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ВСТУП 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Менеджмент ЗЕД» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми спеціаліста спеціальності 
7.0305040 «Економіка підприємства». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є зовнішньоекономічна діяльність 
підприємств в умовах формування ринкової моделі господарювання. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
Стратегічне управління підприємством; 
Фінансовий менеджмент; 
Інтелектуальна власність. 

Переддипломна практика; 
Дипломне проектування. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ.1 Сутність, цілі, мотиви зовнішньоекономічної діяльності підприємства, правове 
та економічне середовища розвитку. 
ЗМ.2. Організація й управління ЗЕД підприємства. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент ЗЕД» є формування у 
студентів управлінського мислення, системи знань і набуття практичних навичок з 
управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД). 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент ЗЕД» є вивчення 
суті та значення зовнішньоекономічної діяльності у сфері економічних відносин; 
теоретико-практична підготовка студентів для вирішення конкретних завдань та 
прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- сутність, принципи і види зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 
- види і принципи здійснення зовнішньоекономічних операцій; 
- технологію проведення і укладання зовнішньоекономічних контрактів; 
- теоретичні підходи до аналізу показників зовнішньоекономічної діяльності; 
вміти: 

- вміти розробляти зовнішньоекономічні контракти; 
- володіти технологією організації зовнішньоекономічних операцій; 
- визначати основні напрями розвитку ЗЕД підприємства; 
- здійснювати економічну оцінку умов міжнародних контрактів; 
- здійснювати вибір організаційно-управлінських структур ЗЕД підприємства; 
- обґрунтовувати ефективність функціонування і створення спільних 
підприємств; 

- проводити аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій; 
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мати компетенцію: 
- здатність зібрати й проаналізувати вихідні дані для розробки 
зовнішньоекономічних операцій; 

- здатність виконувати необхідні для складання зовнішньоекономічних контрактів 
розрахунки, обґрунтовувати їх і використовувати у прийняті рішень щодо 
доцільності реалізації зовнішньоекономічних контрактів; 

- здатність організувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства; 
- здатність проведення зовнішньоекономічних переговорів з використанням 
технологій підписання зовнішньоекономічних контрактів; 

- здатність приймати рішення щодо доцільності проведення зовнішньоекономічних 
операцій. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години – 2 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Сутність, цілі, мотиви зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства, правове та економічне середовища розвитку. 
Сутність менеджменту ЗЕД. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 
національної економіки. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Змістовий модуль 2. Організація й управління ЗЕД підприємства.  
Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Ціноутворення у 
зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Структура і зміст 
зовнішньоекономічних контрактів. Економічний аналіз зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної 
діяльності. Міжнародні розрахунки. Управління діяльністю спільних підприємств. 
 
3. Рекомендована література: 
1. Дідківський, М.І. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства [Текст]: навч. 
посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 463с. 

2. Зінь, Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підручник 
/ Е. А. Зінь, Н. С. Дука. – К. : Кондор, 2009. – 432с. 

3. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Карп'як та ін. - 2-е вид., 
переробл. і допов. — К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 607 с. 

4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.І. 
Дахно. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472с. 

5. Рогожин, В.Д. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: навч. посіб. 
/ В. Д. Рогожин, Л. В. Базалієва. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 196с.  

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. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові завдання, 
контрольні роботи, розрахунково-графічне завдання, питання і задачі до заліку. 
 

АНОТАЦІЯ 
 
Програма навчальної дисципліни «Менеджмент ЗЕД» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напрямів підготовки 7.030504 
«Економіка підприємства». 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент ЗЕД» є вивчення 
суті та значення зовнішньоекономічної діяльності у сфері економічних відносин; 
теоретико-практична підготовка студентів для вирішення конкретних завдань та 
прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності. 

 
ABSTRACT  

 
Program of educational discipline «Management of foreign economic activity» 

made in accordance with the educationally-professional program of preparation of 
specialist of directions of preparation 7.030504 «Economy of enterprise». 

The basic tasks of study of discipline «Management of foreign economic activity» is 
study of essence and value of foreign economic activity in the field of economic relations; 
theoretical and practical preparation theoretical and practical preparation of students for 
the decision of certain tasks and acceptance of administrative decisions in foreign 
economic activity. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент ВЭД» составлена в 
соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки 
специалиста направлений подготовки 7.030504 «Экономика предприятия». 

Основными заданиями изучения дисциплины «Менеджмент ВЭД» является 
изучение сути и значение внешнеэкономической деятельности в сфере 
экономических отношений; теоретико-практична подготовка студентов для решения 
конкретных заданий и принятия управленческих решений во внешнеэкономической 
деятельности. 
 


