
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

                        Зовнішньоекономічна діяльність підприємства                                 
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 22 год., практичних занять 18 год.,  

форма контролю залік. 

 

1. Перелік тем дисципліни. 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 

економіки. Тема 2. Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні. Тема 3. 

Митно-тарифне регулювання ЗЕД. Тема 4. Нетарифне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Тема 5. Валютне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Тема 6. Міжнародні розрахунки і 

банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. 

Змістовий модуль ІІ. Управління та організація зовнішньоекономічної 

діяльності 

Тема 7. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Тема 8. Ціноутворення у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Тема 9. Торговельно-посередницька 

діяльність на зовнішньому ринку. Тема 10. Структура і зміст зовнішньоекономічних 

контрактів. Тема 11. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

 

2. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

Загальні компетентності:  

ЗК. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК. Здатність працювати в команді. 

ЗК. Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.  

СК. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження.  

СК. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського 

розвитку.  
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СК. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, 

обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги 

наявні ресурси.  

СК. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання.  

СК. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень. 

СК. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних 

систем. 

 

3. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 

РН. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем.  

РН. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.  

РН. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово.  

РН. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх 

реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, 

ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 

РН. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.  

РН. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та 

уміння управляти персоналом і працювати в команді.  

РН. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних 

досліджень.  

РН. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.  

РН. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень.  

РН. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами.  

РН. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.  

РН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. РН13. Оцінювати 

можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.  

РН. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.  
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РН. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із 

врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та 

кадрового забезпечення. 

 

4. Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління 

економічною безпекою. 

 

5. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

Мурзабулатова Олена Вячеславівна, доцент, кандидат економічних наук, 

доцент. 

 

 

 

 


