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Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1 Здатність виявляти знання та розуміння проблем 
предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 
міжнародному рівнях. 2. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 
інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави. 3. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на 
основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 
методичного інструментарію. 4. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
Результати навчання. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 
ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. 
Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної 
структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 
Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 
професійному спілкуванні. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у 
роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. Показувати навички самостійної роботи, 
демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Політична економія», 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік  
(загальна теорія)» 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1 Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності. Тема 
2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Тема 3. 
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Тема 4. Теоретичні основи 
митно-тарифного регулювання ЗЕД в Україні. Тема 5. Оподаткування у сфері ЗЕД. Тема 6. 
Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тема 7. Валютне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Тема 8. Захист прав і законних інтересів суб’єктів 
ЗЕД. Тема 9. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної 
діяльності Тема 10. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Тема 11. Ціноутворення у 
зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Тема 12 Торговельно-посередницька діяльність 
на зовнішньому ринку. Тема 13. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. Тема 14. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. Тема 15. Економічний 
аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Тема 16 Транспортне обслуговування 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Основні теми практичних занять: 1. Вивчення базових положень здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 2. Характеристика основних показників 
розвитку зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні та відносні показники, показники 
структури, інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних зв’язків країни. Платіжний 
баланс України, його структура та характеристика. 3 Організаційно-правові й економічні умови 
вибору іноземного партнера. Основні показники діяльності іноземних фірм. Інформаційне 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. 4 Законодавство України про практику 
митного регулювання. Тарифні засади економічної інтеграції. Основні складові для 
нарахування митних платежів. Митні збори як різновид митних платежів. 5 Характеристика 
основних видів мита та загальнодержавних податків. 6. Механізм державних закупівель. 
Учасники процедури державних закупівель. Особливості кількісних обмежень, фінансових, 
антидемпінгових засобів нетарифного регулювання ЗЕД, технічних бар’єрів. 7. Основні 
характеристики валютного ринку. Валютні курси. Класифікація валютних операцій. Рівні 
валютного регулювання.. 9.  Інкасо. Поняття інкасо. Етапи розрахунків по інкасо. Банківський 
переказ. Відкритий рахунок. Чекова форма розрахунків. Вексель як форма розрахунку. 10. 
Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях. Способи платежу. Засоби платежу. 
11. Принципи визначення світових цін. Трансфертні ціни: сутність, функції. Особливості 
трансфертного ціноутворення. Ціноутворення в електронній торгівлі. Розрахунок ціни у 
зовнішньоекономічному контракті. 12. Посередницька діяльність на ринку. Набуття навичок 
щодо обґрунтування рішення про використання посередників при здійсненні 



зовнішньоекономічної діяльності.13. Страхування зовнішньоекономічної діяльності. Вивчення 
найбільш прогресивних методів страхування зовнішньоекономічної діяльності. 14. Контракт у 
зовнішньоекономічній діяльності. Вивчення основних положень контракту при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності, самостійне складання конкракту-прикладу. Механізм 
міжнародних розрахунків та фінансові умови зовнішньоторговельних угод.  
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників. 
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