
MIHICTEPCTBO OCBITII I HAYKI,I YKPAIHI,I
TABPIfr CbKI4fr AEPXAB HT4trI AIPOTEXHOIOIIIIHI,Ifr YHIBEPCIITET IMEHI

.IIMI4TPA MOTOPHO|O

(Darcyrurer enonouiKu ra 6i:necy

KaQeapa <<EisHec-KorrcaJrrnHr ra uixnapoAnuft Typrr3M)>

3ATBEPN}KEHOTIofoAXEHO

fapanr OIIII

K.e.n., AoueH ovepnina H.B.

B.o. sani4yeaua ra$e4plr 6rsHec-

KOHCiUrTrrHry Ta MlnrHapo rypr43My

A.o.H., npo(fecop B. KzurrqeHro

<<20>> f(uqonam2}I9

IIPOTPAMA HABIIAHIIfl 3NOEYBAqIB BO - CIIJIAEYC

3 Aracquurinn <<ilpanu;ra uixnapoAlrlrx roproBr.rx rocraBoK)> (nubiprcona)

[;rr cneqia.rrrnocri 051 <<ErconoMirca>> sa OIIII <<Ercononrirco>
(Doprua HaBrraHHq: AeHHa
Ki.nrnicrr rcpeAnrin: 5

Kypc:2
Cemecrp:4
3uicro n nrax u o4ynin (nracyrtrrcoB Irx MoAyJrbHI{x xonrp o.uin) : 2
CPC: 66 rotnn
(Dopvra KoHTpoJrro: icurar
3aramna rcfurrrcicrr ro.[nH: 150 ro.quH

2019 -2020 n.p.



Cuta6yc crrtaAenzft Ha uiAcrasi dlonoxeHHr rrpo rporpaMy HaBqaHHt s.uo6ynauir BLrIqoi oceirr -
cuna6yc>> Menironolr: TIATY,20t9. - 16 c. ra llporpaupl HaBqtullnoi Aucuunlinu <llparuna

ruixnapo4nux roproBlrx nocraBoK) [nfl s4o6ynauin cryleus ezIqoi oceiTn <Earanarp> si

cneqizurrnocri 051 <Exononaira> na ouroei nosHoi saransHoi cepe4nroi oceiru. - Menirouonr,

T,UATY - 13 c.

Po:po6nur (u): flouora T.B., K.e.H., AoIIeHr

PerlenseHr: Koryr I.A., K.e.u., AoIIeHT

Cutru6yc 3arBepAxe:rruir.sasaciAaHHi ra(fegpz 6isHec-roHcanrl4Hry ra uiNnapoAHoro rlplr3My

flpororor Ns 6 eil <20> nucroua4a 2019 porcy

B.o. sani4ynaua ra$e4prz 6i:nec-xon Hry ra rvrixnapo4noro rypLI3My

A.e.H, npo$ecop C.B.Kanr.{eHro

<flpanura uixnapo4ru.Ix roproBux rlocraBoK).

<Baranasp> (faxynrrery eKoHor,tixz ra 6isnecy,

TAATy inreni [lrzrpa Moropnoro,2)l9. - 8 c.

flporor<on J\b 
"gi

rorr,riciero (p arynrrery eronouirn ra 6isnecyCxsaneHo Mero.uuqHoro

2

Cuna6yc 4m s4o6ysaqis cryreHs slluoi ocsiru

cneqiarsnocri 051 <Eronouixa>. - Melironolr :

forona,4oq. A.A. KocrrKoBa

O TAATy iu. ,{urarpa Moropuoro. 2019 pirc



 

1. Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

Назва дисципліни Правила міжнародних торгових поставок 

Статус дисципліни За вибором 

2. Інформація про викладача 

Викладач (і) Попова Тетяна Вікторівна, к.е.н., доц. кафедри БКМТ  
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/popova-tetyana-viktorivna/ 

E-mail викладача tetianapopova@tsatu.edu.ua 

Веб-сайт курсу http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=4118 (доступ через особистий 

логін і пароль для навчально-інформаційного порталу ТДАТУ) 

Майбутнім фахівцям доцільно вивчати дану навчальну дисципліну, оскільки 

проходження курсу дозволить зрозуміти закономірності, логіку та механізми міжнародної 

торгівлі, отримати знання і практичні навички щодо сучасних форм організації та методів 

міжнародного обміну товарами і послугами, підходів щодо регулювання міжнародної торгівлі, а 

також укладання міжнародних комерційних контрактів. 

3. Мета викладання дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни “Правила міжнародних торгових поставок” є 

формування системи теоретико-прикладних знань про сучасну роль, функціональне наповнення 

та інструментарій міжнародної торгівлі  у висококонкурентному середовищі. 

4. Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

- вивчення форм організації та інструментів державного регулювання міжнародної торгівлі та 

бізнесу, практики наднаціонального регулювання міжнародних торговельних відносин;  

- набуття вмінь розраховувати й аналізувати основні показники міжнародної торгівлі;  

- набуття навичок оформлення торговельних угод;  

- визначення об'єктивних умов формування міжнародної торгівлі;  

- вивчення економічного потенціалу країн світу та України з метою виявлення об'єктивних і 

суб'єктивних умов організації спільних з іноземним капіталом підприємств, транснаціональних 

корпорацій; 

- надання знань про базові положення міжнародної торгівлі;  

- підготовка до вивчення дисциплін, що базуються на теоретичних знаннях щодо міжнародної 

торгівлі та бізнесу; 

- поглиблене вивчення всіх положень діючої нормативно-правової бази, економічних законів та 

механізму застосування їх в практичній діяльності;  

- набуття студентами навичок і вмінь ефективного застосування інструментарію міжнародної 

торгівлі для забезпечення прийняття суб’єктами ринку оптимальних рішень. 

5. Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills) 

Знання показати знання та розуміння сучасних форм організації і методів міжнародного 

обміну товарами і послугами, а також нормативно-правової бази, яка впливає на 

порядок здійснення міжнародної торгівлі та ведення бізнесу у міжнародному 

середовищі 

Уміння проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які 

характеризують результативність їх діяльності; 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати; 

вміти аналізувати можливості зовнішньоекономічних зв’язків  на мікро-, мезо- та 

макрорівні та оцінювати їх ефективність 

комунікація використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності;  

soft skills показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

mailto:tetianapopova@tsatu.edu.ua
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самокритичне мислення 

Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти володітиме наступними 

компетентностями: 

- ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної 

науки 

- ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

- ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації  

- ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

- СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях 

- СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними 

та правовими актами 

- СК5 Розуміння особливостей сучасної світової і національної економіки, їх інституціональної 

структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави 

- СК 11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію 

- СК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення 

6. Пререквізити 

Дисципліни, що передують 

вивченню даної дисципліни 

Інфраструктура товарного ринку, Економіка, Міжнародна 

економіка 

7. Постреквізити 

Дисципліни, які спираються на 

вивчення даної дисципліни 

КР Правила міжнародних торгових поставок, Навчальна 

практика з міжнародної економіки та ЗЕД, Економіка фірми 

8. Структура курсу 

Номер 

тижня 

Вид 

занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин балів 

лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. Організація міжнародної торгівлі 

1 лекція Сутність, етапи та показники розвитку 

міжнародної торгівлі 

2 - - - - 

практика Прогнозування експортної 
контрактної ціни в умовах 
конкурентного ринку 

- - 4 - - 

самостій

на робота 
Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу  

- - - 6 2 

2 лекція Теорії міжнародної торгівлі  2 - - - - 

практика Прогнозування експортної 
контрактної ціни в умовах 
конкурентного ринку 

- - 4 - 3 

самостій

на робота 

Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу  

- - - 6 2 

3 лекція Теорії міжнародної торгівлі  2 - - - - 

практика Прогнозування імпортної контрактної 

ціни в умовах конкурентного ринку 

- - 4 - 3 

самостій

на робота 
Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу 

- - - 6 2 

4 лекція Міжнародна торговельна політика  2 - - - - 

практика Прогнозування імпортної контрактної 

ціни в умовах конкурентного ринку 

- - 4 - 3 
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самостій

на робота 

Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу 

- - - 4 2 

5 лекція Міжнародні організації з регулювання 
світової торгівлі 

2 - - - - 

практика Міжнародні правила «Інкотермс - 

2000» та їх застосування у 

зовнішньоекономічній діяльності 

- - 4 - - 

самостій

на робота 

Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу 
Підготовка до ПМК 

- - - 4 2 

6 лекція Методи міжнародної торгівлі 2    3 

 практика Міжнародні правила «Інкотермс - 

2000» та їх застосування у 

зовнішньоекономічній діяльності 

  4 4 3 

 самостій

на робота 

Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу 

- - - 4 - 

7-8 Самостій

на робота  
Підготовка ПМК І 

- - - - - 

ПМК 1 Підсумковий контроль за змістовий 

модуль І 

- - 2 - 10 

Всього за змістовий модуль 1 – 70 год. 12 - 24 34 35 

Змістовий модуль 2 Міжнародні комерційні контракти 

9 лекція Стратегія проведення переговорів з 
іноземними партнерами 

2 - - - - 

практика Міжнародні розрахунки за допомогою 

документарного акредитива 

- - 4 -  

самостій

на робота 
Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу  

- - - 2 2 

10 лекція Процес підготовки та укладання 
зовнішньо-торговельної угоди 

2 - - - - 

практика Міжнародні розрахунки за допомогою 

документарного акредитива 

- - 4 - 3 

самостій

на робота 
Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу 

- - - 2 2 

11 лекція Міжнародний торговельний контракт 2 - - - - 

практика Міжнародні розрахунки за допомогою 

документарного акредитива 

- - 4 - 3 

самостій

на робота 
Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу 

- - - 4 2 

12 лекція Виконання міжнародних контрактів 
купівлі-продажу 

2 - - - - 

практика Міжнародні розрахунки за допомогою 
документарного інкасо  

- - 4 - 3 

самостій

на робота 

Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу  

- - - 4 - 

13 лекція Виконання міжнародних контрактів 
купівлі-продажу 

2 - - - - 

 практика Міжнародні розрахунки за допомогою 
документарного інкасо 

- - 4 - 3 

 самостій

на робота 

Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу 

- - - 4 2 
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14 лекція Організація міжнародної торгівлі та 
розвиток світових ринків сировинних 
товарів  

2     

 практика Розроблення зовнішньоторговельного 
договору. 

  4  3 

 самостій

на робота 
Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу  

   4 2 

15 лекція Організація міжнародної торгівлі та 
розвиток світових ринків сировинних 
товарів 

2     

 практика Розроблення  зовнішньоторговельного 
договору 
ПМК 2 

  4  3 

 самостій

на робота 

Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу 

   4 2 

16 лекція Організація міжнародної торгівлі та 
розвиток світових ринків сировинних 
товарів 

2     

 практика Розроблення  зовнішньоторговельного 
договору 
ПМК 2 

  4  3 

 самостій

на робота 

Самостійне опрацювання додаткового 
матеріалу 

   4 2 

17,18 Самостій

на робота  
Підготовка ПМК І 

- - - 4 - 

ПМК 2 Підсумковий контроль за змістовий 

модуль ІІ 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 80 год. 16 - 32 32 35 

Всього 28 - 56 66 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 150 год. 100 

9. Методи та форми навчання 

Форми навчання:  

 за рівнем взаємодії здобувача вищої освіти з викладачем: індивідуальне, групове, колективне; 

 за місцем проведення занять: аудиторне, поза аудиторне. 

Методи навчання: 

За організацією пізнавальної діяльності: словесні (лекції, лекції-бесіди), практичні (задачі, 

вправи, розрахункові завдання); 

За видами занять: лекції (лекція-візуалізація, проблемна лекція); практичні заняття 

(індивідуальні та групові вправи, робота в малих групах); 

За мотивацією навчально-пізнавальної діяльності (ситуація звернення до життєвого досвіду 

студентів та викладача, заохочення); 

За  контролем ефективності навчально-пізнавальної діяльності (самоконтроль через виконання 

тестів та завдань на навчально-інформаційному порталі, індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, ПМК); 

За формою стимулювання пошукової та дослідницької діяльності (тематичні дискусії, розгляд 

проблемних питань, групові завдання). 

10. Політика курсу 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. За пропуски занять без поважної причини 

здобувач вищої освіти буде не атестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають 

бути відпрацьовані. 

Дозволяється вільне відвідування лекцій здобувачам за індивідуальним графіком навчання. 
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Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Під час виконання письмових тестових завдань недопустимо порушення академічної 

доброчесності. 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до 

учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до обладнання 

та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального процесу 

11. Система оцінювання курсу 

Щотижнево – бали за роботу на практичних заняттях; в межах кожної теми – бали за самостійну 

роботу (індивідуальне опитування, оцінювання виконання вправ, формулювання висновків, 

письмовий контроль, оцінювання виконання проблемних завдань, оцінювання розв’язку 

завдань, формулювання висновків); по завершенню змістовного модуля – бали за ПМК; по 

завершенню семестру – бали за іспит. Результати поточного та підсумково-модульного 

контролю формують узагальнену оцінку в балах за накопичувальним принципом 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 

оцінювання знань студентів ТДАТУ» за 100-бальною шкалою 

Критерії оцінювання 

Практичні заняття Частка вірно виконаних завдань 

Самостійна робота (СРС) Студент опрацьовує питання та виконує завдання, що 

призначені для самостійного вивчення і для контролю 

проходить тестування на НІП ТДАТУ (дві спроби – середній 

результат) 

Підсумково-модульний 

контроль (ПМК І,ІІ) 

Відбувається у вигляді тестових завдань та письмових робіт в 

кінці вивчення змістовних модулів. 

Підчас модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

 Кількість вірних відповідей 

 Якість подачі інформації  

 Самостійність. 

12. Інформаційний пакет по дисципліні 

Рекомендована література 

1. Гилльермо К. Хименес Руководство ICC к экспортно-импортным операциям. Глобальные 

стандарты международной торговли. Четвёртое издание, 2013. – 303 с. 

2. Герасимчук В. Г. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К. : 

Знання, 2009. – 302 с. 

3. Инкотермс 2010. Правила ICC по использованию национальных и международных торговых 

терминов, 2010. – 272 с. 

4. Козик Ю.Г., Міжнародна торгівля / Ю.Г. Козик, Н.С. Логвінова - К: Ценр учбової літератури, 

2011. – 512 с. 

5. Міжнародна економіка [Текст] : підручник : рекомендовано МОН України / за ред. А.П. 

Румянцева. - К. : Знання-прес, 2003. - 448 с. 

6. Світова економіка [Текст] : підручник : затверджено МОН України / А. С. Філіпенко [та ін.]. - 

К. : Либідь, 2007. - 640 с. 

7. Солонінко, К. С.  Міжнародна економіка : навч. посібник / К. С. Солонінко. - К. : Кондор, 

2008. - 382 с 

Інформаційні ресурси 

1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Методичний кабінет кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму ТДАТУ. 

4. Джерела Internet: 

 Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 
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 Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

 Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

 Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» - 

http://www.nau.ua   

 Головне управління статистики України - http://www.ck.ukrstat.gov.ua/ 

 Головне управління статистики у Запорізькій області - http://zp.ukrstat.gov.ua/ 

 Офіційне інтернет-представництво Національного банку України - 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 

 Офіційний Інтернет-сайт Державної податкової адміністрації України - http:// 

www.sta.gov.ua 

 Офіційний Інтернет-сайт Державної митної служби України - http://www.customs.gov.ua  

 Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України - 

http://www.smida.gov.ua.  

 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ck.ukrstat.gov.ua/
http://zp.ukrstat.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://www.sta.gov.ua/

