
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

‟ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ”  
вибіркова дисципліна 

циклу професійної та практичної підготовки 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Скупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Отримання студентами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і 

специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), а також набуття навичок їх 

практичного використання. 

 

Основні завдання 

- розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності, цілей, мотивів і передумов її 

виникнення, правового та економічного середовища розвитку; 

- вивчення видів та форм ЗЕД; 

- усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках; 

- вивчення принципів укладання та виконання угод; 

- проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її ефективності; 

- вивчення механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, інструментів 

дослідження закордонних ринків з метою їх вибору, способів виходу на зовнішні ринки, 

особливостей міжнародної товарної та цінової політики; 

- засвоєння методичних засад міжнародної контрактної діяльності, міжнародних розрахунків, 

специфіки валютного, митного та податкового регулювання такої діяльності. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 

Вивчення навчальної дисципліни ‟Зовнішньоекономічна діяльність” ґрунтується на знанні  

таких навчальних дисциплін як ‟Мікроекономіка”,  ‟Макроекономіка”, ‟Економіка 

підприємства”, ‟Маркетинг”, і передує таким навчальним дисциплінам як ‟Митна справа”, 

‟Митний менеджмент”, ‟Управління зовнішньоекономічною діяльністю”. 

 

Вимоги до знань та умінь 

а) знати:  
‒ сучасну термінологію міжнародного бізнесу; 

‒ методи та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності; особливості та 

тенденції сучасного етапу розвитку світового ринку;  

‒ критерії відбору міжнародних ринків; 

‒ принципи вибору способу виходу на зовнішні ринки; особливості товарної та цінової 

політики на світових ринках; 

‒ порядок розробки та укладання міжнародних контрактів; 

‒ принципи міжнародних розрахункових та кредитних відносин;  

‒ особливості оподаткування, страхування ЗЕД, її митного і валютного регулювання. 

б) уміти: 

‒ збирати та аналізувати інформацію з метою вибору та дослідження закордонних ринків;  

‒ аргументувати рішення про вихід на зовнішні ринки; 

‒ оцінювати кон'юнктуру зарубіжного ринку; 

‒ планувати стратегію виходу на зовнішні ринки, обґрунтовуючи її вибір; 

‒ розробляти міжнародний товарний асортимент;  

‒ розраховувати експортні ціни;  

‒ здійснювати пошук та оцінку закордонних партнерів; 

‒ здійснювати й укладати міжнародні контракти, розрахунки за ними; 

‒ планувати розміри податків за підсумками ЗЕД, вміти оптимізувати їх; 



‒ розраховувати митну вартість товару, суму мита, митних зборів, ПДВ при перевезенні 

товарів через кордон; 

‒ здійснювати операції з валютними цінностями; 

‒ страхувати зовнішньоекономічні операції. 

 

Зміст навчальної дисципліни за теми 

 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки 

Тема 2. Основні напрямки і показники розвитку ЗЕД в Україні 

Тема 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 

Тема 4. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки 

Тема 5. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності регіонів 

Тема 6. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування ЗЕД 

Тема 7. Орендні операції як вид зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 8. Зустрічна торгівля як форма виходу підприємств на зовнішній ринок 

Тема 9. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності спільних підприємств 

Тема 10. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон 

 

Кафедра: Державних та місцевих фінансів 

Мова викладання: українська  

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття 

Форма підсумкового контролю: залік  

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Дубик В.Я. 
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