
 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 

МЕБЛЕВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ» 

Ступінь вищої освіти - Магістр 

Спеціальність: 187 «Деревообробні та меблеві технології» 

Магістерська програма: «Сучасні деревооброблювальні 

технології» 

Рік навчання 1, семестр 2 

Форма навчання: денна 

Кількість кредитів ЄКТС: 4 

Мова викладання: українська 

  

Лектор курсу доц., к.с.-г.н. Лащенко Андрій Григорович 

Контактна інформація 

лектора (e-mail) 
lashchenko@nubip.edu.ua 

Сторінка курсу в elearn  http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1557 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни є формування сучасного економічного мислення у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта господарювання деревообробки та меблевого 

виробництва, порядку і особливостей укладання контрактів із зарубіжними партнерами, 

організації митного контролю, обґрунтуванні стратегії розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності деревообробного (меблевого) підприємства із визначенням її ефективності.  

Студент який вивчив курс, має знати: 

 законодавчо-правові засади здійснення зовнішньоекономічної та підприємницької 

діяльності у деревообробному комплексі; 

 теоретичні і практичні основи здійснення іноземних інвестицій в промисловий сектор 

України та вибору організаційних форм інвестування; 

 питання обґрунтування та вибору форм і методів виходу на зовнішні ринки; 

 порядок укладання зовнішньоекономічного контракту, його особливості на підприємствах 

деревообробного (меблевого) спрямування; 

 питання планування, контролю та звітності у зовнішньоекономічній діяльності меблевого 

підприємства. 

Студент, який вивчав курс повинен уміти: 

 здійснювати вибір стратегій розвитку підприємства при виходів на зовнішній ринок; 

 оцінювати та здійснювати вибір іноземного контрагента; 

 готувати до укладання комерційні угоди (договори), зокрема обґрунтовувати 

організаційно-економічні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів; 

 оцінювати економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності меблевих та 

деревообробних підприємств. 

 аналізувати стан та готувати пропозиції щодо підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності профільного підприємства. 

 

Дисципліна закладає базу знань у студентів для подальшого набуття фахових 

компетенцій (ФК 5. Здатність та уміння забезпечувати оперативне керування та контроль 

роботою персоналу підрозділу, брати участь у його мотивації та стимулюванні з метою 

подальшого навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, здатність і готовність до 

розроблення системи заходів для забезпечення належного рівня виробництва з урахуванням 

передового вітчизняного та закордонного досвіду, відповідно до норм безпеки 

життєдіяльності, ергономіки та сучасних технологій  ФК 9. Здатність розробляти стратегію 

виробничо-фінансової діяльності, маркетингу та менеджменту у деревообробній та меблевій 

галузі. ФК 11. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати документообіг та 

документообіг під час здійснення професійної діяльності).



СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

практичні/ 

самостійні 

роботи) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оціню-

вання, 

балів 

Модуль 1. «Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності, 

державна система регулювання та планування 

зовнішньоекономічної діяльності» 

60-100 

Тема 1. «Вступ. 

Теоретичні основи 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

(історичний огляд)» 

-/-/4 

Розуміти місце і 

роль 

зовнішньоеконо-

мічних відносин у 

світовій системі 

господарювання, 

сучасні концепції 

ЗЕД.  

Поняття 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності. 

Принципи 

здійснення ЗЕД. 

Загальна 

характеристика 

правових норм, які 

регламентують 

ЗЕД. 

Знати види ЗЕД. 

Типові схеми 

торгово-

посередницьких 

операцій, Переваги 

і недоліки прямого і 

непрямого 

експорту. 

Розумітися на 

особливостях 

проведення 

лізингових 

операцій. 

Володіти загальною 

характеристикою 

законодавчої бази 

щодо іноземних 

інвестицій в 

Україні, 

організаційних 

форм їх здійснення, 

методів державного 

регулювання ЗЕД 

на міжнародному та 

національному 

рівнях.  

Підготовка до 

лекцій 

(попереднє 

ознайомлення 

з лекцією та 

презентацією  

до лекції в 

elearn). 

 

Виконання та 

здача 

практичної 

роботи в 

системі elearn 

з 

обов’язковим 

усним її 

захистом. 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(завдання в 

elearn). 

 

Підготовка та  

написання 

поточних 

тестових та 

модульної 

контрольної 

роботи (тести 

в elearn). 

Відвідування 

занять – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn. 

 

Виконання 

та здача 

практичної 

роботи – 0-

11. 

 

Модульна  

тестова 

робота в 

elearn – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn. 

 

Відповідні 

тестові 

опитування 

– згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn. 

 

Самостійні 

роботи – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn. 

Тема 2. «Законодавчо-

правові засади 

підприємницької та 

зовнішньоекономічної 

діяльності» 

1/2/10 

Тема 3. «Види 

зовнішньоекономічної 

діяльності» 

1/2/10 

Тема 4. «Організація і 

функціонування 

підприємств з 

іноземними 

інвестиціями» 

-/-/4 

Тема 5. «Державна 

система регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності» 

2/-/3 

Тема 6. «Планування 

зовнішньоекономічної 

діяльності л/г 

підприємств» 

-/-/4 



Модуль 2. «Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності,  міжнародні господарські договори, цінова політика та 

митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності» 

60-100 

Тема 7. «Базисні 

умови поставки 

товарів» 

4/4/25 

Поняття 

базисних умов 

поставки товарів. 

Правила 

ІНКОТЕРМС як 

механізм 

регулювання 

обов’язків 

Продавця та 

Покупця при 

здійсненні 

експортно-

імпортних операцій 

купівлі-продажу 

товарів. 

Класифікація 

базисних умов 

поставки товарів (у 

редакції 2020 року). 

Поняття 

зовнішньоекономіч-

ного контракту. 

Права та обов’язки 

сторін при 

укладанні 

зовнішньо-

економічного 

контракту. 

Характеристика 

розділів та їх 

особливості. 

Характеристика 

способів платежу: 

готівка, авансовий 

платіж, платіж у 

кредит.  Основні 

форми проведення 

платежів. 

Механізм 

проходження 

вантажів через 

митницю. Перелік 

обов’язкових та 

додаткових 

документів. 

Підготовка до 

лекцій 

(попереднє 

ознайомлення 

з лекцією та 

презентацією 

до лекції в 

elearn). 

 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт в elearn 

з 

обов’язковим 

усним 

захистом. 

 

Виконання 

самостійних 

робіт 

(завдання в 

elearn). 

 

Підготовка та  

написання 

поточних 

тестових та 

модульної 

контрольної 

роботи (тести 

в elearn). 

Відвідування 

занять – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn. 

 

Виконання 

та здача 

практичних 

робіт – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn. 

 

Модульна 

тестова 

робота в 

elearn – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn. 

 

Відповідні 

тестові 

опитування 

– згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn. 

 

Самостійні 

роботи – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn. 

Тема 8. «Структура і 

зміст ЗЕД контракту» 
1/4/10 

Тема 9. «Цінова 

політика 

підприємства при 

виході на зовнішній 

ринок» 

-/-/5 

Тема 10. «Фінансові 

форми розрахунків у 

зовнішньоеконо-

мічних операціях» 

1/1/5 

Тема 11. «Митні 

процедури при 

здійсненні 

зовнішньоеконо-

мічних операцій» 

5/2/15 

Всього за семестр 42-70 

Іспит 0-30 

Всього за курс 60-100 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). За відсутності таких причин 

перескладання модулю (наприклад на вищу оцінку) 

відбувається  тільки шляхом усного опитування студента. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Практичні роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись згідно з індивідуальним планом затвердженим у 

визначеному порядку. Пропущені лекції, після їх опрацювання 

здобувачем вищої освіти, відпрацьовуються у вигляді 

співбесіди з викладачем або в он-лайн формі. Пропущені 

лабораторні заняття відпрацьовуються студентами в 

лабораторії кафедри (або в он-лайн формі за погодженням із 

директором інституту). 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

(заліків) 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


