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Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, 

що передбачає вивчення студентами, майбутніми фахівцівцями-

менеджерами, зовнішньоекономічної діяльності, здійснення якої 

вимагає від керівників підприємств теоретичних знань та практичних 

навиків у сучасній господарській діяльності підприємства як на 

ринку України так і за його межами. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів 

теоретичних знань, методичних підходів та практичних навичок 

стосовно аналізу, оцінки і прийняття управлінських рішень щодо 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності, її ефективності та 

особливостей правового регулювання, а також набуття практичних 

вмінь у вирішенні певного кола економічних проблем, що постають 

перед вітчизняними підприємствами на зовнішніх ринках. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

– застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання щодо основ 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– розвиток у студентів здібностей до діагностики проблем, 

пов'язаних зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності та їх 

вирішення; 

– поглиблення систематизованих знань про інтеграційні процеси, 

які впливають на розвиток української економіки;  

– розвиток навичок використання теоретичних знань в аналізі та 

прогнозуванні зовнішньоекономічної діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

– аналіз та оцінка основних економічних процесів у міжнародній 

економічній системі;  

– вивчення нормативно-правової бази регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні;  

– формування теоретичних знань щодо здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності;  

– наукове обґрунтовування напрямів розвитку інтеграційних 

процесів на макро- та макрорівні для забезпечення 

конкурентоздатності вітчизняних підприємств на світовому ринку;  

– досліджування позитивних та негативних чинників розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності, оцінювати рівень їх впливу на 

функціонування підприємства на макро- та макрорівні;  

– кількісне вимірювання ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства за різними напрямами інтеграційних 

об'єднань. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теоретичні засади зовнішньоекономічної 

діяльності. Основні напрями і показники розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Система регулювання 



зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Теоретичні основи 

митно-тарифного регулювання ЗЕД в Україні. Оподаткування у 

сфері ЗЕД. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. Захист прав і законних інтересів суб’єктів ЗЕД. Міжнародні 

розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної 

діяльності. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. 

Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. 

Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку. 

Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. Економічний 

аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Транспортне 

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. 

Види занять: Лекції, практичні заняття, самостійна робота, 

консультації. 

Методи навчання: презентації, бізнес-кейси, навчальні дискусії, 

ділові ігри, мозкова атака, підготовка презентацій. 

Форми навчання: очна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти з таких навчальних дисциплін як: «Вступ до 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини», «Світова 

економіка», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні організації». 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані при вивченні таких 

навчальних дисциплін: «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки 

України», «Міжнародний менеджмент і маркетинг», «Облік та аналіз 

ЗЕД», «Регулювання міжнародних економічних відносин». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Побоченко Л.М. Розвиток франчайзингового бізнесу в країнах 

Європи // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 

– 2016. – №1. – С. 57-64. 

2. Побоченко Л.М., Сабатін О.С. Розвиток e-commerce на прикладі 

інтернет-крамниці Аmazon // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – 2017. – Том 2. Випуск (24). – С.38-46. 

3. Побоченко Л.М., Артемоненко В.В. Оцінка міжнародної 

конкурентоспроможності страхових компаній України //Стратегія 

розвитку України. – 2015.– №2. – С. 121-126. 

4. Побоченко Л.М., Федорова І.К.Глобалізаційні тенденції розвитку 

cвітового ринку поcлуг // Стратегія розвитку України. – 2015.– №2. – 

С. 115-120. 

5. Шкурупій О. В., Гончаренко В. В., Артеменко І. А., Пожар А.А. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний 

посібник.  – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. 

Репозитарій НАУ: 
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39463 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу, 

яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257654&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257654&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=257654&lang=uk-UA


Викладач(і) 

  
ПІБ: ПОБОЧЕНКО ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  

Researcher ID: G-7894-2019 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3094-6417 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uwB-cNIAAAAJ 

Scopus: 57148516100 

e-library: https://elibrary.ru/authors.asp. 1016-5126 

Науковці НАУ:  
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11396 

Тел.: 406-73-65 

E-mail: lesya.pobochenko50@gmail.com 

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 
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