
Анотація 

Назва дисципліни  Управління зовнішньоекономічною діяльністю 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 3 курс 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

 

Навчальна дисципліна призначена економістам-

міжнародникам, корисна економістам та юристам. 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Беренда Сергій Васильович  

к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» 

Опис 

Мета дисципліни: засвоєння теоретичних основ та 

практичних компетентностей і навичок, набуття 

комплексних знань щодо забезпечення економічної 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 

Очікувані результати навчання.  

Після вивчення дисципліни здобувачі мають: 

Розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, у тому 

числі в сфері міжнародної логістики та митної справи, 

працювати в проектних групах, мотивувати людей і 

рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально та 

свідомо.  

Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область 

та професію на практиці, бути відкритим до застосування 

знань з урахуванням конкретних ситуацій. 

Демонструвати знання та навички з ведення ділового 

протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних 

економічних відносин, у тому числі, міжнародної логістики 

та митної справи, враховуючи особливості міжкультурного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях, 

включаючи усну та письмову комунікацію державною та 

іноземними мовами 

Визначати функціональні особливості, характер, рівень та 

ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних 

економічних відносин різного рівня та налагоджувати 

комунікації між ними.  

Визначати причини, типи та характер міжнародних 

конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати 

економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні 

інтереси України.  

Здійснювати комплексний аналіз складних економічних 

систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й 



аргументувати результативність їх функціонування.  

 Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов 

реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

Розуміти та застосовувати базові знання основних 

нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 

нормативнорозпорядчих документів у сфері міжнародних 

економічних відносин, міжнародної логістики та митної 

справи.  

Ідентифікувати та виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів міжнародних відносин та 

моделей їх економічного розвитку.  

Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й 

тенденції глобального розвитку; визначати механізми й 

інструменти реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних / дезінтеграційних процесів.  

Володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, 

концепціями, технологіями та методами у сфері 

міжнародних економічних відносин, зокрема: міжнародної 

логістики та митної справи.  

Підбирати і вміло застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку 

окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з 

використанням сучасних знань про методи, форми й 

інструменти регулювання міжнародної торгівлі.  

Відстоювати національні інтереси України з урахуванням 

безпекової компоненти міжнародних економічних 

відносин. 

Застосовувати відповідні методи, правила і принципи 

функціонування МЕВ для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України.  

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя для 

здобування знань, з метою підтримки професійної 

компетентності на високому рівні. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Сутність та показники зовнішньоекономічної 

діяльності 

Тема 2. Система регулювання ЗЕД в Україні 

Тема 3. Митно - тарифна система регулювання ЗЕД 

Тема 4. Нетарифні методи регулювання ЗЕД 

Тема 5. Валютне регулювання ЗЕД 

Тема 6. Сутність і структура зовнішньоекономічного 

контракту 

Тема 7. Орендні операції як вид зовнішньоекономічної 

діяльності 

Тема 8. Зустрічна торгівля як форма виходу на зовнішні 

ринки 

Тема 9. Торгово – посередницькі операції. 

Тема 10. Операції по міжнародному обміну науково – 

технічними знаннями 

Тема 11. Транспортне забезпечення ЗЕД 

Тема 12. Міжнародні розрахунки у ЗЕД 

Тема 13. Міжнародні організації які регулюють ЗЕД 



Методи контролю результатів навчання: екзамен 

Мова викладання: українська 

 

 


