
  
  



 

1. Відомості про викладача, який викладає навчальну 

дисципліну 

Ковальчук Світлана Ярославівна, доцент, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки, електронна адреса: koval4uk@vsau.vin.ua  

2. Опис навчальної дисципліни 

ВБ 3.1 Міжнародна торгівля  

кількість кредитів ЄКТС – 5; 

кількість годин – 150 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 120 

години самостійна робота; 

Програма навчальної дисципліни передбачає перезарахування кредитів 

освітніх компонентів, отриманих студентами, які навчались за програмою  

академічної мобільності, неформальної та інформальної освіти за наявності 

відповідних підтверджуючих документів. 

Передбачено розробка аудіокурсу, дистанційних online курсів для 

здобувачів з особливими освітніми проблемами (інклюзивної освіти). 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, 3 семестр.  

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

Міжнародна торгівля  належить навчальної дисципліни за вибором 

навчального закладу, освітній компонент циклу загальної підготовки; 

-  при вивченні даної дисципліни використовуються знання, 

отримані з таких дисциплін (пререквізитів): «Мікроекономікаа», «Податкова 

система», «Підприємництво», «Економіка підприємств». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Міжнародні економічні 

відносини», «Транснаціональні корпорації». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами практичних 

вмінь щодо аналізу суті міжнародної торгівлі, діяльності міжнародних 

торговельних організацій, форм організації міжнародного обміну товарами, 

послугами, патентами та ліцензіями, системи регулювання міжнародної 

торгівлі на  корпоративному, національному, міжнаціональному, 

наднаціональному та глобальному рівнях. Особлива увагу приділяється 

питанню міжнародній торгівлі сільськогосподарською продукцією. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни – опанування 

студентами компетентностей, що створюють необхідне методологічне, 

організаційне та правове підґрунтя для  здатності розв’язувати складні задачі 

і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, 

зокрема розуміти  закономірності, логіку та механізмів міжнародної торгівлі, 

отримати практичні навички щодо сучасних форм організації та методів 

міжнародного обміну товарами і послугами, а також укладання міжнародних 

комерційних контрактів, що передбачає відповідності програмним 

компетентностям. 



5.3. Задачі вивчення дисципліни 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен володіти інтегральними, загальними та фаховими компетентностями, 

зокрема: 

Інтегральні компетентності - здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки.  

Загальні компетентності: 

 ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Фахові компетентності:  

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях. 

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

 Програмні результати: 

РН 3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки, 

РН 5. Застосовувати  аналітичний  та  методичний  інструментарій  для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади). 

РН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН 18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (soft skills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 

парах та групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується через: 

метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в групах, метод 

проєктів, метод самопрезентації). 

5.4. Зміст навчальної дисципліни  

Зміст навчальної дисципліни передбачає набуття студентами 



компетенцій, які мають бути сформовані в ході безпосередньої (аудиторні 

заняття) або опосередкованої взаємодії з викладачем (СРС, робота з 

літературою, програмний і мультимедійний супровід тощо). У результаті 

вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати основні принципи і 

завдання міжнародної торгівлі; діючі міжнародні нормативно-правові акти; 

методи здійснення митно-тарифного і нетарифного регулювання; обґрунтування 

доцільності виробництва екологічно чистої продукції, з перспективою виходу 

на світові ринки продукції сільськогосподарського виробництва; особливості 

сучасного урядового регулювання міжнародної торгівлі. Уміти: орієнтуватися в 

системі джерел міжнародної торгівлі, що регулюють відносини в галузі 

сільськогосподарського виробництва; застосовувати діюче законодавство; 

узагальнювати практику регулювання міжнародних торговельних відносин, та 

робити відповідні висновки за результатами узагальнення; пропагувати та 

тлумачити особливості сучасних інтеграційних процесів України та питання 

щодо регулювання відносин в галузі міжнародного економічного 

співробітництва. 
 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

№
 т

и
ж

н
я  

Назва теми 

Форми організації навчання 

та кількість годин  

Самостійна 

робота, 

 кількість годин лекційні 

заняття 

практичні 

заняття  

1 Тема 1.Міжнародна торгівля: економічна 

сутність та теорії розвитку 

2 1 
6 

1 Тема 2. Міжнародна торгівля та 

економічний розвиток 

 1 
9 

3 Тема 3.Національний рівень регулювання 

міжнародної торгівлі 

2  
6 

4 Тема 4. Регулювання міжнародної торгівлі 

в системі СОТ 

2  
6 

4 Тема 5.Міжнародні організації з 

регулювання міжнародної торгівлі 

 2 
20 

6 Тема 6 Торгова політика Європейського 

Союзу 

2 2 
6 

6 Тема 7. Організаційні аспекти міжнародної 

торгівлі 

 2 
9 

7 Тема 8. Організовані міжнародні товарні 

ринки.Міжнародні товарні біржі 

 2 
7 

8 Тема 9. Нормативно-правове 

регламентування міжнародних 

торговельних угод 

2  

7 

9 Тема10. Контракти міжнародної купівлі-

продажу 

2  
10 

10 Тема 11 Роль товарної номенклатури 

зовнішньоекономічної діяльності в 

міжнародній торгівлі 

2  

20 

10 Тема 12. Врегулювання міжнародних 

торгових спорів 

 2 
7 



10 Тема 13.Основні положення дії зони 

вільної торгівлі Україна -ЄС 

2 2 
7 

 Разом  16 14 120 

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального 

творчого завдання.  

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 

цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою 

його підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 

діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 

практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 

засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 

передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 

самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 

виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 

оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 

виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

 
№  Вид самостійної роботи Години Терміни 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до лекційних та 

практичних занять 
30 щотижнево Усне та 

письмове 

опитування 

2 Підготовка самостійних 

питань з тематики дисципліни 
34 щотижнево Усне та 

письмове 

опитування 

3 Індивідуальні творчі завдання 

(презентації за заданою 

проблемною тематикою, 

36 4 рази на 

семестр 

Спостереження 

за виконанням, 

обговорення, 



вирішення ситуаційних задач, 

круглий стіл, написати тези, 

статтю, есе, кейс; підготувати 

кросворд за темою) 

виступ з 

презентацією, 

усний захист 

4 Підготовка до контрольних 

робіт та тестування 
20 2 рази на 

семестр 

Тестування у 

системі 

СОКРАТ 

Разом 120   

 

 

7. Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

 

Основна література 

1. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / 

К.Ю. Величко, В.О. Козуб, Л.Л. Носач, Л.О. Чернишова, О.І. Печенка. Харків: Форт, 2017. 

221 с. 

2.  Lyons T. EU Customs Law. URL: https://www.bookdepository.com/EUCustoms-

Law-Timothy-Lyons/9780198784029.  

3.  Datey V.S. Customs Law Practice & Procedures. 21st Edition. 2019. As amended by 

Finance (No.2) Act 2019. URL: https://www.amazon.in/CustomsLaw-Practice-Procedures-

amended/dp/9389368391.  

4.  WTO: agreement on trade in goods. URL: 

https://eurlex.europa.eu/summary/EN/legissum:r11011.  

5. General Agreement on Tariffs and Trade 1994. URL: 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt_e.htm.  

6. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (Розділ V. Економічне 

та галузеве співробітництво. Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій.)  

URL http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984 011. 

7. European Commission. Arpapнa реформа: офіц. веб.-сайт: URL 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/cap-reform/index en.htm 

8. European Commission. CAP 2020:детальний опис програми: офіц. веб.-сайт. URL 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/cap-in-depth/index_en.htm 

9.  European Commission. nporpaмa CAP 2020: офіц. веб.-сайт. URL 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2014 en.pdf 

10. Джонсон Д.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мэрфи П.Р. мл. Современная логистика: Пер. 

с англ. 7-е изд. М.: Вильямс, 2002. 624 с 

11. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: 

Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2012.  172 с. 

12. Економічна енциклопедія : [У трьох томах ].  [За ред. Мочерний С.В.].  К. : 

Видавничий центр „Академія”, 2000.Т.1.  2000. 864 с.  

13. Економічний енциклопедичний словник : [у двох томах]. [За ред. Мочерний 

С.В.]. Львів : Світ, 2006. Т. 2. 2006. 568 с. 

14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Навч. посіб.  2-ге вид., перероб. 

та доп.  К.: Центр навч. літ., 2016. 792 с. 

15. Казьмір Л.П. Концептуальні засади модернізації системи управління розвитком 

сільських територій. П.Г. Казьмір, М.Г. Ступень, Л.П. Казьмір. Соціально-економічні проблеми 

сучасного періоду України [зб. наук, пр.] Ін-т регіон, досліджень НАН України. 2011. Вип. 6 (92).  

С. 81-90 

16.  Калетнік Г.М. Мазур А.Г., Ковальчук С.Я. Міжнародна торгівля 

сільськогосподарською продукцією.навч.пос. Вінниця Едельвейс і К, 2013. 348с 

17. Кобута І. Адаптація національного законодавства до норм та правил 

https://www.amazon.in/CustomsLaw-Practice-Procedures-amended/dp/9389368391
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8.Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний метод, інформаційно-рецептивний, метод 

проблемного викладу, частково-пошуковий,  евристичний, дослідницький 

метод, ділова гра, командні проєкти;  презентації результатів виконаних 

завдань та досліджень; презентації здобувача та виступи на наукових заходах;- 

інші види індивідуальних та групових завдань. 

Форми поточного та підсумкового контролю 

тестування; екзамен; презентації; самопрезентації; контрольна робота; 
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колоквіум; дослідницькі проєкти; самоконтроль; взаємоперевірка. 

9.Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами лабораторних занять - 50 балів (усний 

контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін., 

індивідуальні завдання, розв’язування задач та ін.); рубіжний контроль 

(колоквіум у формі тестування) - 10 балів; показники наукової, інноваційної, 

навчальної, виховної роботи та студентської активності - 10 балів, 

підсумковий контроль, (екзамен в усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 

100 балів. Якщо здобувач протягом семестру за підсумками поточного та 

рубіжного контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки 

з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до заліку не допускається. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

поточного та рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової 

контрольної роботи (колоквіуму). 

 

Шкала оцінки знань студента 

Оцінка за національною 

 4-бальною  шкалою 

Рейтинг студента, бали   

Оцінка за шкалою  ECTS 
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75-81 
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Задовільно 

 
66-74 

 
D 

 
60-65 

 
Е 

 

Незадовільно 
35-59 FX 

 

1-34 
 

F 

 

 

 

 

 

 



Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

Усний виступ, 

письмові відповіді, 

виконання і захист 

творчої роботи, 

тестування(%) 

Критерії оцінювання 

90-100 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

73-89 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

55-72 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

35-54 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

15-34 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-15 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 
 

 

 

 

 

 



 


