 

1. Суть і структура зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу. 

2. Валютне регулювання ЗЕД. 

3. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод. 

4. Організація зовнішньоекономічних операцій. 

5. Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 
 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння 
(За рівнями сформованості)  

та знання 

Сфери 
діяльності(виробнича, 
соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Виробничі та соціальні 
функції типових задач 

діяльності 

Алгоритмічний рівень:  Виробнича Планувальна 
 Виробнича Організаційна 
Евристичний рівень:  Виробнича Планувальна 
 Виробнича Контрольна 

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник: 2-

ге вид., випр. і доп. / За заг. ред А.І. Кредісова – К.: ВІРА-Р, 2002. – 552 с. 

2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 172 c. 

3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 

Навчальний посібник. – К., Знання, 2005. – 168 с. 

4. Макогон Ю.В.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. – К: 

ЦУЛ, 2006. 
 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної 
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діяльності» є засвоєння теоретичних і практичних основ управління і 

організації зовнішньоекономічної діяльності, набуття відповідних навиків 

практичної діяльності в цій галузі. 

Основними завданнями дисципліни є: вивчення економічних і 

організаційних відносин, які складаються між господарюючими суб'єктами 

різних країн під час зовнішньоекономічної діяльності; аналіз закономірностей 

формування різних систем ЗЕД; розкриття суті міжнародних операцій; 

формування вмінь застосовувати методи й інструментарій управління і 

організації ЗЕД на українських підприємствах. 

Предмет вивчення дисципліни – економічні і організаційні відносини, які 

складаються між господарськими суб'єктами різних країн в процесі організації і 

управління ЗЕД. 

Змістовні модулі:  

Теоретично-методичні основи менеджменту ЗЕД. 

Організація зовнішньоекономічної діяльності та оцінка  її ефективності. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«Менеджмент внешнеэкономической деятельности» 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности» является усвоение теоретических и практических основ 

управления и организации внешнеэкономической деятельности, приобретение 

соответствующих навыков практической деятельности в этой отрасли. 

Основными заданиями дисциплины являются: изучения экономических и 

организационных отношений, которые складываются между хозяйствующими 

субъектами разных стран во время внешнеэкономической деятельности; анализ 

закономерностей формирования разных систем внешнеэкономической 

деятельности; раскрытие сущности международных операций; формирование 

умений применять методы и инструментарий управления и организации 

внешнеэкономической деятельности на украинских предприятиях. 

Предмет изучения дисциплины – экономические и организационные 
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отношения, которые складываются между хозяйствующими субъектами разных 

стран в процессе организации и управления ВЭД. 

Содержательные модули: 

Теоретически-методические основы менеджмента ВЭД.  

Организация внешнеэкономической деятельности и оценка её 

эффективности. 

 

Annotation of the program of educational discipline 

« Management of foreign economic activity » 

The purpose of studying of discipline «foreign trade activities Management» is 

mastering of theoretical and practical bases of management and the foreign trade 

activities organization, acquisition of corresponding skills of practical activities in 

this branch. 

The basic tasks of discipline are: studying of economic and organizational 

relations which develop between managing subjects of the different countries during 

foreign trade activities; the analysis of laws of formation of different systems of 

foreign trade activities; disclosing of essence of the international operations; 

formation of abilities to apply methods and toolkit of management and the foreign 

trade activities organization at the Ukrainian enterprises. 

Subject of studying of discipline – economic and organizational relations 

which develop between managing subjects of the different countries in the course of 

the organization and foreign trade activities management. 

Substantial modules: 

Theoretically methodical bases of management of foreign trade activities.  

The organization of foreign trade activities and estimation of its efficiency. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

за спеціальностями та видами навчальної роботи 

Години 
у тому числі у тому числі 

Спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит/
годин 

С
ем
ес
тр

(и
) 

А
уд
и
то
р
ії

 

Л
ек
ц
ії

 

П
р
ак
ти
ч
н
і, 

се
м
ін
ар
и

 

Л
аб
ор
ат
ор
н
і 

С
ам
ос
ті
й
н
а 

р
об
от
а 

К
он
тр

.р
об

 

К
П

/К
Р

 

Р
Г
З 

Е
к
за
м
ен

 
(с
ем
ес
тр

) 

За
л
ік
и

 
( П
М
К

) 

Денна форма 
навчання 
7.03050401 та 
8.03050401 – 
Економіка 
підприємства, 
Економіка 
будівельних 
підприємств 

2,0/72 1 24 12 12 – 48 – – 15 – 1 

Заочна форма 
навчання 
7.03050401 – 
Економіка 
підприємства, 
Економіка 
будівельних 
підприємств 

2,0/72 1 12 8 4 – 60 15 – – – 1 

 

2.2. Зміст дисципліни 

Модуль. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (2,0/72) 

(денне та заочне навчання) 

Змістовні модулі (ЗМ): 

ЗМ 1. Теоретично-методичні основи менеджменту ЗЕД   .   .   (1,0 / 36) 

1. Методологічні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Організаційно-правові основи менеджменту ЗЕД. 

3. Стратегічний менеджмент ЗЕД. 

4. Державне регулювання ЗЕД. 

5. Митна політика держави та принципи митного регулювання. 

6. Практичні аспекти митної справи. 

ЗМ 2. Організація зовнішньоекономічної діяльності та оцінка  її 

ефективності                                                                                                    (1,0 / 36) 
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1. Суть і структура зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу. 

2. Валютне регулювання ЗЕД. 

3. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод. 

4. Організація зовнішньоекономічних операцій. 

5. Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

 

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовними модулями та форми 

навчальної роботи студента 

(денне навчання) 

Форми навчальної роботи 
Модулі  

та змістовні модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин Лекції Практичні, 

семінари 
Лабораторні СРС 

Модуль «Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» 

2,0 / 72 12 12 – 48 

ЗМ 1. Формування 
потенціалу підприємства 

1,0 / 36 6 6 – 24 

ЗМ 2. Основи управління 
потенціалом підприємства 

1,0 / 36 6 6 – 24 

 

(заочне навчання) 

Форми навчальної роботи 
Модулі  

та змістовні модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин Лекції Практичні, 

семінари 
Лабораторні СРС 

Модуль «Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» 

2,0 / 72 8 4 – 60 

ЗМ 1. Формування 
потенціалу підприємства 

1,0 / 36 4 2 – 30 

ЗМ 2. Основи управління 
потенціалом підприємства 

1,0 / 36 4 2 – 30 
 

2.2.2. Лекційний курс 

Кількість годин 

Зміст 7.03050401
денне 

навчання 

8.03050401
денне 

навчання 

7.03050401
заочне 

навчання 
1 2 3 4 

Тема 1. Методологічні основи менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 

1 1 1 

Тема 2. Організаційно-правові основи менеджменту ЗЕД 1 1 1 
Тема 3. Стратегічний менеджмент ЗЕД 1 1 1 
Тема 4. Державне регулювання ЗЕД 1 1 1 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 

Тема 5. Митна політика держави та принципи митного 
регулювання 

1 1 1 

Тема 6. Практичні аспекти митної справи 1 1 0 
Тема 7. Суть і структура зовнішньоекономічного 
договору купівлі-продажу 

1 1 0 

Тема 8. Валютне регулювання ЗЕД 2 2 1 
Тема 9. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних 
угод 

1 1 0 

Тема 10. Організація зовнішньоекономічних операцій 1 1 1 
Тема 11. Оцінювання ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

1 1 1 

Всього 12 12 8 
 

2.2.3. Практичні заняття 

Кількість годин 

Зміст 7.03050401 
денне 

навчання 

8.03050401 
денне 

навчання 

7.03050401 
заочне 

навчання 
Тема 1. Методологічні основи менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 

1 1 0 

Тема 2. Організаційно-правові основи менеджменту ЗЕД 1 1 0 
Тема 3. Стратегічний менеджмент ЗЕД 1 1 1 
Тема 4. Державне регулювання ЗЕД 1 1 0 
Тема 5. Митна політика держави та принципи митного 
регулювання 

1 1 0 

Тема 6. Практичні аспекти митної справи 1 1 1 
Тема 7. Суть і структура зовнішньоекономічного 
договору купівлі-продажу 

2 2 0 

Тема 8. Валютне регулювання ЗЕД 1 1 1 
Тема 9. Транспортне забезпечення 
зовнішньоекономічних угод 

1 1 0 

Тема 10. Організація зовнішньоекономічних операцій 1 1 0 
Тема 11. Оцінювання ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

1 1 1 

Всього 12 12 4 
На практичних заняттях студентам заочної форми навчання розбираються 

і вирішуються задачі та питання, що викликають у студентів труднощі при 

виконанні контрольної роботи. 
 

2.2.4. Індивідуальні завдання 

Студенти денної форми навчання за навчальним планом виконують 

розрахунково-графічне завдання (РГЗ) згідно з «Методичними вказівками до 

виконання розрахунково-графічного завдання». Плановий обсяг годин на 

виконання РГЗ – 15 годин. 
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Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу згідно з 

«Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної 

та контрольної роботи». Кожний варіант контрольної роботи складається з 

теоретичного питання і практичних завдань, які можна знайти у відповідних 

методичних вказівках. Розкриваючи зміст теоретичних питань, студенти 

повинні виявити знання наукових літературних джерел, а також нормативних 

актів. У розв’язуванні задач мають бути короткі пояснення щодо кожної 

виконаної дії. Під час виконання контрольної роботи студенти повинні 

користуватися спеціальною літературою з відповідної теми. Плановий обсяг 

годин на виконання контрольної роботи – 15 годин. 
 

2.2.5. Самостійна робота студента 

Для опанування матеріалу дисципліни «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» окрім лекційних та практичних занять 

значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі. Під час такої роботи 

студент використовує конспект лекцій, основну та додаткову спеціальну 

літературу, що рекомендована для поглиблення знань та відповідні методичні 

вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної та 

контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», які наведені у розділі 2.4. цієї робочої програми навчальної 

дисципліни. Формами самостійної роботи виступають: вивчення додаткової 

літератури, підготовка до практичних занять, виконання індивідуальних 

завдань. 

Орієнтовний розподіл часу самостійної роботи 

Кількість годин 

Зміст 7.03050401 
денне 

навчання 

8.03050401
денне 

навчання 

7.03050401
заочне 

навчання 
1 2 3 4 

Тема 1. Методологічні основи менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 

4 4 5 

Тема 2. Організаційно-правові основи менеджменту ЗЕД 5 5 6 
Тема 3. Стратегічний менеджмент ЗЕД 5 5 6 
Тема 4. Державне регулювання ЗЕД 4 4 6 
Тема 5. Митна політика держави та принципи митного 
регулювання 

5 5 5 

Тема 6. Практичні аспекти митної справи 4 4 6 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 

Тема 7. Суть і структура зовнішньоекономічного 
договору купівлі-продажу 

5 5 5 

Тема 8. Валютне регулювання ЗЕД 4 4 6 
Тема 9. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних 
угод 

4 4 5 

Тема 10. Організація зовнішньоекономічних операцій 4 4 5 
Тема 11. Оцінювання ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

4 4 5 

Всього 48 48 60 
 

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 

оцінювання всіх форм вивчення дисципліни. 

(денне навчання) 

Види та засоби контролю  
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 

Розподіл 
балів, % 

Поточний контроль зі змістовних модулів 
ЗМ 1. Написання тесту за темами, що входять до змістовного модуля, 

поточний контроль під час проведення практичних занять та семінарів 20 
ЗМ 2. Написання тесту за темами, що входять до змістовного модуля, 

поточний контроль під час проведення практичних занять та семінарів 
20 

Виконання та захист РГЗ 30 
Підсумковий контроль - ПМК 30 

Всього за модулем 100 
 

(заочне навчання) 

Види та засоби контролю  
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 

Розподіл 
балів, % 

Поточний контроль зі змістовних модулів не передбачений – 
Виконання та захист контрольної роботи 40 
Підсумковий контроль - залік 60 

Всього за модулем 100 
 

Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 

За шкалою ECTS Оцінка за національною 
шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Більше 90-100 включно Відмінно A 
Більше 80-90 включно В 
Більше 70-80 включно 

Добре 
C 

Більше 60-70 включно D 
Більше 50-60 включно 

Задовільно 
Е 

Більше 25-50 включно 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FХ 

Від 0 до 25 включно 
Незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

F 
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2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

Денна форма 
навчання 
ЗМ, де 

застосовується 

Заочна форма 
навчання 
ЗМ, де 

застосовується 
1 2 3 

1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1 Управління зовнішньоекономічною діяльністю 
[Текст]: Навч. посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За 
заг. ред А.І. Кредісова – К.: ВІРА-Р, 2002.– 552с. 

ЗМ 1,2 ЗМ 1,2 

2. Дроздова Г.М. Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
[Текст]: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 
172c. 

ЗМ 1,2 ЗМ 1,2 

3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства [Текст]: Навчальний посібник. – К., 
Знання, 2005. – 168 с. 

ЗМ 1,2 ЗМ 1,2 

4. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства [Текст]. – К: ЦУЛ, 2006. 

ЗМ 1,2 ЗМ 1,2 

2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

1. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньо-
економічна діяльність [Текст]: Навч. Посібник. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2004. – 384с. 

ЗМ 1,2 ЗМ 1,2 

2. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньо-
економічної діяльності [Текст]: Навч. посіб. - 3-тє 
вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с. 

ЗМ 2 ЗМ 2 

3. Кривов'язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства [Текст]: Навчальний посібник. – 
Луцьк: Надстир'я, 2005. – 140с. 

ЗМ 1 ЗМ 1 

4. Вічевич А.М., Матвеєв М.Е., Максимець О.В. 
Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст]. 
Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004. –272 с. 

ЗМ 1,2 ЗМ 1,2 

5. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 
06.02.1992 № 2097-ХІІ. Документ 2097-12, остання 
редакція від 17.01.2006 // База даних «Законодавство 
України» [Електронний ресурс]. – Сайт: 
http://zakon,rada.gov.ua. 

ЗМ 1 ЗМ 1 

6. Закон України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» від 16.04.1991 №959-ІХ. Документ 959-
12, остання редакція від 16.11.2006 // База даних 
«Законодавство України» [Електронний ресурс]. – 
Сайт: http://zakon,rada.gov.ua. 

ЗМ 2 ЗМ 2 

7. Козловський В.О. Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. 
Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2000. – 
122с. 

ЗМ 2 ЗМ 2 

8. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронній 
ресурс] – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua 

ЗМ 1 ЗМ 1 
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Продовження табл. 
1 2 3 

9. Сайт дистанційної освіти ХНАМГ [Електронній 
ресурс] – Режим доступу: 
http://ksame.kharkov.ua/moodle. 

ЗМ 1,2 ЗМ 1,2 

3. Методичне забезпечення 
1. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”, 
спеціальності  7.050107  –  «Економіка 
підприємства»)  [Текст]  /  М.П. Пан, В.І. Торкатюк, 
О.С. Вороніна, А.Л. Шутенко; ред. М.З. Аляб’єв, 
Харківська нац. академія міського господарства. –  
Х.: ХНАМГ, 2008. – 172 с. 

ЗМ 1,2 ЗМ 1,2 

2. Методичні вказівки до проведення практичних 
занять, виконання самостійної та контрольної 
роботи з дисципліни «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» для студентів 5 
курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0501 – “Економіка і 
підприємництво”, спеціальністю 7.050107 - 
“Економіка підприємства” [Текст] / Пан М.П., 
Торкатюк В.І., Вороніна О.С. – Харків: ХНАМГ, 
2008. – 43 с. 

ЗМ 1,2 ЗМ 1,2 
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