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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

отримання студентами системних знань з об’єктивних закономірностей,

умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної

діяльності підприємства, а також набуття навичок їх практичного

використання.

•формування розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та 

економічного середовища розвитку; 

•усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх 

ринках; 

•вивчення принципів укладання та виконання угод; 

•проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її 

ефективності.



Загальні компетенції
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетенції
СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем 

та їх структури. 

СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

СК7. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 



Програмні результати навчання
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан фінансових систем. 
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Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність субєктів ринкових 

відносин

Тема 2. Сутність, принципи та методи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю

Тема 3. Регулювання ЗЕД

Тема 4. Митне регулювання

Тема 5. Валютне регулювання

Тема 6. Форми виходу підприємства на зовнішній ринок

Тема 7. Форми зустрічної торгівлі

Тема 8. Експортно-імпортні операції і порядок їх укладання

Тема 9. Посередницькі операції на зовнішніх ринках

Тема 10. Орендні операції в ЗЕД

Тема 11. Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі 

продажу

Тема 12. Ціна товару, валютні й фінансові умови контрактів, 

умови платежу, форми розрахунків
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