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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Характеристика  дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма  

навчання 

Кількість кредитів - 5 

 

Обов’язкова для студентів спеціальності 

0306 «Менеджмент і адміністрування» 

Загальна кількість годин 

–  150 

Семестр 

6-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6 

45 год. 4 год. 

Практичні/ семінарські заняття 

30 год. 4 год. 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

75 год. 142 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

2.Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - отримання системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, 

процесів  і специфічних особливостейзовнішньоекономічної діяльності 

підприємства (ЗЕД), а також набуття навичок їх практичного використання. 

 

Завдання: розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та 

економічного середовища розвитку;  вивчення видів та форм 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства; усвідомлення економічної 

природи комерційних операцій на зовнішніх ринках; вивчення принципів 

укладання та виконання угод; проведення економічного аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства та визначення її ефективності. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л 
п/

с 
лаб інд с.р. л 

п/

с 
лаб інд 

с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Система управління ЗЕД 

Тема 1. 

Зовнішньоекономічнадіял

ьність та її роль у 

розвитку національної 

економіки 

10 2 2   6 10 0,5 0,5   9 

Тема 2. Система 

регулюваннязовнішньоек

ономічноїдіяльності в 

Україні 

10 4 2   4 10 0,5 0,5   9 

Тема 3. Митно-тарифне 

та нетарифне 

регулювання ЗЕД. 

10 4 2   4 10 0,5 0,5   9 

Тема 4. 

Загальнодержавніподатки 

у сфері ЗЕД 

10 2 2   6 10     10 

Тема 5. 

Валютнерегулювання  

ЗЕД 

10 2 2   6 10 0,5 0,5   9 

Разом за змістовим 
модулем 1 

50 14 10   
2

6 
50 2 2   46 

Змістовий модуль 2.Організація  і проведення зовнішньоекономічних операцій 
Тема 6. 

Міжнароднірозрахунки і 

банківськеобслуговуванн

я ЗЕД. 

10 4 2   4 10 0,5 0,5   9 

Тема 7. 

Формивиходупідприємств 

на зовнішні ринки. 

10 3 2   5 10 0,5 0,5   9 

Тема 8. Ціноутворення у 

ЗЕД підприємства. 
10 2 2   6 10     10 

Тема 9. Торговельно-

посередницькадіяльність 

на зовнішньому ринку. 

10 4 2   4 10     10 

Тема 10. 

Компенсаційнаторгівля у 

сфері ЗЕД. 

10 2 2   6 10     10 

Тема 11. Структура і 

змістзовнішньоекономічн

ихконтрактів. 

10 4 2   4 10 0,5 0,5   9 



Тема 12. 

Транспортнеобслуговуван

ня зов-

нішньоекономічноїдіяльн

ості 

10 4 2   4 10     10 

Тема 13. Міжнародні 

науково-технічні зв’язки 

та виробниче 

кооперування 

10 2 2   6 10     10 

Тема 14. 

Економічнийаналіз ЗЕД 
10 4 2   4 10     10 

Тема 15. Ризики у 

зовнішньоекономічнійдія

льності та їхстрахування 
10 2 2   6 10 0,5 0,5   9 

Разом за змістовим 
модулем 2 

100 31 20   49 100 2 2   96 

Усього годин 150 45 30   75 150 4 4   142 

 

3. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ 

з/п 

Вид та  тема заняття Кількіст

ь 

годин 

Змістовий модуль 1. Система управління ЗЕД 

1 Семінар – розгорнута бесіда 

Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

4/1 

2 Семінар – дискусія 

Система регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні 

6/1 

3 Семінар з виконанням практичних задач 

Зовнішньоекономічна політика держави 

6/1 

4 Семінар запитань і відповідей 

Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

4/0 

5 Семінар з виконанням практичних задач 

Валютний контроль і валютне регулювання в Україні 

4/1 

Змістовий модуль 2.Організація  і проведення зовнішньоекономічних операцій 

6 Семінар – розгорнута бесіда 

Основні види банківських послуг і розрахунків у сфері ЗЕД.  

6/1 

7 Семінар з виконанням практичних задач 

Методи планування господарського портфелю та аналіз середовища 

зовнішньоторгівельної фірми 

5/1 

8 Семінар запитань і відповідей 

Умови та принципи формування цінової політики контрактів ЗЕД 

4/0 

9 Семінар з виконанням ситуаційних завдань 

Регулювання посередницької діяльності та операцій в зовнішній 

торгівлі Україні. 

6/0 

10 Семінар з виконанням практичних задач 

Сутність та особливості компенсаційних угод зовнішньої торгівлі. 

4/0 

11 Семінар з виконанням практичних задач 

Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. 

6/1 

12 Семінар запитань і відповідей 

Система регулювання міжнародних перевезень 

6/0 



13 Семінар з виконанням практичних задач 

Науково-технічний обмін та виробничи зв’язки у ЗЕД 

4/0 

14 Семінар з виконанням практичних задач 

Методологічні підходи до визначення ефективності ЗЕД. 

6/0 

15 Семінар з виконанням практичних задач 

Сутність та класифікація ризиків ЗЕД та шляхи їх мінімізації. 

4/1 

 
5. Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Добір статистичної інформації та складання на її підставі аналітичних 

довідок. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема занять 

Кількіст

ь годин  

самостій-

ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Система управління ЗЕД 
Семінар – розгорнута 

бесіда. 

 

Тема 1. Теоретичні 

засади 

зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні 

6/9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань:сутність, 

причини, принципи здійснення ЗЕД;функції 

зовнішньоекономічної сфери; поняття об'єктів та 

суб'єктів ЗЕД, їх права;  види і форми 

зовнішньоекономічних зв’язків; сучасна 

трансформація зовнішньоекономічних зв’язків. 

Джерела [1,4,9,13,27]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування 

та 

обговорювання 

доповідей 

Семінар –дискусія. 

Тема 2. Система 

регулювання зовнішньо-

економічної діяльності в 

Україні 

 

4/9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань:характеристика, 

принципи, цілі та методи. Системи регулювання ЗЕД; 

національне та наднаціональне регулювання ЗЕД; 

структура і компетенції органів державного 

регулювання ЗЕД в Україні, фактории впливу на 

платіжний баланс та його державне регулювання. 

Джерела [1,4,9,13,27]. 

2. Самотестування. 

3. Добір статистичної інформації з основних 

показників розвитку зовнішньоекономічного сектора 

України 

Тестування,  

проведення 

дискусії, 

заслуховування 

та 

обговорювання 

повідомлень 

Семінар з виконанням 

практичних задач 

Тема 3. Зовнішньо-

економічна політика 

держави 
4/9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: сутність  та 

принципи митного регулювання ЗЕД; структура 

митних органів; види митного контролю та режимів; 

товарна номенклатура ЗЕД; Єдиний митний 

тариф;система митних зборів та митних платежів; 

мито та види митних ставок; нетарифні заходи 

регулювання ЗЕД. 

Джерела [1,2,4,9,13,17,19,27,29]. 

2. Самотестування. 

3. Практичні завдання щодо визначення митної 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 



вартості за різними методами та застосування 

нетарифних заходів регулювання ЗЕД 

Семінар запитань і 

відповідей. 

 

Тема 4. Види та функції 

податків у сфері 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

6/10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: сутність та порядок 

нарахування митних податків (ПДВ, мита, акцизного 

збору) у сфері ЗЕД; Єдиний збір, що стягується у 

пунктах пропуску через митний кордон 

Джерела [1,4,9,13,27]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка аналітичної таблиці за різними видами 

податків у сфері ЗЕД 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

перевірка 

аналітичної 

таблиці 

Семінар з виконанням 

практичних задач 

 

Тема 5. Валютний 

контроль і валютне 

регулювання в Україні 6/9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань:сутність, основні 

принципи валютного регулювання; поняття валютної 

політики держави та її складові; об'єкти та суб'єкти 

валютного регулювання; валюта, валютний курс, 

валютні цінності; українська міжбанківська валютна 

біржа та її функції 

Джерело [1,2,4,9,13,17,19,27,29]. 

2. Самотестування. 

3.Самоперевірка знань шляхом вирішення ситуаційного 

завдання відносно застосування інструментів валютного 

регулювання 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Разом змістовий модуль 1 26/46   
Змістовий модуль 2.Організація  і проведення зовнішньоекономічних операцій 

Семінар – розгорнута 

бесіда. 

 

Тема 6. Основні види 

банківських послуг і 

розрахунків у сфері ЗЕД 4/9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: сутність 

міжнародних розрахунків та необхідність 

банківського обслуговування у сфері ЗЕД; основні 

види банківських послуг у сфері ЗЕД; документальне 

оформлення банківських операцій у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; кореспондентські 

відносини у сфері ЗЕД; форми кредитування 

експортерів та імпортерів; міжнародні платіжні 

системи; система клірингу; форми розрахунків - аванс, 

акредитив, інкасо, платіж за відкритим рахунком, 

банківський, переказ; види і засоби платежу. 

Джерела [1,4,9,13,27]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування 

та 

обговорювання 

доповідей 

Семінар з виконанням 

практичних задач 

Тема 7. Методи 

планування 

господарського 

портфелю та аналіз 

середовища 

зовнішньоторгівельної 

фірми 

5/9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: передумови і 

мотивація,  класифікація і характеристика форм 

виходу на зовнішні ринки; порядок створення 

спільних підприємств; вивчення і аналіз умов ринку.  

Джерела [1,4,9,13,27]. 

2. Самотестування. 

3. Практичні завдання щодо дослідження 

потенційних можливостей фірми при виході на 

зовнішні ринки. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Семінар запитань і 

відповідей. 

 

Тема 8. Умови та 

принципи формування 

цінової політики 

контрактів ЗЕД 

6/10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: поняття, функції, 

класифікація зовнішньоторговельних цін; цінова 

політика підприємства, особливості трансфертного   

ціноутворення; етапи формування контрактної ціни та 

способи фіксації цін; цінові знижки і надбавки 

Джерела [1,4,9,13,27]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом вирішення ситуаційних 

завдань відносно формування цін на сировинні товари 

таготові вироби. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань 



Семінар з виконанням 

ситуаційних  завдань 

Тема 9. Регулювання 

посередницької 

діяльності та операцій в 

зовнішній торгівлі 

Україні 

 

 

 

 

4/10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: сутність та види 

посередницької діяльності; агенти, представники, 

брокери, маклери; комісійні та консигнаційні, 

агентські та дистриб'юторські угоди та їх особливості; 

регулювання посередницьких операцій в Україні. 

 Джерела  [1,2,4,9,13,17,19,27,29]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом вирішення ситуаційних 

завданнь відносно вирішення проблемних питань 

реалізації різних видів посередницьких угод 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань 

Семінар з виконанням 

практичних задач 

 

Тема 10.Сутність та 

особливості 

компенсаційних угод 

зовнішньої торгівлі 

 

 

 

6/10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: класифікація угод 

зустрічної торгівлі; комерційна компенсація, зустрічні 

закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», 

угоди типу «офсет», рамочні угоди, угоди позитивної 

зустрічної торгівлі, промислове співробітництво, 

виробнича кооперація, франчайзинг, операції з 

давальницькою сировиною. 

Джерела [1-3, 5, 24, 25]. 

2. Самотестування. 

3. Практичні завдання щодо дослідження 

проблемних аспектів виконання різних видів 

компенсаційних угод. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Семінар з виконанням 

практичних задач 

 

Тема 11. Структура і 

зміст 

зовнішньоекономічних 

контрактів 

 

 

 

 

4/9 

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: пошук та 

вибірзовнішньоторговихпартнерів;проведенняперегов

орів; структура і характеристика основних  і 

додаткових умов зовнішньоекономічного контракту; 

базисні умов контракту та порядок визначення 

контрактної ціни; способи 

здійсненняміжнароднихрозрахунків 

Джерело [1, 2,4, 5, 6]. 

2.Самотестування. 

3. Практичні 

навичкискладаннязовнішньоторгівельного 

контрактузгідноіндивідуальногозавдання за типовою 

формою. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

перевірка 

індивідуального 

завдання 

Семінарзапитань і 

відповідей. 

 

Тема 12. 

Системарегулюванняміж

народнихперевезень 
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1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: 

правоверегулюванняміжнароднихперевезень, 

йоговиди; організація та особливості 

міжнароднихперевезень. різними видами транспорту, 

експедиторськеобслуговуванняміжнароднихперевезен

ь; міжнароднітранспортнікоридори. 

Джерела [1-3, 5, 24, 25]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до тематичного диктанту 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

перевірка 

тематичного 

диктанту 

Семінар з виконанням 

практичних задач 

 

Тема 13. Науково-

технічнийобмін та 

виробничизв’язки у ЗЕД 

 

 

 

 

6/10 

 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: сутність 

міжнародного науково-технічного обміну;форми 

міжнародної передачі технологій; виробнича 

кооперація; міжнародна патентна та ліцензійна 

торгівля; наддержавна система регулювання відносин 

в сфері інтелектуальної власності 

Джерела [1,2,4,9,12,13,17,19,27,29]. 

2. Самотестування. 

3. Практичні розрахункові завдання з міжнародного 

науково-технічного обміну, ліцензійної та патентної 

торгівлі, торгівлі прав на промисловий зразок. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Семінар з виконанням 

практичних задач 
 

 

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: економічний аналіз 

у сфері ЗЕД підприємств; аналіз виконання 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 



 

Тема 

14.Методологічніпідходи 

до 

визначенняефективності 

ЗЕД 

 

 

4/10 

зобов'язань з експортно-імпортних операцій;  

динаміки зовнішньоекономічної діяльності, 

раціональності використання коштів у зовнішній 

торгівлі; система показників ефективності ЗЕД 

підприємства; оцінка економічної  та валютної 

ефективності  експорту і імпорту.  

Джерело [1, 2,4, 5, 6]. 

2.Самотестування. 

3.Самоперевірка знань шляхом вирішення практичних 

розрахункових завдань відносно визначення 

ефективності окремої зовнішньоторговельної операції 

та ЗЕД підприємства в цілому. 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Семінар з виконанням 

практичних задач 

 

Тема 15.Сутність та 

класифікація ризиків ЗЕД 

та шляхи їх мінімізації. 

 

 

 

 

6/10 

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: характеристика 

транспортних, комерційних, політичних, валютних, 

митних ризиків та ризиків в міжнародних 

розрахунках; методи страхування ризиків в ЗЕД; 

особливості самострахування; способи транспортного 

страхування та умови страхування вантажів в ЗЕД. 

Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 

2.Самотестування. 

3.Самоперевірка знань шляхом вирішення ситуаційних 

завдань щодо оцінки необхідності страхового захисту 

зовнішньоекономічних операцій. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань 

Разом змістовий модуль 
2 

49/96   

Разом 75/142   
 

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  
 

Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1.Знання теоретичних основ 

зовнішньоекономічної діяльності, а 

саме: основизаконодавстваУкраїниз 

регулювання зовнішньоеконо-

мічноїдіяльності; особливості 

зовнішньоекономічної діяльності, 

форми, напрями і методи її 

організації 

      +     + 

2. Знання теоретичних засад рівнів 

та інструментів регулювання 

зовнішньоекономічною діяльністю 

      +     + 

3. Розуміння методів управління 

зовнішньоекономічною діяльністю 

та методологічних підходів до 

аналізу і оцінки ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 

+     + + +  +  + 

4. Уміння визначати ключові 

політичні, законодавчо-регулятив-

ні, економічні і соціальні умови 

здійснення  зовнішньоекономічної 

діяльності 

+   +      +  + 



5. Уміння виявляти можливі 

ризики здійснення ЗЕД і визначати 

заходи запобігання ним 

+ +   +   +  + +  

6. Уміння розробляти стратегію 

виходу підприємства на зовнішні 

ринки та застосовувати механізми й 

інструменти управління зовнішньо-

економічною діяльністю 

 + +   +    + + + 

7.Здатність проводити аналіз 

ефективності зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

+   +   + + +  +  

8. Здатність визначати рівень 

впливу факторів зовнішнього середо-

вища на діяльність суб’єктів ЗЕД 

+    +  + + + +  + 

9. Здатність укладати зовнішньо-

економічний контракт згідно з 

діючою нормативно-правовою ба-

зою 

 +   + + +      

 
8. Форми навчання 

 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 

літератури). 

 

9. Методи оцінювання 
 

Екзамен. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 

екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю 

- екзамену (50 балів); 

 
Оцінювання студентів протягом семестру  

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 1 1 1   3 

Тема 2 1  1   2 

Тема 3 1 2    3 

Тема 4 1  1 1  3 

Тема 5  2   5 7 

Разом змістовий 

модуль 1 
4 5 3 1 5 18 



Змістовий модуль 2 
Тема 6 1  1 1  3 

Тема 7 1 2    3 

Тема 8 1 1    2 

Тема 9 1 2    3 

Тема 10 1 2    3 

Тема 11 1 2  1  4 

Тема 12 1 1    2 

Тема 13 1 2    3 

Тема 14 1 2    3 

Тема 15  1   5 6 

Разом змістовий 

модуль 2 
9 15 1 2 5 32 

Разом 50 
 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі 

інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість правильних 

відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття 

підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини(1 розрахункове завдання на 

10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 



0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «TestXPro» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на основі 

підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання 

оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття 

підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини(1 розрахункове завдання на 

10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 
 



Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1.Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4.Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Гетьман, О.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] / І.В. 

Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман: підручник для вузів за ред. д.е.н., 

проф. Багрової. – К., Центр навчальної літератури, 2008. – 368 с. 

2. Гребельник, О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [Текст] 

підручник.-К.: Центр учбової літератури, 2008.- 432 с. 

3.  Кириченко, О.А. Менеджмент ЗЕД: [Текст] /Навч. посіб. – 3-тє вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2008.-254 с.  

4. Зовнішньоекономічнадіяльністьпідприємств : Навч. посібник/За ред.. І.І. 

Дахна.-К.: Центр навч. Літ-ри, 2006.-360 с. 

5. Гребельник, О. П.   Основизовнішньоекономічноїдіяльності : підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. . - К.: Центр учбовоїлітератури, 2008 . - 432 с. 

6. Торгова, Л. В.   Основизовнішньоекономічноїдіяльності : практикум для 

студ. вищ. навч. закл. . - Л.: Новий Світ-2000, 2007 . - 220 с. 

7. Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. / Дахно І. І. [та ін.] - К.: 
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