
Предмет: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
Факультет: економічний 

 
Курс Обов’язковий: х 
 Вибірковий: 
3 - й Річний: 
 1 семестр: 
 2 семестр: х 
Загальна кількість годин: 144 Лабораторні: 
  
  
Теорія (всього): 30 Проект: 
Семінари (всього): 30  
  
КОД: ECТS 4 кредити  
 
МЕТА: отримання студентами системних знань з об’єктивних 
закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також набуття навичок їх 
практичного використання. 
 
ПРОГРАМА: 
Модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 
економіки. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
в Україні. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  
Модуль 2. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Ціноутворення у 
зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Торговельно-посередницька 
діяльність на зовнішньому ринку. Компенсаційна торгівля у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. Структура і зміст зовнішньоекономічних 
контрактів. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування. 
Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних 
економічних зон. 
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточний (опитування, виступи на практичних 
заняттях, перевірка результатів виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань, виконання завдань для самостійного опрацювання), 
модульний контроль (модульна контрольна робота) і підсумковий контроль 
(іспит).  
 
ПЕРЕДУМОВИ: основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, 
міжнародні економічні відносини, підприємницьке право, маркетинг, 
економіка підприємства. 
 
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: опрацювання теоретичних основ прослуханого 
лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, 
довідкової літератури, законодавчих та нормативно-правових актів; 
опрацювання довідників, словників, огляд Інтернет-сайтів; розв’язання задач. 
 

 
 


