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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Призначення навчальної дисципліни рекомендується визначати конкретно і коротко. Визначити її місце 

в структурі професійної підготовки майбутніх фахівців. 
 
«Менеджмент ЗЕД» викладається у 8 семестрі (ґрунтується на знаннях, здобутих 

студентами у ході вивчення більшості дисциплін, що належать як до обов’язкової, та і до 
вибіркової компонент ОП). Курс узагальнює знання інших дисциплін та забезпечує їх 
реалізацію на основі формування у студентів стратегічного економічного мислення та 
набуття навиків застосування методів стратегічного управління для забезпечення 
ефективності діяльності організації у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  
 

2. Мета навчальної дисципліни: (мусить бути короткий та чітко сформований запис про 
досягнення головного результату при вивченні курсу).  

Мета навчальної дисципліни «Менеджмент ЗЕД»: отримання студентами знань 
об’єктивних закономірностей, умов, специфічних особливостей і процесів виробітки і 
здійснення управлінського впливу в сфері реалізації міжнародної економічної діяльності. 

Примітка: окрім мети для вибіркових дисциплін має бути наведено коротке пояснення аргументованих  
переваг, які надає вивчення вибіркової  дисципліни. 

 
3. Пререквізити. Вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої освіти має 

вивчити до початку або разом із цією дисципліною, що підвищує ефективність засвоєння курсу. 
«Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», 

«Зовнішньоекономічна діяльність», «Міжнародні фінанси». 

4. Результати навчання (Формулювання результатів навчання (компетентностей) має 
базуватися на результатах навчання, визначених відповідною освітньо-професійною програмою 
(програмних результатах навчання), із зазначенням рівня їх сформованості через достатність для 
вирішення певних завдань професійної діяльності) 

Знати: 
- сутність та особливості менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; 
- теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; 
- основні форми та методи міжнародного торговельного та інвестиційного 

співробітництва; 
- особливості організації та регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
- особливості цінової політики фірми на зовнішньому ринку; 
- порядок приведення експортно-імпортних операцій; 
- механізм проведення розрахунків у зовнішньоекономічних операціях; 
- порядок управління контрактною діяльністю суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та практику ведення комерційних переговорів;                                       
- порядок залучення іноземних інвестицій в капітал фірми; правила менеджменту 

(управління) зовнішньоекономічною діяльністю на національному, міжнародному та 
наддержавному рівнях. 

Вміти: 
- здійснювати аналіз і систематизацію інформації щодо стану і перспектив розвитку на 

національному та міжнародному рівнях;  
-  визначати функціональні області та їх взаємозв’язки, налагоджувати комунікації між 

суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня; 
- обґрунтовувати доцільність застосування економічних та дипломатичних методів 

(засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні;  
- абстрактно мислити щодо функціонування складних економічних систем; 
- за результатами аналізу причинно-наслідкових зав’язків, що визначають економічний 

вибір, оцінки показників діяльності економічних мікросуб’єктів на міжнародному рівні, 
обґрунтовувати їх раціональну та ефективну поведінку у ринкових умовах; 

- обґрунтувати та визначити механізм ефективного державного та міждержавного 
регулювання економіки. 

 



5. Опис навчальної дисципліни 
5.1. Загальна інформація 
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Денна 4 8 3 90 2 11 22 - - 57 - залік 

 
5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усь
ого  

у тому числі усь
ого  

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п ла

б 
інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту ЗЕД 

Тема 1. 
Методологія  
менеджменту ЗЕД 

9 1 2   6 - - - - - - 

Тема 2. Розвиток 
інфраструктури 
ЗЕД 

9 1 2   6 - - - - - - 

Тема 3. 
Контрактна 
діяльність і 
комерційні угоди 
на зовнішньому 
ринку 

9 1 2   6 - - - - - - 

Тема 4. 
Організація і 
техніка експортно-
імпортних 
операцій 

9 1 2   6 - - - - - - 

Тема 5. Специфіка 
ЗЕД у вільних 
економічних зонах 

9 1 2   6 - - - - - - 

Разом за  ЗМ1 45 5 10   30 - - - - - - 
Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Організаційні основи менеджменту ЗЕД 

Тема 6. 
Стратегічний 
менеджмент ЗЕД 

9 1 2   6 - - - - - - 

Тема 7. 
Особливості 
інноваційного 
менеджменту ЗЕД 

8 1 2   5 - - - - - - 



Тема 8. 
Фінансовий 
менеджмент ЗЕД 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 9. 
Організація та 
діяльність 
підприємств з 
іноземним 
капіталом 

10 1 3   6 - - - - - - 

Тема 10. Напрямки 
удосконалення 
ЗЕД підприємств 
України 

10 1 3   6 - - - - - - 

Разом за ЗМ 2 45 6 12 - - 27 - - - - - - 
Усього годин  90 11 22 - - 57 - - - - - - 

 
 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
№ 
з/п 

Назва теми 

 ЗМ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД 
1 Тема 1. Методологія  менеджменту ЗЕД  
2 Тема 2.  Розвиток інфраструктури ЗЕД 
3 Тема 3. Контрактна діяльність і комерційні угоди на зовнішньому ринку 
4 Тема 4. Організація і техніка експортно-імпортних операцій 

5 Тема 5. Специфіка ЗЕД у вільних економічних зонах 
 ЗМ ІІ.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД 
6 Тема 6. Стратегічний менеджмент ЗЕД  
7 Тема 7.  Особливості інноваційного менеджменту ЗЕД 
8 Тема 8.  Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
9 Тема 9. Організація та діяльність підприємств з іноземним капіталом. 
10 Тема 10. Напрямки удосконалення ЗЕД підприємств України  

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 
кафедри (викладача). 

 
6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, реферат, творча 

робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін.  
Формами підсумкового  контролю є залік, екзамен, комплексний іспит.  
 
Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 
-  контрольні роботи; 
-  стандартизовані тести; 
- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 
- аналітичні звіти;  
- реферати;  
- есе; 
- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 



- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 
- контрольні роботи; 
- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; 
- інші види індивідуальних та групових завдань. 

Формою підсумкового  контролю є залік.  

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 
Оцінка “А” передбачає: глибоку, всебічну відповідь на всі екзаменаційні завдання; 

чітке логічне і аргументоване викладення набутих знань з безпомилковим використанням 
наукової термінології, а також наведення конкретних прикладів; повне володіння студентом 
програмним матеріалом;  освідомленість із новітніми науковими даними з даної навчальної 
дисципліни;  уміння застосовувати теоретичні знання на практиці при вільному володінні 
технічними засобами; уміння пов’язувати суміжні дисципліни з фаховою (спеціальною) 
дисципліною;  сумлінну роботу студента протягом семестру. 

Оцінка   “В”   відрізняється від оцінки “А” тільки тим, що студентом було допущено 
несуттєві неточності і не проявлено належної самостійності у викладенні думок. Знання 
програмного матеріалу добрі, зміст екзаменаційних питань розкрито, відповідь послідовна, 
чітка, грамотна і не потребувала особливого втручання викладача. Студент продемонстрував 
уміння використовувати теоретичні знання на практиці при вільному володінні технічними 
засобами. 

Відповідь оцінюється на оцінку “С” за умови, що студент виявив достатні знання 
теоретичного матеріалу відповідно до програми курсу та вміння співвідносити теоретичні 
знання із практичною ситуацією, проте у відповідях було допущено певну кількість значних 
помилок і недоліків.  

Оцінка “D” ставиться тоді, коли студент не повністю розкрив зміст екзаменаційних 
питань, програмний матеріал викладається ним непослідовно із суттєвими неточностями та 
помилками у формулюванні наукової термінології. Студент поверхнево знайомий з 
рекомендованою літературою, теоретичні знання застосовуються ним на практиці із 
значними труднощами, допущено помилки при вирішенні задач. Знання суміжних дисциплін 
та новітніх наукових даних з навчальної дисципліни є слабкими. 

Відповідь оцінюється на “Е” у випадку правильного підходу до викладення 
теоретичного матеріалу. 

Оцінка  “Fx”  ставиться  тоді, коли студент не розкрив зміст екзаменаційних питань, 
при відповідях допустив грубі помилки, практично не вживав наукової термінології та не 
володіє більшою частиною програмного матеріалу. Студент не знає рекомендованої 
літератури, не може пов’язати зміст теоретичних положень з вирішенням практичних 
завдань. Студент не має достатніх теоретичних знань та практичних навиків, які б дозволили 
повноцінно виконувати обов’язки фахівця з вищою освітою. 

Система ліквідації академічної заборгованості з дисципліни має такий зміст: 

- студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 25 до 
49 балів, після належної підготовки мають право повторно скласти іспит;  



- студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 
24 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни перед повторним 
складанням іспиту. 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 (для 1-6 курсів) 

Оцінка за національною 
шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) Пояснення за  
розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 
C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 
E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно)  

з можливістю повторного 
складання 

F (1-34) 
(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 
курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування, самостійна робота та модуль-контроль 

Підсум-
ковий 
тест 

(залік) 

Сума 
Змістовий модуль 1  

 
Змістовий модуль 2  

 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100 

 
 
 

7. Рекомендована література  
7.1. Базова (основна) 

1. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”. 36 норм. актів. Київ : 
Торговий дім, 1992. с.3–34. 

2. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна діяльність України 
: навч. Посібник / за ред. І.В. Багрової. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 384 с. 

3. Захарченко В.И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности : учебное 
пособие (конспект лекций). Харьков : Одиссей, 2003. 384 с. 

4. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. 3-тє 
вид., перероб. і доп. Київ : Знання-Прес, 2002. 384 с. 
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