
 





1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна фор-

ма здобуття  

освіти 

Кількість кредитів/годин 4/120 4/120 

Усього годин аудиторної роботи 54 14 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 18 6 

  практичні заняття, год. 36 8 

 лабораторні заняття, год   

семінарські заняття ,год   

Усього годин самостійної роботи 66 106 

Форма семестрового контролю Іспит 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 45% 

для заочної форми навчання – 12% 

 

 

2.Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1.Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств» 

Предметом навчальної дисципліни є господарські процеси, які відбува-

ються на підприємстві та пов'язані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяль-

ності. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяль-

ність підприємства» є отримання студентами системних знань з об'єктивних 

закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоеконо-

мічної діяльності підприємства, а також набуття навичок їх практичного вико-

ристання. 

Об'єктом навчальної дисципліни є економічна система та процеси, що 

відбивають різні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємства, регіо-

ну, галузі, країни. 



Дисципліна «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» тісно 

пов’язана з теоретичними і практичними проблемами менеджменту, маркетин-

гу, управління персоналом, економіки, державного та регіонального управління 

та інших наук. 

 

2.2.Завдання навчальної дисципліни (ЗК, ФК) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів не-

обхідних компетентностей:  

загальні компетентності (ЗК) 

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК6) 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК7) 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК9) 

- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК11) 

- Цінування та повага різноманітності та мультикультурності (ЗК13) 

- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК15) 

спеціальні компетентності (СК) 

- Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління( СК11) 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

- Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи (ПРН9) 

- Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різ-

них сферах діяльності організації (ПРН11) 

- Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мова-

ми (ПРН13) 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

3.1 Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість  годин 

Денна  форма здобуття 

освіти (ДФЗО) 

Заочна форма здобуття 

освіти (ЗФЗО) 

усьо-

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л пр інд с.р. л пр інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Теоретичні осно-

ви зовнішньоекономічної 

діяльності. 

10 2 4  4 7 1 1  5 

Тема 2. Основні напрям-

ки і показники розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. 

10 2 4  4 7 1 1  5 

Тема 3. Митно-тарифне 

регулювання зовнішньо-

економічної діяльності. 

16 4 6  6 7 1 1  5 

Тема 4. Нетарифне регу-

лювання ЗЕД. 

10 2 4  4 7 1 1  5 

Тема 5. Валютне регу-

лювання зовнішньоеко-

номічної діяльності в 

Україні. 

10 2 4  4 7 1 1  5 

Тема 6. Міжнародні роз-

рахунки і банківське об-

слуговування зовнішньо-

економічної діяльності. 

Ризики ЗЕД та їх страху-

вання. 

14 2 6  6 7 1 1  5 

Тема 7. Аналіз ефектив-

ності ЗЕД підприємства. 

10 2 4  4 4  1  3 

Тема 8. Інвестиції в 

зовнішньоекономічній 

діяльності. 

10 2 4  4 4  1  3 

Інші види самостійної 

роботи 

30    30 70    70 

Усього  годин 120 18 36  66 120 6 8  106 

 

 

 

 



3.2.Лекційні заняття 

 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Економічний зміст зовнішньоекономічної діяльності, 

основні види ЗЕД. Предмет, мета та завдання курсу. 

Класифікація теорій розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності. Суб’єкти та види ЗЕД в Україні. Принципи 

зовнішньоекономічної діяльності. Чинники впливу на 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності підпри-

ємств. 

2 1 

2. Тема 2. Основні напрямки і показники розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  
Зовнішньоекономічна політика України. Основні ета-

пи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Украї-

ні. Характеристика основних показників розвитку зов-

нішньоекономічного сектора країни. Платіжний ба-

ланс України, його структура та характеристика. Ана-

ліз та оцінка сучасного стану зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

2 1 

3 Тема 3. Митно-тарифне регулювання зовнішньое-

кономічної діяльності. 

Сутність та принципи митного регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності. Митні органи України: 

структура, завдання, функції. Завдання, форми та види 

здійснення контролю, характеристика митних режи-

мів. Характеристика митних режимів. Товарна номен-

клатура зовнішньоекономічної діяльності. Основні 

митні документи та порядок їх оформлення. Деклару-

вання товарів і форми та процедури. Митна вартість та 

методи її визначення. Види мита та митних ставок. 

4 1 

4. Тема 4. Нетарифне регулювання ЗЕД.  

Види і характеристика нетарифних засобів регулюван-

ня ЗЕД. Ліцензування і квотування експортно – імпор-

тних операцій. Система оподаткування ЗЕД в Україні 

та її основні причини. Проблеми та перспективи роз-

витку вільних економічних зон. 

2 1 

5. Тема 5. Валютне регулювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності в Україні.  

Валюта і валютні курси. Валютні ринки й основні ва-

лютні операції. Суб’єкти валютного регулювання та 

його основні інструменти. Суб’єкти валютного регу-

лювання в Україні. Порядок придбання і використання 

валюти. 

2 1 



6. Тема 6. Міжнародні розрахунки і банківське обслу-

говування зовнішньоекономічної діяльності.  

Сутність міжнародних розрахунків та способи плате-

жу. Форми міжнародних розрахунків. Платіжні систе-

ми: SWIFT, CHIPS, TARGET. Сутність та класифікація 

ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Методи 

страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльно-

сті. 

2 1 

7. Тема 7. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства.  

Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної ді-

яльності підприємства. Теоретичні основи економічної 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Оцін-

ка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на 

національному рівні. Аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності аграрних підприємств. 

2 - 

8. Тема 8. Інвестиції у зовнішньоекономічній діяльно-

сті.  

Сутність іноземних інвестицій та основні їх типи. Фо-

рми іноземних інвестицій. Фактори, що впливають на 

прямі іноземні інвестиції. Законодавче регулювання 

інвестиційної діяльності  в Україні.  

2 - 

Усього годин 18 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.Практичні заняття 
 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Економічний зміст зовнішньоекономічної діяльності, 

основні види ЗЕД. Предмет, мета та завдання курсу. 

Класифікація теорій розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності. Суб’єкти та види ЗЕД в Україні. Принципи 

зовнішньоекономічної діяльності. Чинники впливу на 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

4 1 

2 Тема 2. Основні напрямки і показники розвитку зо-

внішньоекономічної діяльності в Україні.  
Зовнішньоекономічна політика України. Основні етапи 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Характеристика основних показників розвитку зовніш-

ньоекономічного сектора країни. Платіжний баланс 

України, його структура та характеристика. Аналіз та 

оцінка сучасного стану зовнішньоекономічної діяльнос-

ті України. 

4 1 

3 Тема 3. Митно-тарифне регулювання зовнішньоеко-

номічної діяльності. 

Сутність та принципи митного регулювання зовнішньо-

економічної діяльності. Митні органи України: струк-

тура, завдання, функції. Завдання, форми та види здійс-

нення контролю, характеристика митних режимів. Ха-

рактеристика митних режимів. Товарна номенклатура 

зовнішньоекономічної діяльності. Основні митні доку-

менти та порядок їх оформлення. Декларування товарів 

і форми та процедури. Митна вартість та методи її ви-

значення. Види мита та митних ставок. 

6 1 

4 Тема 4. Нетарифне регулювання ЗЕД.  

Види і характеристика нетарифних засобів регулювання 

ЗЕД. Ліцензування і квотування експортно – імпортних 

операцій. Система оподаткування ЗЕД в Україні та її 

основні причини. Проблеми та перспективи розвитку 

вільних економічних зон. 

4 1 

5 Тема 5. Валютне регулювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності в Україні.  

Валюта і валютні курси. Валютні ринки й основні ва-

лютні операції. Суб’єкти валютного регулювання та йо-

го основні інструменти. Суб’єкти валютного регулю-

вання в Україні. Порядок придбання і використання ва-

люти. 

 

4 1 



6 Тема 6. Міжнародні розрахунки і банківське обслу-

говування зовнішньоекономічної діяльності.  

Сутність міжнародних розрахунків та способи платежу. 

Форми міжнародних розрахунків. Платіжні системи: 

SWIFT, CHIPS, TARGET. Сутність та класифікація ри-

зиків зовнішньоекономічної діяльності. Методи страху-

вання ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. 

6 1 

7 Тема 7. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної дія-

льності підприємства. Теоретичні основи економічної 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Оцінка 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності на наці-

ональному рівні. Аналіз зовнішньоекономічної діяльно-

сті аграрних підприємств. 

4 1 

8 Тема 8. Інвестиції у зовнішньоекономічній діяльнос-

ті.  

Сутність іноземних інвестицій та основні їх типи. Фор-

ми іноземних інвестицій. Фактори, що впливають на 

прямі іноземні інвестиції. Законодавче регулювання ін-

вестиційної діяльності  в Україні.  

4 1 

Усього годин 36 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 . Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Економічний зміст зовнішньоекономічної діяльності, 

основні види ЗЕД. Предмет, мета та завдання курсу. 

Класифікація теорій розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності. Суб’єкти та види ЗЕД в Україні. Принципи 

зовнішньоекономічної діяльності. Чинники впливу на 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності підпри-

ємств. 

4 5 

2 Тема 2. Основні напрямки і показники розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  
Зовнішньоекономічна політика України. Основні ета-

пи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Украї-

ні. Характеристика основних показників розвитку зов-

нішньоекономічного сектора країни. Платіжний ба-

ланс України, його структура та характеристика. Ана-

ліз та оцінка сучасного стану зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

4 5 

3 Тема 3. Митно-тарифне регулювання зовнішньое-

кономічної діяльності. 

Сутність та принципи митного регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності. Митні органи України: 

структура, завдання, функції. Завдання, форми та види 

здійснення контролю, характеристика митних режи-

мів. Характеристика митних режимів. Товарна номен-

клатура зовнішньоекономічної діяльності. Основні 

митні документи та порядок їх оформлення. Деклару-

вання товарів і форми та процедури. Митна вартість та 

методи її визначення. Види мита та митних ставок. 

6 5 

4 Тема 4. Нетарифне регулювання ЗЕД.  

Види і характеристика нетарифних засобів регулюван-

ня ЗЕД. Ліцензування і квотування експортно – імпор-

тних операцій. Система оподаткування ЗЕД в Україні 

та її основні причини. Проблеми та перспективи роз-

витку вільних економічних зон. 

4 5 

5 Тема 5.Валютне регулювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності в Україні. 

 Валюта і валютні курси. Валютні ринки й основні ва-

лютні операції. Суб’єкти валютного регулювання та 

його основні інструменти. Суб’єкти валютного регу-

лювання в Україні. Порядок придбання і використання 

валюти. 

4 

 

 

 

 

 

6 



6 Тема 6. Міжнародні розрахунки і банківське обслу-

говування зовнішньоекономічної діяльності.  

Сутність міжнародних розрахунків та способи плате-

жу. Форми міжнародних розрахунків. Платіжні систе-

ми: SWIFT, CHIPS, TARGET. Сутність та класифікація 

ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Методи 

страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльно-

сті. 

6 6 

7. Тема 7. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної ді-

яльності підприємства. Теоретичні основи економічної 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Оцін-

ка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на 

національному рівні. Аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності аграрних підприємств. 

4 4 

8 Тема 8. Інвестиції у зовнішньоекономічній діяльно-

сті.  

Сутність іноземних інвестицій та основні їх типи. Фо-

рми іноземних інвестицій. Фактори, що впливають на 

прямі іноземні інвестиції. Законодавче регулювання 

інвестиційної діяльності  в Україні.  

2  

Усього годин 36 36 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 30 70 
 

 

4. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання є формою самостійної роботи студентів, в процесі 

виконання якої,  вони набувають відповідні практичні навички та ключові про-

фесійні компетенції для подальшої діяльності за фахом. Студенти виконують 

індивідуальне завдання, обравши одну з тем, зазначених нижче. Індивідуальне 

завдання має містити: 

1. Зміст.  

2. Вступ 

3. Теоретична частина 

4.Аналітична частина - аналіз реального стану проблеми, що зазначається в темі 

роботи 

5. Рекомендаційна частина - обґрунтування пропозицій щодо вирішення вияв-

леної проблемної ситуації 

6. Список використаної літератури та інших інформаційних джерел.  

У вступі необхідно визначити актуальність обраної теми в сучасних умо-

вах. 

Теоретична частина виконується у вигляді реферату, узагальнивши мате-

ріали кількох джерел. Слід висвітити сутність, основні поняття та положення 



теми. В аналітичній частині необхідно показати вміння проводити аналіз ї ситу-

ації, використовуючи приклади діючих підприємницьких структур, виявляти 

переваги та недоліки застосовуваних суб’єктами товарного ринку виявляти пе-

реваги та недоліки застосовуваних суб’єктами товарного ринку підходів, здійс-

нювати порівняльний аналіз діяльності декількох підприємств. Рекомендаційна 

частина має містити чітко сформульоване ставлення студента до проблеми, що 

розглядається в роботі. Обрану позицію за необхідності можна підкріплювати 

розрахунковими матеріалами, прогнозами тощо. Загальний обсяг індивідуаль-

ного завдання, включаючи додатки та список літературних джерел, має склада-

ти 10-15 сторінок формату А4, надрукованих на принтері, 14 кеглем, гарніту-

рою шрифту Times New Roman, інтервал між рядками 1,5; верхнє і нижнє поле - 

1,5; ліве поле - 2,5; праве поле - 1,5; колонтитули - 1,0. Необхідною вимогою 

логічний науковий стиль викладення. Робота має бути написана українською 

мовою. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок та 

списку використаної літератури. 

Перелік тем для виконання індивідуального завдання: 

Тема 1. Оцінка зовнішньоекономічного потенціалу підприємства (на прикладі 

підприємства агробізнесу). 

Тема 2. Зовнішньоекономічні зв’язки України :стан та перспективи розвитку. 

Тема 4. Інвестиційний ринок України :оцінка та прогнози розвитку спільного 

підприємництва. 

Тема 5. Механізми регулювання міжнародних валютних відносин. 

Тема 6. Офшорні зони: правові та фінансові аспекти діяльності. 

Тема 7. Тенденції експортно-імпортної діяльності підприємств агропромисло-

вого комплексу. 

Тема 8. Залучення іноземних інвестицій в підприємства агропродовольчої сфе-

ри. 

Тема 9. Регулювальна роль держави при здійсненні зовнішньоекономічної дія-

льності. 

5. Методи навчання 

Викладання предмету проводиться за допомогою наступних методів: 

- викладання лекційного матеріалу; 

- використання комп’ютерних тестів, відеофільмів,слайдів; 

- розв’язування ситуаційних задач; 

- проведення практичних робіт та написання висновків; 

- науково-дослідна робота; 

- самостійна робота студентів. 

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: - ле-

кції;  - практичні заняття; - самостійна позааудиторна робота студентів. 



За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстра-

ція;практичні – лабораторна робота, практична робота, вправи. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітич-

ний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

 

6. Методи контролю 

Система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисцип-

ліни та «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчально-

го процесу», а також наказу ректора Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького) за № 42 «Про 

введення в дію «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему орга-

нізації навчального процесу». 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабо-

раторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Форми проведення поточного конт-

ролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і відображаються у 

робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна проводити як на прак-

тичних, так і на лекційних заняттях. 

Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: семестро-

вий іспит, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисциплі-

ни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в те-

рміни, встановлені навчальним планом. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів на-

вчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завер-

шальних етапах. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по за-

вершенню його вивчення. Оцінка засвоєння проводиться на підсумковому мо-

дульному контрольному занятті у вигляді усного чи письмового опитування, 

розв’язання ситуаційних задач або комп’ютерного тестового контролю тощо. 

Форма проведення іспиту може бути різною – письмова, усна, тестова, 

письмово-усна (комбінована) тощо, вона затверджується кафедрою і відобра-

жається у робочій навчальній програмі дисципліни. 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів 

навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів. 

 

 

 

 

 



7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

 

Система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисцип-

ліни та «Тимчасового положення про організацію освітніх послуг у ЛНУВМБТ 

імені С. З. Ґжицького - 2015» від 30.06.2015 р.  

Поточний контроль проводиться викладачем під час аудиторних занять. 

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів 

до виконання конкретної навчальної роботи, діагностика рівня сформованості 

компетенції з метою його підвищення. 

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між 

викладачем та студентами у процесі навчання, управління освітнім процесом.  

Інформація, отримана в процесі поточного контролю, використовується 

як викладачем (для коригування методів і засобів навчання), так і студентами 

(для самоаналізу та самооцінки своєї освітньої діяльності). 

Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування, пись-

мового експрес-контролю, контрольних робіт, комп’ютерного тестуван-

ня,виступів студентів при обговоренні питань на практичних (семінарських) 

заняттях тощо. 

Всі види поточних контрольних заходів оцінюються за національною 

шкалою, входять в обчислення середнього арифметичного значення (САЗ). 

 

7.1. Денна форма 

Критерії оцінювання студентів денної форми здобуття освіти 

Оцінювання здійснюється за 100 – бальною шкалою, національною – за-

раховано/не зараховано та шкалою ЕCTS. 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

іспит 
 

залік 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можли-

вістю повторного скла-

дання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисци-

пліни 

 



Підсумкова оцінка за 100 – бальною шкалою визначається на основі про-

ведення поточного та підсумкового екзаменаційного контролю. Для розподілу 

балів за окремими видами оцінювання використовують таку формулу для сту-

дентів денної форми навчання: 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100, 

де: 50 (ПК) – 50 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може на-

брати студент за семестр; 

50 (Е) – 50 максимальних балів, які може набрати студент за екзамен. 

Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною («2», «3», 

«4», «5») шкалою: 

«5» – студент активно працює на практичному занятті, дає повні правильні від-

повіді на запитання, приймає участь у дискусії, вирішує завдання; 

«4» – студент повністю виконує завдання, демонструє знання теоретичних пи-

тань, але допускає неточності; 

«3» – студент частково виконує завдання, наводить правильні формули, шляхи 

вирішення проблеми, але допускає помилки, частково відвідає на теоретичні 

запитання; 

«2» – студент не виконує завдання, не відвідає на теоретичні запитання. 

В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх 

отриманих студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за форму-

лою: 

ПК = (50•САЗ)/5=10*САЗ 

Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок заохочуваль-

них балів: 

- студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру (дода-

ється 2 бали); 

- за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових 

конференціях (додається 2 бали), на міжвузівському рівні (додається 5 балів); 

- за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за рішенням ка-

федри. 

 

7.2. Заочна форма 

Критерії оцінювання студентів заочної форми здобуття освіти 

Оцінювання здійснюється за 100 – бальною шкалою, національною – за-

раховано/не зараховано та шкалою ЕCTS. 

Розподіл балів для студентів заочної форми навчання:  

30 (ПК) + 70 (КР+ЕК) = 100,  

де 30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може 

набрати студент під час настановної та практично-екзаменаційної сесії. Бал з 

поточного контролю може включати бали за відвідування, активність на занят-

тях тощо за рішенням кафедри.  



70 (КР+ЕК) – бали за контрольну роботу (КР) та екзамен (ЕК), які макси-

мально можуть становити 70. 

При цьому виконання контрольної роботи (КР) у міжсесійний період оці-

нюється у 20 балів, складання екзамену – у 50 балів. 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

1. Гринишин Г. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні 

рекомендації для виконання практичних занять. Львів:, 2021. 27 с. 

2. Гринишин Г. М. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. 

Львів, 2021.23 с. 

3. Конспект лекцій на паперовому та електронному носіях. 

 

9. Рекомендована література 

базова 

1. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник. 

Університет ДФС України. Ірпінь. 2019. 410 с. 

2. Діброва Л.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб-

ник. Київ: ЦП «Компринт», 2016. 522 с.  

3. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. посібник /ред. Ю. Г. Козак. Київ: 

ЦУЛ, 2019. 292 с. 

4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібник / за  ред. 

Ю.Є. Петруні. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. 

331 с.  

5. Козак Ю.Г., Сукач О.О., Бурлаченко Д.М. Зовнішньоекономічна діяль-

ність підприємства: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 268 с.  

6. Чернишова Л. О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. 

посібник. «Видавництво «Форт», 2017. 238 с. 

 

Допоміжна 

1. Гринишин Г.М. Оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агропродовольчої сфери. Теоретико-методологічне та організаційно-

економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села: монографія 

/за ред. Я. С. Янишин. Львів, 2016. С.181 -187 

2. Гринишин Г.М. Організація та ефективність зовнішньоекономічної діяль-

ності підприємств АПК: автореф.дис. … к-та економ.наук:08.00.04/ Львів. нац. 

аграр. ун-т.Львів.2013. 22 с.  

3. Hrynyshyn Halyna Features of public administration in shaping strategy of 

venture investment of business enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, Lat-

via. Vol.6 (2020) №.4, p.139-147.http://www.baltijapublishing.lv/index.php/ 

http://www.baltijapublishing.lv/index.php/


4. Гринишин Г.М., Балаш Л.Я., Лисюк О.В. Конкурентна стратегія підви-

щення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Аграрна економіка. № 3-

4. Т.8., 2015р. С. 37-43 

5. Грицко Р., Гринишин Г. Актуальні проблеми державного регулювання 

надходження іноземних інвестицій в Україну: економічний та правовий аспект . 

Університетські наукові записки, 2020, Том 19, №2(74), С.140-150. 

6. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Зовнішньоекономічна діяльність-3.: 
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