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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дисципліна «Державне регулювання ЗЕД» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 2 

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 2020 – 2021 2020 – 2021 



Семестр ІІ ІІ 

Лекційні заняття      30 год. 4 год. 

Практичні, семінарські заняття      30  год. 10 год. 

Лабораторні заняття        - - 

Самостійна робота        60 год. 106 год. 

Індивідуальні завдання       -  

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента  

 

 

4 год. 

4 год. 

 

 

 

1. Анотація до курсу 

Інтеграція України до глобального та європейського політичного, економічного та 
правового простору передбачає поступове та диференційоване за галузями національної 
економіки відкриття національних ринків із дотриманням необхідних і допустимих 
світовою практикою заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тому 
сьогодні в Україні особливої актуальності набуває проблема формування ефективної 
системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, створення її організаційно-
економічного механізму, застосування ефективних регуляторів. 

Національні державні системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
вирішують двояке завдання: стимулювання розвитку експорту і завоювання нових ринків 
збуту та регулювання імпорту для захисту національних товаровиробників та споживачів. 
Засоби та методи вирішення цих завдань постійно розвиваються, вдосконалюються та 
підлягають всебічному дослідженню й аналізу. Саме вони є предметом вивчення 
дисципліни „Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 

2. Мета та цілі курсу 

Основною метою дисципліни «Державне регулювання ЗЕД»  є вивчення сучасних 
методів та інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинників впливу 
на вибір регулятивної політики в зовнішньоторговельній, зовнішньоінвестиційній та 
валютно-фінансовій сферах економіки країни, напрямів формування ефективної системи 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Основними завданнями дисципліни «Державне регулювання ЗЕД» є: 

- ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, методами та 
інструментами регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 



- набуття практичних навичок у виборі регулятивної політики в 
зовнішньоторговельній, зовнішньоінвестиційній та валютно-фінансовій сферах економіки 
країни; 

- виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності. 

 

3. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК№ 1 Здатність проведення досліджень на відповідному ринку. 
ЗК№ 2 Здатність спілкуватися з представниками різних професійних 

груп та у міжнародному контексті. 
ЗК№ 8 Забезпечувати ефективне здійснення управління в аграрній сфері 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК№ 3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту 
ФК№ 5 Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління 
 

4. Програмні результати навчання 
 

ПРН Зміст 
ПРН№ 7 Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних 

міркувань, соціально відповідально 
ПРН№ 10 Здатність враховувати особливості здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, аналізувати 
ситуацію на світовому ринку товарів та послуг 

ПРН№ 12 Здатність здійснювати діяльність в аграрній сфері 
ПРН№ 14 Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх 
реалізації 

 
5.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна 
робота 

К-сть годин 30 30 60 

 

6. СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати 
навчання Завдання Оцінювання, 

бали 

2 семестр 
Модуль 1. Теоретичні засади державного регулювання ЗЕД та 50 



регулювання зовнішньоторговельної діяльності 
 

Тема1 
Державне регулювання 
ЗЕД: організаційно – 
економічний механізм 
реалізації 

4/4/7 
 
Знати: принципи та 
особливості формування 
зовнішньо-економічної 
політики держави; форми 
та методи державного 
регулювання ЗЕД, основні 
теорії державного 
регулювання ЗЕД; тарифні 
та нетарифні методи 
державного регулювання 
зовнішньої торгівлі 
товарами. 
Вміти: визначати країну 
походження товару, 
визначати номінальну та 
ефективну ставки мита, 
застосовувати основні 
інструменти нетарифного 
регулювання зовнішньої 
торгівлі. 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

 
Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 2 
Теоретичні засади 
державного 
регулювання ЗЕД 

4/4/7 

Тема 3 
Митно-тарифне 
регулювання 
зовнішньоторговельної 
діяльності 

4/4/7 

Тема 4.  
Нетарифне 
регулювання 
зовнішньоторговельної 
діяльності 

4/4/8 

Модуль 2. Регулювання зовнішньої торгівлі послугами, валютно-
фінансових відносин та зовнішньо інвестиційної діяльності. 

 
50 

Тема 5.  
Державне 

регулювання 
зовнішньої торгівлі 
послугами 

 

4/4/7 

Знати: способи 
постачання послуг та 
методи державного 
регулювання торгівлі 
послугами; механізми 
грошово-кредитного 
регулювання, види 
валютної політики та 
валютні обмеження; види 
іноземних інвестицій та 
особливості їх 
регулювання, а також 
форми міжнародної 
передачі прав 
інтелектуальної власності. 

Вміти: обирати спосіб 
постачання послуг, 
застосовувати окремі 
інструменти регулювання 
зовнішньої торгівлі 
послугами, валютно-
фінансових відносин, 
зовнішньо-інвестиційної 
діяльності. 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 6.  
Регулювання валютно – 
фінансових відносин 
 

2/2/7 

Тема 7.  
Регулювання зовнішньо 

інвестиційної 
діяльності 

4/4/8 

Тема 8. 
Регулювання 
міжнародної передачі 
прав інтелектуальної 
власності 

4/4/9 

Можливість 
отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
доповіді та участь в студентській конференції, 
публікацію статті, участь у 1 турі Всеукраїнської 
олімпіади  

до 10 балів 

Всього за 2 семестр 30/30/60 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 



 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 
та перескладання: 

Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, 
міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у 
терміни до закінчення наступного модульного контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
 

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 
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