
Дисципліна Зовнішньоекономічна діяльність підприємства  

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Основи економічної науки»; «Інформаційні системи і технології 

на підприємстві»; «Мікро і макроекономіка»;  «Гроші і кредит»; 

«Менеджмент»; «Ціна і ціноутворення»; «Податкова система»; 

«Соціальна економіка»;  «Економічна теорія»; 

«Статистика»;«Економіка підприємств»; «Регіональна економіка»; 

«Маркетинг»; «Міжнародна економіка»; «Економіка підприємств»; 

«Фінанси підприємств»; «Електронна комерція»; «Економічний 

аналіз»; «Оплата праці»  

 

Що буде вивчатися 

 

Сучасна система зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні 

основи та принципи регулювання. 

Концептуальні засади зовнішньоекономічної діяльності.  

Зовнішньоекономічні контракти: види, структура, зміст та 

забезпечення договірних зобов’язань. 

Митно-тарифне і нетарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Зовнішньоторговельні операції. 

Підприємство в системі зовнішньоекономічної діяльності.  

Економіко-правові аспекти зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств.  

Функціональне забезпечення управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємств.  

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування.  

Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. 

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з теорії та 

практики зовнішньоекономічної діяльності українських 

підприємств. Досвід зовнішньоекономічної діяльності українських 

підприємств підтверджує необхідність урахування спеціалістами у 

галузі ЗЕД як теоретичних знань, так і практичних навиків 

здійснення експортноімпортних операцій. Таким чином, метою 

навчальної дисципліни є систематизація та узагальнення 

закономірностей, умов, принципів, процесів здійснення ЗЕД, 

забезпеченні більш глибокого розуміння стратегічних та 

процедурних аспектів ЗЕД. Отримання фахівцями теоретико-

методичних знань щодо прийняття оптимальних економічних і 

управлінських рішень та прогнозування у зовнішньоекономічній 

сфері, в озброєння їх вміння аналізувати об’єктивні закономірності 

формування зовнішньоекономічних зв’язків з урахуванням певних 

інтересів суб’єктів господарювання, різних форм міжнародного 

співробітництва, напрямів реалізації зовнішньоекономічної стратегії 

https://www.pdatu.edu.ua/images/navchalna-robota/katalog/051/051-105.pdf


і тактики в межах зовнішньоекономічної політики України – істотно 

сприяє ефективному розвитку зовнішньоекономічній діяльності як 

об’єктивної підстави інтегрування України у світове господарство.  

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН3.Знати та використовувати економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки. 

ПРН4.Розуміти принципи економічної науки, особливості 

функціонування економічних систем. 

ПРН5.Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій 

для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади). 

ПРН9.Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

ПРН10.Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності. 

ПРН11.Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-економічних і трудових  відносин. 

ПРН12.Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

ПРН18.Використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

ПРН21.Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 

для виявлення ключових характеристик економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

  ПРН22.Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 

ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах. 

ПРН24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати 

культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК9.Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

спеціальні 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

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

макро-  та міжнародному рівнях. 

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності 

з чинними нормативними та правовими актами. 

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із 



застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення. 

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, мікс, оф- 

он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / лабораторні / самостійна робота / 

індивідуальне завдання (кейси, проєкти) / практика 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


