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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Регулювання ЗЕД підприємницьких 

структур» 
Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

  

 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методичні та 

прикладні аспекти різних методів регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких структур в Україні 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є опанування студентами сучасних 

методів та інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

чинників впливу на вибір регулятивної політики в 

зовнішньоторговельній, зовнішньо інвестиційній та валютно-фінансовій 

сферах економіки країни, напрямів формування ефективної системи 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких структур. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

теоретичні засади державного регулювання ЗЕД підприємницьких 

структур, напрями й основні проблеми його розвитку, удосконалення 

законодавства в цій сфері, тенденції та перспективи його розвитку в 

умовах ринкової економіки і демократизації суспільства та інтеграційних 

процесів України. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

добре орієнтуватися в міжнародній і національній нормативно-правовій 

базі з зовнішньоекономічної діяльності з метою швидкого знаходження 

необхідних документів та основних підходів до вирішення тих чи інших 

питань; 

вміти скласти зовнішньоекономічні договори (контракти) з основних 

видів операцій в сфері ЗЕД; 

оцінювати наслідки застосування мита, як інструменту регулювання 

зовнішньоекономічних відносин. володіти механізмом застосування 

Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 

ЗЕД);  

визначати країни походження товару та порядок застосування митної 

вартості товару, застосовувати правила «ІНКОТЕРМС-2010» для 

визначення митної вартості;  

проводити оцінку ризиків при проведенні ЗЕД підприємницьких 

структур. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни «Регулювання ЗЕД підприємницьких структур»:  

1. Загальна характеристика системи регулювання ЗЕД. 

2. Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

3. Методи нетарифного регулювання ЗЕД підприємницьких структур. 

4. Оподаткування ЗЕД. Митно-тарифне регулювання. 

5. Митне оформлення і митний контроль.  

6. Валютне регулювання і контроль. 

7. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та їх особливості. 

8. Адаптація зовнішньоторговельного законодавства України до вимог 

Європейського Союзу. 

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  



Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія та 

дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання 

Форми навчання: аудиторна робота, онлайн-навчання, вебінари 

Пререквізити базується на знаннях таких дисциплін, як «Основи ЗЕД», «Економіка 

підприємства» 

Пореквізити є базою для вивчення таких дисциплін як «Управління митно-

посередницькими послугами», написання дипломної роботи тощо 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Дахно І.І. Зовнішньоекономічний менеджмент: навч. посібник. К.: 

Центр учбової літератури, 2012. 568 с. 

2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / 

[Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. 

Логвінової, М.А. Зайця. 4-тє вид., перероб. та доп. К.: Освіта 

України, 2012. 272 с. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник 

/ за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. Дніпропетровськ : Університет 

митної справи та фінансів, 2015. 331 с. 

4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. 

/ Г. О. Анцелевич, В. О. Голубєва, Т. В. Злуніцина та ін; За заг. ред. 

О. Х. Юлдашева. К.: МАУП, 2005. 272 с.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус аудиторії 2.414, 2.218 та ін. 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційний залік 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) КНЯЗЄВА ТЕТЯНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА 

 
Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11864  
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/34-kafedra-marketingu/sklad-

kafedri-marketingu/175-knyazeva-tetyana-v-yacheslavivna  
Тел.: +380666044970 

E-mail: tatiana.kniazieva2017@gmail.com 

Робоче місце: 2.419/1  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність дисципліни забезпечується її спрямованістю і 

відповідністю цілям та завданням сучасної підприємницької 

діяльності підприємництва 

Лінк на дисципліну Методичні матеріали до дисципліни знаходяться у розробці 

 

 

 

Розробник          Князєва Т.В. 

 

 

Завідувач кафедри        Ушенко Н.В.  
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