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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується
необхідністю формування міжнародними економічними співтовариствами і
кожною державою зокрема, надійного фінансового механізму щодо
забезпечення зовнішньоекономічних відносин між державами та суб'єктами
господарювання різних країн. Стійкі взаємовигідні зовнішньоекономічні
зв'язки сприяють економічному зростанню і процвітанню держави, підприємств
і населення. Особливе місце в цьому процесі займають фінансові відносини.
Зростання масштабів зовнішньоекономічного співробітництва і поява нових
його форм є передумовою щодо оптимізації системи фінансування і
кредитування зовнішньоекономічної діяльності.
Тому у підготовці фінансистів, управлінців та економістів загалом вагоме
значення відіграє вивчення дисципліни «Фінанси зовнішньоекономічної
діяльності».
Предмет навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є система фінансово-економічних
відносин, які виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності.
Мета навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань
з питань побудови фінансово-економічних відносин при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах.
Основні завдання
Завданнями вивчення дисципліни є:
- засвоєння студентами сутності, функцій і принципів організації фінансів
зовнішньоекономічної діяльності;
- аналіз проблем у сфері фінансування та кредитування
зовнішньоекономічної діяльності;
- засвоєння методики здійснення зовнішньоекономічних операцій і
супутніх їм операцій валютного регулювання, митного контролю, страхування;
- засвоєння процесів формування доходів від зовнішньоекономічної
діяльності, фінансування витрат, оподаткування суб'єктів господарювання;
- формування умінь і навичок роботи з нормативно-законодавчими
актами, з документацією по зовнішньоекономічних угодах.
1.1.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Попередні дисципліни
Мікроекономіка
Макроекономіка
Теорія та історія фінансової системи
Фінанси
Гроші та кредит

Наступні дисципліни
Міжнародні фінанси
Фінансовий ринок
Фінансовий аналіз
Митна справа
Менеджмент зовнішньоекономічної та
митної діяльності
3

1.2.

Компетентності та результати навчання за дисципліною:

Компетентності
Здатність
досліджувати
тенденції
розвитку
фінансової
системи
за
допомогою
інструментарію
макрота
мікроекономічного
аналізу,
оцінювати
ефективність
зовнішньоекономічної діяльності
Розуміння
особливостей
функціонування сучасних світових та
національної торговельних систем та їх
структури
Здатність здійснювати аналіз державної
політики
в
галузі
фінансування
зовнішньоекономічної діяльності
Уміння
організацію
роботи
з
фінансування
та
кредитування
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємств
Володіння
базовими
знаннями
законодавства у сфері
організації,
управління
і
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
України
Навички
застосування
сучасного
інформаційного
та
програмного
забезпечення для отримання та обробки
даних у зовнішній торгівлі
Уміння аналізуати проблеми в сфері
фінансування
зовнішньоекономічної
діяльності та шляхи їх вирішення

Результати навчання
Знати та розуміти законодавчий та
інструктивний матеріал з питань
зовнішньоекономічної діяльності

Знати та розуміти методику здійснення
зовнішньоекономічних
операцій
і
стимулювання вітчизняного експорту
товарів, робіт, послуг
Розрізняти фінансові інструменти в
управлінні
зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства
Володіти методами митно-тарифного і
нетарифного
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Розуміти
розрахунків
діяльності

порядок
проведення
у зовнішньоекономічній

Вміти проводити оцінку ефективності
зовнішньоекономічної діяльності
Вміти аналізувати систему управління
фінансами ЗЕД, теорії зовнішньої
торгівлі та управління фінансами ЗЕД.
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РОЗДІЛ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“__Фінанси зовнішньоекономічної діяльності__”
(назва навчальної дисципліни)

Характеристика навчальної дисципліни
Шифр та найменування галузі знань:
07 «Управління та адміністрування»

Цикл дисциплін за навчальним планом:
нормативна дисципліна циклу професійної та
практичної підготовки

Код та назва спеціальності:
072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»

Освітній ступінь:
бакалавр

Спеціалізація:
Фінанси, митна та податкова справа
Методи навчання:
Курс: 3
Семестр:

лекції, семінарські заняття, практичні
заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі
завдання), робота в бібліотеці, проведення
ділових ігор та тренінгів, тощо.
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Кількість
кредитів
ECTS

Кількість
годин

Кількість
аудиторних
годин

Лекції

Семінари,
практичні,
лабораторні

4

120

64

32

32

Кількість
тижневих годин
4

робота
студента
(СРС)

Індивідуальна
робота
студента
(ІР)

28

28

Самостійна

Кількість змістових модулів (тем)

Вид контролю

15

екзамен
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РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми
Тема 1.
Тема 2.

Назва теми
Сутність фінансів зовнішньоекономічної діяльності

Тема 3.

Зовнішньоторговельна
політика:
методи
регулювання
міжнародної торгівлі
Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Тема 4.

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 5.

Нетарифні інструменти регулювання ЗЕД

Тема 6.

Умови платежу та форми розрахунків у зовнішньоекономічних
операціях
Кредитування ЗЕД

Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Зовнішньоекономічні контракти: зміст, ціноутворення
фінансове забезпечення договірних зобов’язань
Факторинг як форма фінансування ЗЕД

Тема 10. Форфейтинг як форма фінансування експорту
Тема 11. Страхування ЗЕД
Тема 12. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Тема 13. Фінанси міжнародної інноваційної діяльності
Тема 14. Роль офшорних компаній у зовнішньоекономічній діяльності
Тема 15. Управління фінансовими ризиками в сфері ЗЕД
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РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Сутність фінансів зовнішньоекономічної діяльності
Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв’язки.
Функції
зовнішньоекономічної
діяльності.
Напрями
впливу
зовнішньоекономічного чинника на національну економіку. Сутність поняття
«зовнішньоекономічна
діяльність»,
основні
види
і
форми
зовнішньоекономічної діяльності. Причини і передумови розвитку
зовнішньоекономічної діяльності. Принципи здійснення зовнішньоекономічної
діяльності. Поняття об’єктів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Місце дисципліни в
системі загальноосвітніх і професійно орієнтованих дисциплін. Актуальність та
практична спрямованість дисципліни, її структура і послідовність вивчення.
Поняття, принципи, суб’єкти та основні види зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД). Поняття фінансів зовнішньоекономічної діяльності. Система
управління фінансами ЗЕД.
Теорії зовнішньої торгівлі та управління фінансами ЗЕД. Сучасні
концепції зовнішньоекономічної діяльності. Теорія міжнародного руху
капіталу.
Економетричне трактування ролі іноземного капіталу в економічному
розвитку з позиції країни експортера. Зовнішньоекономічний аспект
марксистської теорії імперіалізму.
Тема 2. Зовнішньоторговельна політика: методи регулювання міжнародної
торгівлі
Організаційні форми торгівлі на світовому ринку. Міжнародна торгівля:
торгівля сировинними товарами; торгівля промисловими товарами, машинами
та обладнанням, торгівля продукцією інтелектуальної праці, торгівля
послугами..
Характеристика форм зовнішньоторгівельної політики. Вільна торгівля –як
чинник стимулювання конкуренції, підвищення якості продукції та знижувати
ціни. Протекціонізм – державна політика захисту внутрішнього ринку від
іноземної конкуренції. Форми протекціонізму: селективний, галузевий,
колективний, прихований. Автаркія.
Рівні, види, інструменти і методи регулювання ЗЕД.
Тема 3. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Теоретичні засади держаного регулювання валютних відносин. Валютна
політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність. Валютні операції в
сфері зовнішньоекономічної діяльності. Відповідальність за порушення
валютного законодавства.
Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання.
Митні органи України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення
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митного контролю. Характеристика митних режимів: експорту, імпорту,
транзиту, реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки
на митній території України, переробки поза межами митної території України,
знищення і руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу,
спеціальної митної зони, відмови на користь держави. Товарна номенклатура
ЗЕД. Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та
специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування
товарів: форми та процедури. Митна вартість та методи її визначення. Мета
застосування правил інтерпретації міжнародних торгівельних термінів
«Incoterms 2010». Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний
митний тариф. Види мита. Види митних ставок.
Тема 5. Нетарифні інструменти регулювання ЗЕД
Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм
впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни. Інструменти
нетарифного регулювання. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування.
Класифікація квот за напрямом дії та масштабом охоплення. Порівняльний
аналіз ефективності застосування імпортного тарифу та імпортної квоти.
Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Види та
способи розподілу ліцензій. Механізм оформлення документів для отримання
ліцензій. Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити,
експортні субсидії, імпортні депозити. Антидемпінгові заходи, визначення
демпінгової маржі та величини шкоди національним виробникам. Нарахування
антидемпінгового та компенсаційного мита. Сертифікація, стандартизація,
технічні бар’єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо
упакування та маркування товарів.
Тема 6. Умови платежу та форми розрахунків у зовнішньоекономічних
операціях
Поняття міжнародних розрахунків. Організація і методика здійснення
міжнародних розрахунків. Умови розрахунків. Сутність кореспондентських
відносин між банками. Особливості міжнародних розрахунків.
Форми міжнародних розрахунків. Акредитивна форма розрахунків, її
переваги і недоліки. Види документарних акредитивів. Інкасова форма
розрахунків. Схема розрахунків по документарному інкасо. Особливості
інкасової форми розрахунків. Розрахунки за допомогою банківського переказу,
їх переваги і недоліки. Розрахунки чеками. Розрахунки векселями, їх роль в
розвитку зовнішньоторговельного обороту. Фактори, що впливають на вибір
форм міжнародних розрахунків.
Тема 7. Кредитування ЗЕД
Міжнародний кредит. Суб'єкти, джерела, принципи міжнародного кредиту.
Види кредитів: валютні, товарні, комерційні, банківські, урядові, надані
міжнародними валютно-фінансови ми організаціями, довго-, середньо- і
короткострокові, готівкові, акцептні, забезпечені, бланкові. Ціна кредиту.
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Способи нарахування і виплати процентів: прогресивний (лінійний),
регресивний (штафельний), пропорційний (змішаний).
Кредитний ризик. Вексельний кредит. Кредит за відкритим рахунком.
Перевідний вексель (тратта). Згода на оплату (акцепт).
Тема 8. Зовнішньоекономічні контракти: зміст, ціноутворення та
фінансове забезпечення договірних зобов’язань
Сутність, особливості та види зовнішньоекономічних контрактів. Основні
джерела правового регулювання зовнішньоекономічних контрактів.
Ціни та ринкова політика підприємства на світовому ринку. Поняття
світової ціни. Особливості ціноутворення при укладанні зовнішньоекономічних
контрактів. Цінові та валютні умови контрактів. Фінансово-кредитні умови
контрактів. Особливості розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності
підприємства. Страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності
підприємства.
Тема 9. Факторинг як форма фінансування ЗЕД
Сутність та загальна характеристика факторингу, як форми фінансування
ЗЕД. Факторингові операції та їх класифікація. Механізм здійснення
факторингових операцій. Ризики факторингових операцій у сфері ЗЕД.
Тема 10. Форфейтинг як форма фінансування експорту
Суть види і функції міжнародного форфейтингу. Механізм здійснення
форфейтингових операцій. Види ризиків при операції форфейтингу.
Особливості міжнародного форфейтингу в Україні.
Тема 11. Страхування ЗЕД
Сутність та основні види страхування ЗЕД. Специфіка страхування
вантажів при експортно-імпортних операціях.
Ризики у ЗЕД їх страхування та перестрахування. Види ризиків: політичні,
юридичні, макроекономічні, маркетингові, інформаційні, інноваційні,
кон'юнктурні, щодо властивостей товару, щодо умов постачання, щодо вибору
валютних умов контракту. Ризик форс-мажору. Ризик розриву контракту.
Ризики при митному оформленні, при сертифікації, комерційні ризики,
транспортні, закордонні, прикордонні, на власному ринку, залежні від
діяльності підприємства, не залежні від діяльності підприємства.
Страхові порушення у сфері ЗЕД та напрямки їх протидії.
Тема 12. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Теоретичні засади оподаткування експортно-імпортних операцій.
Механізм застосування мита та митних зборів при оподаткуванні експортноімпортних операцій. Особливості застосування податку на додану вартість та
акцизного збору в зовнішньоекономічній діяльності в Україні. Оподаткування
товарів в залежності від обраного митного режиму. Особливості оподаткування
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бартерних зовнішньоекономічних операцій. Оподаткування ЗЕД в умовах
членства України в Світовій організації торгівлі.
Тема 13. Фінанси міжнародної інноваційної діяльності
Сутність і основні поняття міжнародної інноваційної діяльності.
Особливості інфраструктури міжнародного ринку інновацій. Фінансування
міжнародної інноваційної діяльності. Система венчурного фінансування.
Трансфер технологій.
Тема 14. Роль офшорних компаній у зовнішньоекономічній діяльності
Суть, основні риси офшорних зон та їх види. Класичні офшорні компанії.
Компанії, зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях. Оншорні компанії.
Тема 15. Управління фінансовими ризиками в сфері зЗЕД
Економічний зміст та поняття фінансового ризику. Основні критерії
ризику. Причини виникнення фінансових ризиків в сфері ЗЕД. Джерела
фінансових ризиків. Класифікація ризиків. Прогнозовані та непрогнозовані
фінансові ризики. Види ризику за причинами виникнення.
Основи ризик-менеджменту. Методи аналізу ризику. Імовірність ризиків.
Розподіл ймовірностей. Кількісні оцінки фінансових ризиків. Показники оцінки
ризику. Метод експертних оцінок, аналітичний метод оцінки ризику і метод
проведення аналогій. Методи та інструменти управління валютними,
процентними, ринковими, кредитними та податковими ризиками.
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3. Маховикова Г.А. Внешнеэкономическая деятельность / Г.А.
Маховикова, Е.Е. Павлова. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2009. -320 с. (Серия: Учебный
курс: Кратко и доступно.)
4. Гуткевич С.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:
Підручник. – К.: Цифрова типографія, 2012. – 688 с.
5. Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півторак М.В. Міжнародний менеджмент:
Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2011. – 488 с.
6. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / А.Е.
Воронкова, В.Г. Лежепьокова, О.В. Свірідова, Ю.С. Погорелов.
Луганськ.:
Вид-во СНУ ім. В. Даля, [2010]. 320 с.
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Кількість годин за ОПП
Назва розділу, теми,
змістового модуля

Розподіл
аудиторних
годин

Всього

СРС
/ІНДЗ

ауд.

семінари

у тому числі

лекції

№ розділу, теми
(змістові модулі)

РОЗДІЛ 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

фінансів
Тема 1 Сутність
зовнішньоекономічної діяльності
Тема 2 Зовнішньоторговельна політика:
методи
регулювання
міжнародної торгівлі
механізм
Тема 3 Валютно-фінансовий
зовнішньоекономічної діяльності
регулювання
Тема 4 Митно-тарифне
зовнішньоекономічної діяльності
інструменти
Тема 5 Нетарифні
регулювання ЗЕД
Тема 6 Умови платежу та форми
розрахунків
у
зовнішньоекономічних операціях
Тема 7 Кредитування ЗЕД

10

1/1

8

4

4

6

1/1

4

2

2

8

2/2

4

2

2

8

2/2

4

2

2

8

2/2

4

2

2

8

2/2

4

2

2

8

2/2

4

2

2

Тема 8 Зовнішньоекономічні контракти:
зміст,
ціноутворення
та
фінансове
забезпечення
договірних зобов’язань
як
форма
Тема 9 Факторинг
фінансування ЗЕД
як
форма
Тема 10 Форфейтинг
фінансування експорту
Тема 11 Страхування ЗЕД

8

2/2

4

2

2

8

2/2

4

2

2

8

2/2

4

2

2

8

2/2

4

2

2

Тема 12 Оподаткування
зовнішньоекономічної діяльності
міжнародної
Тема 13 Фінанси
інноваційної діяльності
Тема 14 Роль офшорних компаній у
зовнішньоекономічній діяльності
фінансовими
Тема 15 Управління
ризиками в сфері ЗЕД
Разом

8

2/2

4

2

2

8

2/2

4

2

2

8

2/2

4

2

2

8

2/2

4

2

2

120

28/28

64

32

32
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РОЗДІЛ 7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ
ЗАНЯТЬ

Тема та короткий зміст заняття

1
2
Тема 1. Сутність фінансів зовнішньоекономічної діяльності
1

2

Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх
взаємозв’язки.
Функції зовнішньоекономічної діяльності.
Напрями впливу зовнішньоекономічного чинника на національну
економіку
Поняття,
принципи,
суб’єкти
та
основні
види
зовнішньоекономічної
діяльності
(ЗЕД).
Поняття
фінансів
зовнішньоекономічної діяльності. Система управління фінансами ЗЕД.
Теорії зовнішньої торгівлі та управління фінансами ЗЕД. Сучасні
концепції зовнішньоекономічної діяльності. Теорія міжнародного руху
капіталу.

Тема 2. Зовнішньоторговельна політика: методи регулювання
міжнародної торгівлі
3

Організаційні форми торгівлі на світовому ринку.
Характеристика форм зовнішньоторгівельної політики.
Рівні, види, інструменти і методи регулювання ЗЕД.

Тема 3. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної
діяльності
4

Теоретичні засади держаного регулювання валютних відносин.
Валютна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність.
Валютні операції в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності

5

Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного
регулювання. Митні органи України: завдання, функції, структура.
Види і методи здійснення митного контролю. Характеристика митних
режимів.
Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи
та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів.
Декларування товарів: форми та процедури. Митна вартість та методи її
визначення. Мета застосування правил інтерпретації міжнародних
торгівельних термінів «Incoterms 2010». Мито як інструмент
економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита. Види
митних ставок.
15

Кількість
годин

№
заняття

7.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

3
2
2

2

2
2
2
2

2

2

Тема 5. Нетарифні інструменти регулювання ЗЕД

6

2

Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика.
Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни.
Інструменти нетарифного регулювання. Кількісні обмеження:
ліцензування і квотування. Класифікація квот за напрямом дії та
масштабом охоплення.
Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу
та імпортної квоти. Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню. Види та способи розподілу ліцензій. Механізм
оформлення документів для отримання ліцензій. Фінансові засоби
нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії,
імпортні депозити.

Тема 6. Умови платежу та форми розрахунків у
зовнішньоекономічних операціях

7

8

4

Поняття міжнародних розрахунків. Організація і методика
здійснення міжнародних розрахунків. Умови розрахунків. Сутність
кореспондентських відносин між банками. Особливості міжнародних
розрахунків.
Форми міжнародних розрахунків.

4

Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види
Комерційний міжнародний кредит
Банківське кредитування ЗЕД
Альтернативні форми фінансування

2

Сутність, особливості та види зовнішньоекономічних контрактів.
Основні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних
контрактів.
Ціни та ринкова політика підприємства на світовому ринку. Поняття
світової ціни.

Тема 9. Факторинг як форма фінансування ЗЕД
10

Сутність та загальна характеристика факторингу,
фінансування ЗЕД.
Факторингові операції та їх класифікація.
Механізм здійснення факторингових операцій.
Ризики факторингових операцій у сфері ЗЕД.

як

Суть види і функції міжнародного форфейтингу.
Механізм здійснення форфейтингових операцій.
Види ризиків при операції форфейтингу.
Особливості міжнародного форфейтингу в Україні.

16

2

2

2
форми

Тема 10. Форфейтинг як форма фінансування експорту
11

2

Тема 7. Кредитування ЗЕД

Тема 8. Зовнішньоекономічні контракти: зміст, ціноутворення
та фінансове забезпечення договірних зобов’язань

9

2

2
2
2

Тема 11. Страхування ЗЕД
12

Сутність та основні види страхування ЗЕД
Специфіка страхування вантажів при експортно-імпортних операціях.
Ризики у ЗЕД їх страхування та перестрахування.
Страхові порушення у сфері ЗЕД та напрямки їх протидії.

Тема 12. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

13

Теоретичні засади оподаткування експортно-імпортних операцій.
Механізм застосування мита та митних зборів при оподаткуванні
експортно-імпортних операцій. Особливості застосування податку на
додану вартість та акцизного збору в зовнішньоекономічній діяльності
в Україні. Оподаткування товарів в залежності від обраного митного
режиму. Особливості оподаткування бартерних зовнішньоекономічних
операцій. Оподаткування ЗЕД в умовах членства України в Світовій
організації торгівлі.

2
2
2

2

Тема 13. Фінанси міжнародної інноваційної діяльності

2

Сутність і основні поняття міжнародної інноваційної діяльності.
Особливості інфраструктури міжнародного ринку інновацій.
Фінансування міжнародної інноваційної діяльності.
Система венчурного фінансування. Трансфер технологій.

2

Тема 14. Роль офшорних компаній у зовнішньоекономічній
діяльності

2

14

Суть, основні риси офшорних зон та їх види
Класичні офшорні компанії
15 Компанії, зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях
Оншорні компанії

Тема 15. Управління фінансовими ризиками в сфері ЗЕД

16

Економічний зміст та поняття фінансового ризику. Основні критерії
ризику. Причини виникнення фінансових ризиків в сфері ЗЕД. Джерела
фінансових ризиків. Класифікація ризиків. Прогнозовані та
непрогнозовані фінансові ризики. Види ризику за причинами
виникнення.
Основи ризик-менеджменту.

Разом

2

32

17

7.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
заняття

Тема

Кількість
годин
(С/ЗМ)

1

2

3

Тема 1. Сутність фінансів зовнішньоекономічної діяльності
Семінарське заняття № 1
1
Семінарське заняття № 2
2
Тема 2. Зовнішньоторговельна політика: методи регулювання
міжнародної торгівлі
Семінарське заняття № 3
3
Тема 3. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної
діяльності
Семінарське заняття № 4
4
Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності
Практична робота №1.
5
Тема 5. Нетарифні інструменти регулювання ЗЕД
Семінарське заняття № 5
6
Тема 6. Умови платежу та форми розрахунків у
зовнішньоекономічних операціях
Практична робота №2.
7
Тема 7. Кредитування ЗЕД
Практична робота №3.
8
Тема 8. Зовнішньоекономічні контракти: зміст, ціноутворення та

фінансове забезпечення договірних зобов’язань
Семінарське заняття № 6

9

Тема 9. Факторинг як форма фінансування ЗЕД
10

Семінарське заняття № 7

Тема 10. Форфейтинг як форма фінансування експорту
11

Семінарське заняття № 8

Тема 11. Страхування ЗЕД
12

Практична робота №4.

Тема 12. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
13

Семінарське заняття № 9

Тема 13. Фінанси міжнародної інноваційної діяльності
14

Семінарське заняття № 10

Тема 14. Роль офшорних компаній у зовнішньоекономічній
діяльності
15

Семінарське заняття № 11

Тема 15. Управління фінансовими ризиками в сфері ЗЕД
16

Семінарське заняття № 12
Разом семінарських занять (С)

18

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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7.3. ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
№ п/п
1
2
3

Назва розділу, зміст консультації
Консультація по підготовці до семінарських занять, опрацюванню
рекомендованої літератури
Консультація по організації та виконанню самостійної та
індивідуальної роботи студентів
Консультація перед екзаменом
Разом

К-сть
годин
3
2
2
7

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
1. Роль держави в регулюванні зовнішньоекономічного сектора
економіки
2. Органи державного регулювання ЗЕД
3. Цілі і суб’єкти регулювання ЗЕД
4. Інструменти регулювання ЗЕД
5. Принципи ЗЕД підприємств
6. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
7. Види зовнішньоекономічної діяльності
8. Причини розвитку зовнішньоекономічної діяльності
9. Особливості зовнішньоекономічної політики України
10. Основні теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю
11. Класифікація зовнішньоекономічних зв’язків
12. Платіжний баланс
13. Показники функціонування зовнішньоекономічної діяльності
14. Митне регулювання в Україні
15. Принципи митного регулювання ЗЕД
16. Еволюція розвитку митної системи
17. Функції митних органів
18. Митний тариф як інструмент економічної політики України
19. Функції митного тарифу
20. Мито як вид непрямого податку
21. Класифікація мита за різними критеріями
22. Фіскальне, протекціоністське, преференційне мито
23. Номінальне, реальне мито
24. Автономне, конвенційне мито
25. Експортне, імпортне, транзитне мито
26. Адвалорне, комбіноване, специфічне, змішане мито
27. Спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне мито
28. Попереднє, постійне, сезонне мито
29. Просте, складне мито
30. Стале, змінне мито
19

31. Митні платежі, їх класифікація
32. Митні збори
33. Тарифні, нетарифні платежі
34. Митні податки
35. Види митного режиму в Україні
36. Основні митні процедури і порядок їх здійснення
37. Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних складів
38. Валютне регулювання ЗЕД
39. Система оподаткування ЗЕД в Україні
40. Нетарифні методи регулювання ЗЕД, їх класифікація
41. Структура зовнішньоторговельного договору купівлі продажу
42. Сутність поняття „протекціонізм”
43. Митний контроль як складова митно-тарифної політики
44. Квотування і контингентування
45. Ліцензування, ліцензії та їх класифікація
46. Форми реалізації науково-технічних зв'язків на світовому ринку.
47. Сутність категорії "іноземні інвестиції", їх види, форми та можливості
захисту в Україні.
48. Спільне підприємництво в Україні: сутність, передумови, стан і
перспективи розвитку.
49. Поняття офшорної зони, її організаційні форми та чинні пільги.
50. Сутність транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі та базових
умов постачання товарів від продавця до покупця.
51. Критерії вибору транспорту.
52. Особливості морських, залізничних, автомобільних і повітряних
перевезень
53. Організація роботи транспортно-експедиторських підприємств.
54. Зміст, принципи, порядок і органи митного контролю.
55. Митні податки та збори.
56. Єдиний митний тариф України: сутність і зміст.
57. Сутність і чинний механізм валютного регулювання, особливості його
прояву на національному та міжнародному рівнях.
58. Економічні й адміністративні методи валютного регулювання.
59. Валюта. Валютні цінності Валютний курс і його види.
60. Державне та недержавне регулювання ЗЕД.
61. Основні етапи становлення валютного регулювання в Україні після
здобуття незалежності.
62. Стан валютного регулювання та контролю над цим процесом за
сучасних умов.
63. Зміст і основні принципи оподаткування ЗЕД.
64. Основні види податків, запроваджені для суб'єктів ЗЕД в Україні.
65. Чинні пільги в ЗЕД і механізм їх надання.
66. Зміст і можливі джерела ризиків у ЗЕД.
67. Види ризиків у ЗЕД.
68. Захист від валютного та кредитного ризиків у ЗЕД.
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69. Економічний зміст страхування в ЗЕД.
70. Основні види страхування в ЗЕД.
71. Страхування зовнішньоекономічного ризику.
72. Загальні показники ефективності ЗЕД.
73. Часткові показники ефективності ЗЕД.
74. Методи оцінювання виробничої господарської діяльності суб'єктів
ЗЕД.
75. Зміст і методологія аналізу ЗЕД.
76. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України.
77. Механізм регулювання ЗЕД України.
78. Зовнішня торгівля як основна форма ЗЕД: показники, форми, методи.
79. Суб'єкти, принципи й об'єкти ЗЕД.
80. Поняття світового ринку та його кон'юнктури.
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РОЗДІЛ 9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 1.2) у
студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни
передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання
ІНДЗ та самостійної роботи.
Основним нормативним документом, що визначає
оцінювання
сформованих компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та
оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного
університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими
наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 100бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). Відповідно до
Положення контрольні заходи включають:
- поточний контроль знань та компетентностей студентів включає оцінку
роботи студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські /
практичні заняття), оцінку роботи студентів за самостійну та індивідуальну
науково-дослідну роботу, здійснюється впродовж семестру і оцінюється сумою
набраних балів (максимальна сума – 50 балів).
- підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді
семестрового екзамену (максимальна кількість балів – 50), який проводиться
відповідно до графіку навчального процесу.
Підсумкова максимальна кількість – 100 балів.
Оцінювання рівня знань та компетентностей студентів на семінарських та
практичних заняттях, оцінка роботи студентів за самостійну та індивідуальну
науково-дослідну роботу проводиться за п'ятибальною системою (від 1 до 5
балів).
Результат поточного контролю (РПК) знань та компетентностей студентів
за семестр визначається як підсумок з поточних балів отриманих студентом по
об’єктах контролю (семінарських / практичних заняттях, СРС та ІНДЗ) за 5бальною шкалою, відображених у журналі обліку відвідування та успішності
студентів.
Студент допускається до семестрового екзамену, якщо він виконав всі
види аудиторних робіт, передбачених робочою програмою дисципліни.
Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної
дисципліни «Бюджетна система» здійснюється на підставі проведення
семестрового екзамену, завданням якого є перевірка розуміння студентом
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими
розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння
формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.
Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку –
20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька
видів письмових робіт (есе, індивідуальну роботу). Перескладання модулів
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відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад,
довідка про стан здоров’я).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану
літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від
масштабів плагіату чи обману.
Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних,
семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин ) навчання
може відбуватись в онлайн формі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх
строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених
курсом.
Уся література, яка викладачем надається виключно в освітніх цілях є без
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також
й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ

Теми
№
5-6

Теми
№
7-8

Теми
№
9-10

Теми
№
11-12

Теми
№
13-14

Теми
№
15

5

5

5

5

5

5

5

5
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5

5

Разом
бали поточного
контролю
Екзамен

Теми
№
3-4

Індивідуальна
робота, бали

Семінари/практичні, бали
Теми
№
1-2

Самостійна робота,
бали

Поточний контроль

50

50

РАЗОМ
бали

100

9.2. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
По закінченні вивчення навчальної дисципліни студент може максимально
набрати 100 балів.
Система нарахування рейтингових балів
№
з/п

1.

2.

Види робіт
Обов’язкові види робіт
Практичні роботи/семінарські заняття
Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну
роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови
відповідності виконаного завдання студентом та його усної
відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за усіма
п’ятьма зазначеними критеріями.
Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку.
Контроль
систематичного
виконання
практичних
робіт/семінарських занять і самостійної роботи
(«5») – студент 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.
(«4») – студент 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.
(«3») – студент 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.
(«2») – студент 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.
(«1») – студент 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.
Самостійна робота (тестування за результатами виконаних
самостійних робіт)
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з
аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю
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Бали
рейтингу

Максимальна
к-сть балів

Від 1 до 5
балів

5

Від 1 до 5
балів

5

теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться
лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому
семестровому контролі.

3.

Індивідуальна робота студента (ІНДЗ)
(«5») – глибоке розкриття проблем, відображення власної
позиції, опрацювання додаткових джерел літератури,
використання практичних матеріалів, виступ перед
групою
(«4») – глибоке розкриття проблем, відображення власної
позиції, опрацювання додаткових джерел літератури,
використання практичних матеріалів
(«3») – робота суто компілятивного рівня
(«2-1») – робота подана невчасно. Робота студента не
відповідає означеним вимогам, зміст роботи не відповідає
обраній темі дослідження
(«0») – не виконано

Від 1 до 5
балів

5

4.

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є
обов’язковим для всіх студентів.
Екзаменаційний білет містить 28 завдань, завдання 3-ьох
рівнів складності.
Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором
відповіді – це теоретичні питання, що мають по чотири
варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За кожне
правильно виконане завдання студент одержує 0,5 бала
(максимально 10  0,5 = 5,0 балів).
Другий рівень (завдання 21-26) – практичні завдання з
декількома варіантами розв’язку. За кожне правильно виконане
завдання студенту виставляється 3 бали (максимально 6  3,0
= 18,0 балів).
Третій рівень (завдання 27-29) – практичні завдання з повним
розв’язком і поясненням одержаних відповідей. В цих
завданнях треба записати формули для розрахунків, послідовні
та логічні дії всіх розрахунків, навести одиниці вимірювання
одержаних показників і зробити належні висновки. У разі
необхідності розв’язки задач супроводжувати графіками і
таблицями, які необхідно оформляти відповідно до
встановлених вимог. Оцінювання завдань третього рівня
проводиться за дев’ятибальною системою (максимально 3 
9,0 = 27,0 балів)
Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних
балів. Оцінка одержана на екзамені є остаточною.

До 50
балів

50
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9.3 Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка
Оцінка за національною шкалою
за
Оцінка в
шкалою
балах
Екзамен
Залік
ECTS
A
90 – 100
відмінно
B
81 – 89
дуже добре
зараховано
C
71 – 80
добре
D
61 – 70
задовільно
E
51 – 60
достатньо
FX
21 – 50
незадовільно
незараховано
незадовільно
незараховано
F
0 – 20
(без права перездачі)
(без права
перездачі)
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою
відображається у
відомості обліку успішності та іншої академічної
документації.
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної
системи організації навчального процесу з навчальної дисципліни “Фінанси ЗЕД”
включає:
 державні стандарти освіти;
 навчальні та робочі навчальні плани;
 програма навчальної дисципліни;
 робоча програма;
 методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи;
 завдання для проведення поточного та підсумкового контролю (текстові та
електронні варіанти);
 завдання для підсумкового контролю;
 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали;
 підручники і навчальні посібники.
11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів, коло
питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами, використовується
досвід зарубіжних навчальних закладів. Студентам під час лекцій роздається
друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що розглядаються.
При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного розмірковування,
на які лектор відповідає сам, не чекаючи відповідей студентів.
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Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого
полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений
проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію.
Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за
формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за
темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду спілкування.
Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з
приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди
і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать
оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.
Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити
процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд
виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків,
проблемних ситуацій тощо.
Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання
індивідуальних завдань тощо.
Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого
сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності та аналізу, вивчення:
 законодавчих матеріалів;
 навчально-методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни “Митний
менеджмент”;
 періодичних видань:
“Відомості Верховної Ради України”
“Економіка України”
“Статистика України”
“Актуальні проблеми економіки”.
ТЕМА. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА: МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Проблемні питання:
1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах
глобалізації міжнародної економіки.
Проблемні лекції
2. Принципи, суб’єкти та види ЗЕД підприємства
3. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності
 Причини і передумови розвитку зовнішньоекономічної
діяльності.
Робота в малих групах
 Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:
1. Міжнародний поділ праці та зародження міждержавних
зв’язків у світовій економіці.
Семінари-дискусії
2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах
Мозкові атаки
глобалізації міжнародної економіки.
Кейс-методи
3. Еволюція зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Презентації
України.
2. Презентації індивідуально опрацьованого матеріалу
студентами по заданій темі.
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ТЕМА. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проблемні питання:
1. Поняття, принципи, суб’єкти та основні види
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).
Проблемні лекції
2. Поняття фінансів зовнішньоекономічної діяльності.
3. Система управління фінансами ЗЕД.
1. Кейс-метод
1. Економетричне трактування ролі іноземного капіталу в
економічному розвитку з позиції країни експортера.
Семінари-дискусії
2. Зовнішньоекономічний аспект марксистської теорії
Мозкові атаки
імперіалізму.
Презентації
2. Презентації індивідуально опрацьованого матеріалу
студентами по заданій темі.
ТЕМА. НЕТАРИФНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД
Проблемні питання:
1. Порівняльний
аналіз
ефективності
застосування
імпортного тарифу та імпортної квоти.
Проблемні лекції
2. Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні
кредити, експортні субсидії, імпортні депозити.
Кейс-метод
1. Виробнича ситуація. Яка різниця між тарифним і
Семінари-дискусії
нетарифним регулюванням
Мозкові атаки
2. Виробнича ситуація. В чому полягає суть митних податків
Кейс-методи
і митних зборів
Презентації
3. Виробнича ситуація. Які переваги кількісних обмежень
регулювання ЗЕД підприємства
ТЕМА. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:
Семінари-дискусії
1. Митний тариф як інструмент економічної політики
Мозкові атаки
України
Кейс-методи
2. Митне оформлення при здійсненні зовнішньоекономічної
Презентації
діяльності
1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:
 Робота в малих групах при визначенні основних методів
регулювання ЗЕД підприємства
 Робота в малих групах при визначенні правових режимів
для іноземних суб’єктів господарської діяльності на території
Робота в малих групах
України
 Робота в малих групах при визначенні митної вартості
2. Презентації індивідуально опрацьованого матеріалу
студентами по заданій темі.
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12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Ресурси мережі Інтернет
із законодавства України
1
www.president.gov.ua – офіційний
сайт Президента України
www.rada.gov.ua – офіційний сайт
Верховної Ради України
www.ac-rada.gov.ua – офіційний сайт
Рахункової палати України
www.kmu.gov.ua – офіційний сайт
Кабінету міністрів України
www.minfin.gov.ua – офіційний сайт
Міністерства фінансів України
www.treasury.gov.ua – офіційний сайт
Державної казначейської служби
України
http://minrd.gov.ua/ – офіційний сайт
Міністерства доходів і зборів
України
www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт
Міністерства Юстиції України

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

29

Ресурси мережі факультету
з навчальної дисципліни
2
Програма навчальної дисципліни
Робоча програма
навчальної
дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни
Плани семінарських занять та
методичні рекомендації до їх
проведення
Методичні
рекомендації
з
виконання
самостійної
роботи
студента (СРС)
Методичні
рекомендації
до
виконання індивідуальної роботи
студента
Засоби діагностики знань студентів
з навчальної дисципліни

