
ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА 
 

Мета курсу – отримання студентами системних знань з об'єктивних 
закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної 
діяльності (ЗЕД) підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання; 
формування у студентів теоретичних знань, методичних підходів та практичних 
навичок стосовно аналізу, оцінки і прийняття управлінських рішень щодо здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності, її ефективності та особливостей правового 
регулювання, а також набуття практичних вмінь у вирішенні певного кола економічних 
проблем, що постають перед вітчизняними підприємствами на зовнішніх ринках. 

Дисципліна «ЗЕД підприємства» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Світова економіка», «Статистика», «Економіка 
підприємства», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Менеджмент і маркетинг», 
«Основи науково-аналітичних досліджень». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентом дисциплін; «Аналіз конкурентоспроможності», 
«Потенціал і розвиток підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати особливості здійснення ЗЕД; здатність 
визначати стратегічні напрями розвитку ЗЕД для резидентів України в умовах 
інтеграційних об'єднань; вміння виявляти особливості методів регулювання ЗЕД та 
застосовувати їх у сучасних умовах розвитку економіки України; вміння визначати 
економічну сутність митно-тарифного регулювання ЗЕД та розраховувати митну 
вартість товару; знання видів податків у ЗЕД, їх особливостей, формул розрахунку; 
здатність виявляти особливості методів нетарифного регулювання ЗЕД та 
застосовувати їх в сучасних умовах розвитку економіки України; здатність виявляти 
особливості валютного регулювання ЗЕД та валютного контролю; здатність визначати 
доцільність здійснення ЗЕД з урахуванням географічного спрямування, товарної 
номенклатури та рівня виконання експортних (імпортних) зобов'язань; вміння 
визначати доцільність здійснення ЗЕД з урахуванням її ефективності; здатність 
прогнозувати ризики на кожному етапі здійснення ЗЕД та вміти їх страхувати; 
здатність приймати самостійно рішення щодо валютних умов контракту та закріплення 
їх у ЗЕД договорі, необхідності подальшого здійснення ЗЕД з урахуванням рівня 
виконання експортних зобов'язань та факторів впливу, необхідності подальшого 
здійснення ЗЕД з урахуванням рівня їх ефективності. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні терміни та визначення навчального курсу; теоретичні аспекти 
зовнішньоекономічної діяльності, її принципи, прийоми, методи аналізу та оцінки 
здійснення; діяльність міжнародних організацій, які регулюють питання розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності; особливості організації зовнішньоекономічної 
діяльності у сучасних умовах розвитку національної економіки; систему показників, 
які характеризують позиції України на світовому рівні; особливості державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, складові системи державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, його мету та основні 
завдання; специфіку митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні, сутність митного тарифу, його сутність та види; особливості застосування 



нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності; методи та 
прийоми оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємства; фактори 
формування кон'юнктури товарних та галузевих ринків; систему показників 
ефективності експортно-імпортних операцій; основні категорії і принципи ЗЕД, що 
характеризують проблему, яка досліджується; види зовнішньоекономічних операцій, 
форми і методи міжнародної торгівлі, особливостей ціноутворення на світовому ринку, 
валютно-фінансових розрахунків, форм зовнішньо-економічного співробітництва; 
систему державного регулювання ЗЕД; основні нормативні акти щодо питання 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в 
Україні; особливості складання зовнішньоекономічних договорів (контрактів); 
вміти: знаходити та використовувати інформацію для здійснення ефективної 
зовнішньоекономічної діяльності; аналізувати ключові проблеми на підприємстві при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; оцінювати позиції підприємства, регіону, 
галузі, України на світовому рівні та обґрунтовано приймати управлінські рішення 
щодо подальшого здійснення зовнішньоекономічної діяльності; користуватися 
нормативно-правовою базою регулювання зовнішньоекономічної діяльності України; 
розраховувати митну вартість товару складати конкурентний лист; обчислювати 
обов'язкові податки при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; використовувати 
переваги при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в рамках міжнародних угод; 
приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо здійснення зовнішньо-економічної 
діяльності на основі результатів маркетингових досліджень зовнішнього ринку; 
розраховувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства та окремих 
зовнішньоекономічних угод (експортних, імпортних, бартерних, орендних тощо); 
розраховувати митні платежі; складати зовнішньоекономічний договір (контракт); 
користуватися термінами ІНКОТЕРМС; визначати інтегральний ефект діяльності 
спільного підприємства; оцінювати та робити висновки щодо ефективності укладених 
зовнішньоекономічних угод; 
володіти: знаннями сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, 
мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку, 
видів та форм ЗЕД підприємства, принципів укладання та виконання угод, аналізу та 
оцінки основних економічних процесів у міжнародній економічній системі, 
нормативно-правової бази регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, 
теоретичних знань щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності; знаннями та 
практичними навичками економічної природи комерційних операцій на зовнішніх 
ринках, проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її 
ефективності, здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств щодо 
застосовування емпіричних та статистичних даних, інформаційної бази даних для 
аналізу стану світового економічного середовища з метою вибору стратегії виходу на 
зовнішні ринки, комплексного підходу до розуміння механізму проходження вантажів 
через митний кордон України, укладання зовнішньоекономічного контракту згідно з 
діючою нормативно-правовою базою; культурою сучасного економічного мислення, 
методологічними підходами щодо аналізу та оцінки ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності; методиками проведення аналізу щодо вибору 
найоптимальніших для підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом;.  

Зміст навчальної дисципліни: 



ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, РЕГУЛЮВАННЯ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ. 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. 
Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА. 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 ЗЕД та їх страхування. 
Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств на території вільних економічних зон. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


