
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, 2 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 

Григорова-Беренда Лариса Іванівна  

к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова  

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: 
- Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

- Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції 

глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної 

політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому 

числі та євроатлантичної інтеграції  

- Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих 

складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських 

ресурсів, міжнародного трансферу технологій.  

- Ідентифікувати та виокремлювати особливості функціонування 

суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку.  

- Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 

міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і 

мікрорівнях.  

- Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, 

зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати 

оцінки результативності їх функціонування.  

- 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.  

- Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти 

реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.  

- Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин 

різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.  

- Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних 

відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із 

політичними, юридичними, природничими науками. 

- Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на 

основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи 

тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового 



господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків.  

- Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні 

нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і 

технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних відносин.  

- Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової 

компоненти міжнародних економічних відносин. 

-. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи 

функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності України.  

- Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою 

підтримки професійної компетентності на високому рівні.  

-. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний 

інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні 

техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.  

- Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються 

рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища 
 

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. Сутність і структура зовнішньоекономічного 

контракту 

Тема 6. Міжнародний комерційний обмін науково – 

технічними знаннями 

Тема 7. Транспортне забезпечення ЗЕД 

Тема 8. Міжнародні розрахунки у ЗЕД 

Тема 9. Міжнародні організації які регулюють ЗЕД 

Методи контролю результатів навчання: екзамен 

Мова викладання: українська 

 

 


