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Предметом 

вивчення дисципліни є  

об'єкти, суб'єкти, форми зов-  

нішньоекономічної діяльності 

Обсяг – 4  

кредити, 

120 год., в т.ч.:  

лекцій – 30 год.,  

практичні 

заняття –  

30 год.,  

самостійна 

робота – 60 год. 

Період  

навчання −  

4 курс, 8 

семестр 

 

Підсумкова  

форма  

контролю −  

екзамен 

Мета 
вивчення навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств індустрії  

гостинності” − надання студенту  таких можливостей та переваг: знання змісту  

найважливіших категорій і понять зовнішньоекономічної діяльності; найважливіших  

принципів наукових шкіл в сфері зовнішньоекономічних відносин; особливостей  

сучасних теоретико-методологічних орієнтацій міжнародних відносин; розуміння  

сутності та специфіки механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в  

Україні на сучасному етапі. 



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню  

студентом таких елементів компетентностей 
здатність до розуміння соціально-економічних явищ, суспільних процесів і тенденцій науково-технічного прогресу;  

набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань у широкому діапазоні можливих місць роботи та  

повсякденному житті; 

здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат. здатність зосереджуватись на результатах при  

виконанні завдань; 

здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку природи, людини, суспільства; 

здатність до використання сучасного програмного забезпечення, internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах,  

володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки і використання інформації у  

професійній діяльності; 

здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та іноземною мовами для спілкування у професійній та  

соціально-культурній сферах, володіння фаховою термінологією українською та іноземною мовами. 

здатність до розуміння принципів функціонування економіки та суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу; 

здатність застосовувати теоретичні засади, інструментарій і методологію дослідження процесів функціонування  

готельноресторанного господарства; 

здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації у закладах готельно-ресторанного  

господарства, навички взаємодії (робота в команді); 

здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного  

бізнесу; 

здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного  

та ресторанного бізнесу; 

здатність аналізувати та розраховувати економічні показники діяльності, визначати рівень конкурентоспроможності та 

економічний потенціал суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського  

обліку та спеціальних досліджень; 

здатність організовувати роботу персоналу закладів готельноресторанного господарства з урахуванням кваліфікації,  

досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці та вимог виробництва та обслуговування; 

здатність організовувати ефективну взаємодію структурних підрозділів закладів готельно-ресторанного господарства. 



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність: предмет, метод та 

завдання курсу  Тема 2. Міжнародна торгівля як основна форма 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Тема 3. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

Тема 4. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності  Тема 5. Організація та функціонування 

підприємств з іноземним  капіталом 

Тема 6. Специфіка зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

індустрії  гостинності за умов транснаціоналізації світової економіки 

Тема 7. Сучасні форми  та засоби технологічного обміну 

Тема 8 Інноваційні форми  організації туристичної діяльності 

національних  підприємств 

Тема 9. Міжнародна трудова міграція 

Тема 10. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 11. Феномен гостинності в українському та зарубіжному у 

соціокультурному просторі 

Тема 12. Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-

продажу  Тема 13. Організація і технологія міжнародних 

перевезень 

Тема 14. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

• Лекційний матеріал 

•Методичні вказівки до  

проведення практичних 

занять 

• Робоча програма 

навчальної дисципліни 

• Методичні рекомендації і завдання 

для виконання самостійної роботи 



д.е.н., професор  
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Ми чекаємо на вас! 


