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ПЕРЕДМОВА 

Входження економіки України в ринкові відносини ставить негайну 

потребу підвищення освітнього рівня не лише практиків-підприємців, 

фахівців-економістів, а і висуває вимоги щодо поглиблення знань студентів 

всіх без винятку спеціальностей аграрників економічного профілю. Розвиток 

ринкової економіки неможливий без широкого поширення економічних 

взаємозв’язків між країнами, взаємного проникнення економік. Проте, даним 

питанням до останнього часу мало надавалося уваги, що і викликає 

необхідність поглибленого їх вивчення. 

Сучасний економіст повинен добре володіти знаннями з питань 

зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств з 

метою обґрунтованого прийняття відповідальних рішень для розв’язання 

проблем, що ставить перед товаровиробниками ринок. 

Необхідність вивчення організації і техніки зовнішньоекономічних 

операцій полягає в тому, що такі операції потрібно проводити в Україні 

силами місцевих підприємств, враховуючи і загально прийняті підходи і 

регіональні особливості, використовуючи різноманітні види ресурсів. 

Зміст дисципліни “ Організація і техніка зовнішньоекономічних 

операцій ” складатимуть вивчення основних видів таких операцій з їх 

особливостями та спільними рисами. 

Мета вивчення дисципліни «Організація і техніка 

зовнішньоекономічних операцій» - озброїти майбутніх спеціалістів 

науковими теоретичними знаннями і практичними навичками з організації і 

здійснення зовнішньоекономічних операцій з урахуванням сукупності 

різноманітних змінних умов у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства.  

Завданням вивчення дисципліни «Організація і техніка 

зовнішньоекономічних операцій» є вивчення основного змісту та 

особливостей таких операцій на зовнішньому та внутрішньому ринках з 



урахуванням досвіду як місцевих, так і закордонних підприємств з метою 

оволодіти механізмами підготовки, планування і проведення таких операцій 

враховуючи існуючий фінансово-економічний стан та законодавче 

забезпечення їх. 

Основними формами з вивчення дисципліни є: лекції, практичні заняття 

а також самостійна поза аудиторна робота. 

Вимоги до знань, умінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни є: 

- сформувати в студентів вміння прогнозувати ринкове середовище і 

визначення вимог світового ринку або зовнішнього ринку до товару; 

- оволодіти принципами і методами здійснення комерційних операцій; 

- набути студентами практичних навиків з організації транспортного 

забезпечення зовнішньоекономічних операцій; 

- знати організацію та методи управління ризиками в 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- володіти основами методики INKOTERMS – 2000 при підготовці та 

здійсненні зовнішньоекономічних операцій; 

- вміти узагальнювати підбір ефективних умов виробництва при 

формуванні альтернативних варіантів зовнішньоторговельних операцій; 

- навчити на основі глибокого аналізу розкрити резерви і накреслювати 

реальні шляхи досягнення практичної реалізації міжнародних комерційних 

операцій, які здійснюються на основі застосування певних правових норм та 

конкретних методів з урахуванням усталених традицій у міжнародному 

співтоваристві. 

Перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем) засвоєння яких необхідне 
для вивчення курсу 

Вивчення курсу ґрунтується на знанні економіки, плануванні, 
організації, міжнародного права, менеджменту, аналізу, маркетингу, 
комп’ютерної техніки, рослинництва, тваринництва, землеробства, 
механізації, стандартизації, технології і зберігання продукції, митної справи, 
міжнародного митного регулювання та інших дисциплін. 

 
Перелік дисциплін, вивчення яких спирається на дану дисципліну 



Знання набуті при вивченні даної дисципліни можуть бути використані 
при вивченні стратегічного менеджменту, маркетингу та міжнародного 
права. 

СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Навчальні заняття (підготовка та 

виконання) год. 

М
од

ул
ь 

Тема  

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Поняття, види та особливості здійснення 
комерційних операцій на світовому ринку. 
Організація контролю, виконання та 
припинення зовнішньоторгових операцій. 

2   

Техніко-економічне обґрунтування 
зовнішньоекономічних операцій та 
міжнародних проектів. Економічна оцінка 
міжнародного науково-технічного обміну. 

2   

Організація зовнішньоторгових операцій 2   

Використання INKOTERMS – 2000 при 
підготовці та здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій. 

2   

Визначення фінансових умов 
зовнішньоторговельних операцій. 

 2  

Валютна ефективність експорту та 
імпорту. 

 2  

Показники ефективності експорту та 
імпорту. 

 2  

Взаємозалежність ефектів експорту та 
імпорту. 

 2  

Організація транспортного забезпечення 
зовнішньоекономічних операцій  

  6 

Зовнішньоторгова документація   4 

Міжнародні комерційні розрахунки   4 

Реєстрація зовнішньоекономічної 
діяльності 

  2 

Міжнародні господарські контракти   4 

Міжнародні розрахунки і міжнародні 
кредити 

  6 

Іноземне інвестування в системі 
зовнішньоекономічних операцій 

  4 М
од

ул
ь 
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Організація обліку зовнішньоекономічних 
операцій 

  2 



Загальна характеристика Митного Кодексу 
України та його застосування. Митний 
тариф України  та правила переміщення 
товарів через митний кордон України і їх 
застосування. 

  6 

 Всього за модуль 1 8 8 38 

Зовнішньоторгові договори: види, форми, 
структура, зміст та порядок розроблення. 

2   

Особливості бізнес-планування 
зовнішньоекономічної діяльності. 

2   

Види та управління ризиками в 
зовнішньоекономічної діяльності. 

2   

Нормативно-правове забезпечення 
організації обігу іноземної валюти на 
українському ринку. 

2   

Підбір ефективних умов виробництва при 
формуванні альтернативних варіантів 
зовнішньоторговельних операцій. 

 2  

Підвищення ефективності використання 
імпортного обладнання за рахунок 
факторів внутрішнього ринку 

 2  

Ефективність міжнародної спеціалізації та 
кооперування виробництва. 

 2  

Розрахунок ефекту та ефективності 
експорту та імпорту ліцензій 

 2  

Економічна оцінка міжнародного науково-
технічного обміну 

  4 

Пошук та оцінка іноземних партнерів   4 

Зовнішня торгівля суб’єктів в 
зовнішньоекономічній діяльності 

  6 

Вартісна оцінка технології на світових 
ринках 

  4 

Організація ефективності створення 
експортних виробництв 

  4 

Організація та типові правила страхування  
зовнішньоекономічних операцій 

  4 

Аналіз та проробка конкурентних 
матеріалів, складання конкурентного 
листа, розрахунок експортних/імпортних 
цін 

  4 

Способи та порядок припинення 
зовнішньоторговельних операцій 

  4 
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Державне регулювання   4 



зовнішньоекономічної діяльності 

 Всього за модуль 2 8 8 38 

 Всього годин навчального навантаження 16 16 76 
 
 
РОЗБИТТЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ РОБІТ НА МОДУЛІ 

 

II Семестр № 
п/п 

 

Види робіт 
 
 

1 модуль  2 модуль  
Всього 

 
 1. Лекції  4 4 8  

2. Практичні заняття  4  4 8 
3. Тестування  1  1  2  
4. Захист модуля  1  1  2  
5. Іспит   1  1  

 

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ, % 

 
 

Назва теми Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Поняття, види та особливості здійснення 
комерційних операцій на світовому ринку. 
Організація контролю, виконання та 
припинення зовнішньоторгових операцій. 

 
1,88 

 
1,88 

 

Техніко-економічне обґрунтування 
зовнішньоекономічних операцій та 
міжнародних проектів. Економічна оцінка 
міжнародного науково-технічного обміну. 

 
1,88 

 
1,88 

 

Організація зовнішньоторгових операцій 1,87 1,87  

Використання INKOTERMS – 2000 при 
підготовці та здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій. 

 
1,87 

 
1,87 

 

Зовнішньоторгові договори: види, форми, 
структура, зміст та порядок розроблення. 

 
1,88 

 
1,88 

 

Особливості бізнес-планування 
зовнішньоекономічної діяльності. 

1,88 1,88  

Види та управління ризиками в 
зовнішньоекономічної діяльності. 

 
1,87 

 
1,87 

 

Нормативно-правове забезпечення організації 
обігу іноземної валюти на українському ринку. 

 
1,87 

 
1,87 

 

Всього 15 15 70 
 



 
 

 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (лекції) (54/1,5) 
 

Модуль 1 

Основні види зовнішньоекономічних операцій та особливості їх 

здійснення 

 

Тема 1. Поняття, види та особливості здійснення комерційних 

операцій на світовому ринку. Організація контролю, виконання та 

припинення зовнішньоторгових операцій. 

Поняття та види комерційних операцій. Зовнішньоторгові операції. 

Експортно-імпортні операції. Реекспортні та реімпортні операції. Операції 

зустрічної торгівлі та натурального обміну. Комерційна компенсація. 

Зустрічні та авансові закупки. Угоди типу «офсет» та «світч». Операції на 

давальницький сировині, або толинг. Прості та складні компенсаційні угоди. 

Виробниче кооперування. Франчайзинг товарів та послуг. 

Організаційні форми здійснення зовнішньоторгових операцій: торги, 

біржі, аукціони. Міжнародні торги, біржі та аукціони. Орендні операції. 

Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом. 

Операції з торгівлі інженерно-технічними послугами. Консалтингові 

операції. 

Організація контролю, виконання та припинення зовнішньоторгового 

контракту. Виконання контрактних зобов’язань. Розгляд можливих претензій 

та рекламацій з експорту і подання таких з імпорту. Прострочка поставки або 

недопоставки товару у встановлений договором строк. Недостача або інша 

втрата товару при його поставці. Поставка товарів неналежної якості. 



Претензії та позови про відшкодування збитків від порушення умов 

договору. 

 
 

 

Тема 2. Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних 

операцій та міжнародних проектів. Економічна оцінка міжнародного 

науково-технічного обміну. 

Завдання обґрунтування. Принципи і методи техніко-економічної 

оцінки ЗЕО та міжнародних проектів. Зміст і послідовність ТЕО 

міжнародного проекту. Показники фінансово-економічної оцінки проекту. 

Валютні показники проекту. 

Форми прояву ефекту. Зовнішньоторговельний та науково-технічний 

ефект. Ефект спеціалізації та кооперування. Ефект виграшу в часі. Ефект 

подолання дефіциту та ефект збереження ресурсів на майбутнє.  

Суть та особливості визначення ефекту та ефективності ЗЕО. 

Врахування умов конвертації національної валюти. Валютна ефективність 

експорту та імпорту. Показники ефекту експорту та імпорту. 

Взаємозалежність ефектів експорту та імпорту.  

Ефективність створення експортних виробництв. Співвідношення 

виробництва на внутрішньому та зовнішньому ринках. Напрями підвищення 

конкурентоспроможності експортної продукції. Послідовність розрахунку 

показників ефекту та ефективності експорту продукції. Формулювання 

альтернативних варіантів. Ефективність придбання і використання 

імпортного обладнання. Підвищення ефективності використання імпортного 

обладнання за рахунок факторів внутрішнього ринку. Поняття та економічна 

оцінка міжнародного науково-технічного обміну. Передумови та доцільність 

міжнародної передачі технологій. Вартісна оцінка технології на світових 

ринках. Принципи та методи цінових розрахунків. Ефективність міжнародної 

спеціалізації та кооперування виробництва. 



 

Тема 3. Організація зовнішньоторгових операцій. 

Маркетингове дослідження зовнішнього ринку. Вивчення ринкового, 

підприємницького середовища на зовнішніх ринках. Вимоги світового ринку 

або зовнішнього ринку до товару. Вивчення місткості та характеру 

зовнішнього ринку, еластичності попиту на ньому. Спостереження за рівнем 

світових цін та тенденціями їх змін. Дослідження фірмової структури ринку 

та складу зарубіжних партнерів. Маркетинговий аналіз ступеня та характеру 

ринкової конкуренції, методів маркетингової роботи конкурентів.  

Пошук, вибір та встановлення контакту із закордонними партнерами. 

Оферта, замовлення, запит, комерційні листи, участь у ярмарках та 

виставках, рекламна компанія та інші способи встановлення контактів з 

контрагентом. 

Укладання зовнішньоторгових контрактів. Проведення попередніх 

переговорів. Складання протоколу про наміри та попереднього контракту. 

Складання та підписання зовнішньоторгового контракту. 

 

Тема 4. Використання INKOTERMS – 2000 при підготовці та 

здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

Мета і сфера застосування ІНКОТЕРМС. ІНКОТЕРМС – 2000. Правила 

ІНКОТЕРМС у договорі купівлі-продажу. Структура  та термінологія 

ІНКОТЕРМС. Зобов’язання продавця щодо поставки. Перехід ризиків і 

витрат пов’язаних з товаром. Набір термінів – умов для використання в 

різних галузях торгівлі та регіонах. Митні зобов’язання. Види транспорту та 

відповідні  їм терміни ІНКОТЕРМС – 2000, рекомендації щодо застосування. 

Місце відправлення, пакування, маркування, огляд товару та страхування. 

Коносамент і електронна торгівля. Арбітраж міжнародної торгової палати.  

Обов’язки продавця та покупця. Зміст і особливості застосування кожної 

умови групи Е (EXW), групи F ( FCA, FAS, FOB), групи С (CFR, CIP, 

CIF,CPT), групи D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). 



 

 

 

 

 

Модуль 2 

Правове регулювання здійснення зовнішньоекономічних операцій та 

його використання 

 

Тема 5. Зовнішньоторгові договори: види, форми, структура, зміст 

та порядок розроблення. 

Структура, зміст та особливості оформлення зовнішньоторгових 

контрактів купівлі-продажу. Визначення сторін та термінологія. Предмет 

контракту, кількість або ціна та кількість, або предмет та кількість. Базисні 

умови поставок. Ціна та загальна сума контракту. Якість товару, строку та 

дата поставки, або строк та умови поставки. Умови платежу. Здавання-

прийняття товару. Гарантія, претензії щодо кількості та якості. Пакування, 

маркування та відвантаження товару. Санкції. Страхування. Форм-мажорні 

або інші обставини. Юридичні адреси та розрахунки (банківські реквізити) 

сторін. 

 

Тема 6.  Особливості бізнес-планування зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Бізнес план та його роль у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємств АПК. Зміст і структура бізнес плану по розділах: короткі 

висновки, продукт (вид послуг), мета, стратегія, ринок, конкуренти, план 

маркетингу, план виробництва, організація і управління, юридичний план, 

фінансовий план, програма інвестування, вплив на довкілля, програма 

зменшення ризиків і страхування.  



Можливі варіанти розрахунків. Контроль результатів виконання бізнес 

плану і внесення до нього необхідних коректив. 

 

 

 

 

Тема 7. Види та управління ризиками в зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Зміст та джерела ризиків в зовнішньоекономічної діяльності. Загальні 

причини виникнення. Фінансові умови ризиків в зовнішньоекономічної 

діяльності. Економічні фактори, які обумовлюють ризики в 

зовнішньоекономічної діяльності. Ризики, пов’язані з управлінням 

зовнішньоекономічної діяльності. Політичні фактори ризиків в 

зовнішньоекономічної діяльності. Фактори ризику, пов’язані з організацією  

зовнішньоекономічної діяльності. Фактори ризику, що впливають на 

ушкодження матеріальних цінностей та стихійні лиха як джерело ризику в 

зовнішньоекономічної діяльності. Екологічні умови та соціальні чинники 

ризиків. 

Основні види ризиків та їх класифікація. Основні правила управління 

ризиками в зовнішньоекономічної діяльності. Основні принципи стратегії 

управління ризиками в зовнішньоекономічної діяльності. Методи зниження 

ризику в зовнішньоекономічної діяльності. Засоби зменшення та етапи 

управління ризиками  в зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 8. Нормативно-правове забезпечення організації обігу 

іноземної валюти на українському ринку. 

Законодавство, що регулює  зовнішньоекономічну діяльність України. 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Основні принципи 

зовнішньоекономічної діяльності України.  Основна мета моніторингу. 

Експорт/імпорт товарів, капіталів, робочої сили. Експорт/імпорт послуг. 



Основні види послуг, що дозволяється здійснювати вітчизняним суб’єктам  

зовнішньоекономічної діяльності. Поняття інжиніринг в  

зовнішньоекономічної діяльності. Поняття зустрічна торгівля в 

зовнішньоекономічної діяльності. Основні види міжнародних орендних 

відносин. Види заборон експорту/імпорту.  

Встановлення курсів і крос курсів іноземних валют до української 

гривни. Необхідність і методи валютного регулювання та роль у ньому 

національного банку України. Обіг готівкової і безготівкової валюти на 

територій України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Модуль 1 

 

Тема 1. Визначення фінансових умов зовнішньоторговельних 

операцій 

Мета заняття:  закріпити у  студентів теоретичні  знання  та  

виробити  практичні  навики  із  формами розрахунків, способи оформлення, 

передачі та оплати товаророзпорядчих та платіжних документів, що 

виконується через банк. 

Завдання: На основі вихідних даних виконати розрахунки  готівкою 

або негайний платіж; розрахунки з платежем на виплату, або у кредит; 

додаткові платежі на товаросупровідні документи. 

 

Тема 2. Валютна ефективність експорту та імпорту 

Мета заняття:  засвоєння  студентами теоретичних  знання  та  

вироблення  практичних  навики з економічною характеристикою будь-якої 

експортної чи імпортної операції де є показник валютної ефективності 

(валютний коефіцієнт, купівельна сила валюти, товарний курс). 

Завдання: На основі вихідних даних виконати розрахунок валютної 

ефективності експорту та імпорту, враховуючи експортний еквівалент та 

імпортний еквівалент. 

 

Тема 3. Показники ефективності експорту та імпорту 

Мета заняття:  закріпити у студентів теоретичні  знання  та  виробити  



практичні  навики  із  формами розрахунків показника ефекту експорту та 

імпорту обладнання та споживчих товарів. 

Завдання: На основі вихідних даних виконати розрахунки  показників 

ефекту експорту та імпорту, при цьому обов’язково повинні врахувати 

купівельну силу відповідних валют, валютних коефіцієнтів. 

Тема 4. Взаємозалежність ефектів експорту та імпорту 

Мета заняття:  засвоєння  студентами теоретичних  знання  та  

вироблення  практичних  навики з оцінки експортно-імпортних операцій, які 

проводить певне підприємство протягом певного періоду (наприклад, року), 

або окремого ЗТК.  

Завдання: На основі вихідних даних виконати розрахунок 

взаємозалежності ефектів імпорту та експорту при умові валютної 

збалансованості (якщо не враховувати відрахування частки валютної виручки 

у бюджет, які мають місце на практиці). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Модуль 2 

Тема 5. Підбір ефективних умов виробництва при формуванні 

альтернативних варіантів зовнішньоторговельних операцій 

Мета заняття:  закріпити у  студентів теоретичні  знання  та  

виробити  практичні  навики  із  формулюванням та способом порівняння 

реальних альтернатив, які відрізняються одна від одної за такими 

характеристиками: розмір експортної партії, країна-імпортер, розмір 

експортної квоти, рівень контрактної ціни, набір супутніх послуг, умови 

виробництва продукції та період організації виробництва експортної 

продукції.. 

Завдання: На основі вихідних даних виконати розрахунки  підбору 

ефективних умов виробництва, якщо є альтернативні можливості 

організувати експортне виробництво на кількох підприємствах. Оцінити 

порівняльну ефективність кожного варіанта. 

 

Тема 6. Підвищення ефективності використання імпортного 

обладнання за рахунок факторів внутрішнього ринку 

Мета заняття:  засвоєння  студентами теоретичних  знання  та  

вироблення  практичних  навики з оцінки вимог до ТЕО операцій 

послідовності розрахунку, вартісної оцінки, обґрунтування імпортної ціни та 

підвищення ефективності використання імпортного обладнання за рахунок 

факторів внутрішнього ринку.  

Завдання: На основі вихідних даних виконати розрахунок вартісної 

оцінки імпортного обладнання, економічний ефект, мінімально допустима 



вартість та визначити оцінку ефективності, яка з’єднана з ринковою оцінкою, 

що дає найповнішу картину можливих меж зміни вартісних показників. 

 

Тема 7. Ефективність міжнародної спеціалізації та кооперування 

виробництва 

Мета заняття:  закріпити у студентів теоретичні  знання  та  виробити  

практичні  навики  із  формами розрахунків економічного ефекту та 

економічної ефективності міжнародної спеціалізації та кооперування 

виробництва. 

Завдання: На основі вихідних даних виконати розрахунки  ефекту 

концентрації виробництва, який виникає в результаті збільшення обсягів 

випуску продукції за рахунок спеціалізації виробництва; річний ефект 

міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва за незмінних цін у 

річному обсязі; ефективність МСКВ визначається ефективністю кожної 

експортної та імпортної операції під час реалізації проекту. 

 

Тема 8. Розрахунок ефекту та ефективності експорту та імпорту ліцензій 

Мета заняття:  засвоєння  студентами теоретичних  знання  та  

вироблення  практичних  навики з розрахунку ефекту та ефективності 

експорту та імпорту ліцензій, які найчастіше здійснюються у випадках 

проведення в Україні НДДКР на замовлення закордонних підприємств та 

організацій та при продажу ліцензій на науково-технічні розробки при цьому 

враховують супутні ефекти та супутні витрати. 

Завдання: На основі вихідних даних виконати розрахунок річного 

економічного ефекту; ефективності придбання ліцензій; сумарну 

дисконтовану вартість за 10 років; рентабельність виробництва; можливу 

ціну або ціну продавця; верхню межу ціни ліцензії.. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Тема 1. Організація транспортного забезпечення 

зовнішньоекономічних операцій 

1. Зміст та умови транспортного забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності. Характер транспортного забезпечення.  

2. Визначення базових умов поставок. Умови поставок товарів за 

вимогами «ІНКОТЕРМС-2000».  

3. Вибір транспорту та його вид. Основні види транспортних 

перевезень.  

4. Форма оплати перевезень «Фрахт». Вид угоди Фрахтування. Види 

фрахтування суден. Правові документи регулювання угод. 

5.  Документ кононсамент його призначення, види та функції. Переваги 

контейнерних перевезень.  

6. Міжнародні залізничні перевезення (КОТИФ) їх учасники та 

інструкції.  

7. Функції основного документу який використовується в 

автомобільному транспорті.  

8. Повітряні перевезення – основні документи та їх функції. 

Література : 

1. Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних та 

повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються 

ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989 // 

Урядовий кур’єр. – 2003. – 30 грудня.  



2. Про затвердження Порядку проведення митними органами на 

підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних 

засобів, що переміщуються через митний кордон України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1730 // Урядовий кур’єр. 

– 2005. – 6 січня.  

3. Голомовзий В.М. Митне регулювання: Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури,2004. – 240с. 

4. Козик В.В., Панкова Л.А. Карп'як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О.  

Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навчальний посібник. – 2-ге 

вид. , перероб. і доп. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. -608с. 

5. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: 

Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. - 948 с. 

 

Тема 2.    Зовнішньоторгова документація 

1. Зовнішньоекономічний контракт – поняття та порядок укладання.  

2. Вплив системи права країн – учасників ЗЕД на форму і зміст 

контракту.  

3. Застосування «Положення про форму зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів)». Умови і структура зовнішньоекономічного 

контракту. Преамбула і предмет договору.  

4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).  

5. Базисні умови поставки товарів (прийому-здавання виконаних робіт 

або послуг).  

6. Ціна та загальна вартість. Види цін та поправки до них. Умови 

платежів.  

7. Умови здавання (приймання) товару (робіт, послуг). Упаковка та 

маркування, форс мажорні обставини.  

8. Санкції та рекламації. Види неустойок та їх застосування. Арбітраж.  

9. Додаткові умови (страхування, гарантії якості, залучення 

субвиконавців, агентів, перевізників і т. д. ). 



Література : 

1. Закон України „Про міжнародні договори України” // Урядовий 

кур’єр. – 2004. – 18 серпня(із наступними змінами і доповненнями).  

2. Про типові рекомендації щодо базових платіжних умов 

зовнішньоторговельних контрактів українських суб’єктів господарювання в 

умовах нестабільних обмінних курсів та обмежень на валютні операції на 

ринках країн СНД. Лист НБУ від 1 березня 1999року № 13-111/379-1762 // 

Посередник. – 1999. – 29 березня. 

3. Бутило І.А. Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічної 

операції з експорту сільськогосподарської продукції: Методичні вказівки для 

виконання індивідуальних практичних завдань з дисципліни „Організація і 

техніка зовнішньоекономічних операцій. – Умань, 2002. – 31с. 

4. Ведеречко В. Увага, контракт! // Пропозиція. – 1995. - № 12. – 1996. - 

№№ 1,3. 

5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ 

І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман: За ред. д-ра ек. наук, 

проф.. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.  

 
Тема 3. Міжнародні комерційні розрахунки 

1. Визначення валютних умов зовнішньоекономічних контрактів. 

2. Визначення фінансових умов зовнішньоекономічних контрактів. 

3. Визначення форм розрахунку. 

4. Визначення засобів розрахунку. 

5. Використання банківських гарантій у міжнародних розрахунках. 

6. Факторингові операції. 

7. Форфейтингові операції. 

Література : 

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий 

кур’єр. – 2001. - 17 січня(із наступними змінами і доповненнями). 



2. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в 

Україні” // Голос України. – 2001. - 16 травня(із наступними змінами і 

доповненнями). 

3. Про типові рекомендації щодо базових платіжних умов 

зовнішньоторговельних контрактів українських суб’єктів господарювання в 

умовах нестабільних обмінних курсів та обмежень на валютні операції на 

ринках країн СНД. Лист НБУ від 1 березня 1999року № 13-111/379-1762 // 

Посередник. – 1999. – 29 березня. 

4. Фесина А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК: стан, 

перспективи розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 66 с. 

5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для 

вузів/ І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман: За ред. д-ра ек. наук, 

проф.. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.  

 

Тема 4. Реєстрація зовнішньоекономічної діяльності 

1. Реєстрація підприємства як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів та їх порядок. 

3. Нормативні документи якими регламентується державна ре6єстрація 

суб’єктів ЗЕД. 

4. Види та дозволи державних органів при реєстрації та здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

5. Особливості оформлення документів при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Література : 

1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // 

Зовнішньоекономічна діяльність: збірник нормативних актів. – К.: Торговий 

дім, 1992. – с. 3-34 (із наступними змінами і доповненнями). 

2. Закон України “Про стандартизацію ” // Урядовий кур’єр. – 2001. - 20 

червня(із наступними змінами і доповненнями). 



3. Указ Президента України “Про Державну службу експортного 

контролю України” // Голос України. – 2002. - 3 січня. 

4. Про визначення Торгово – промислової палати уповноваженим 

органом з видачі сертифікатів походження товару: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 255 //Урядовий кур’єр. – 2003. -5 

березня. 

5. Бутило І.А. Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічної 

операції з експорту сільськогосподарської продукції: Методичні вказівки для 

виконання індивідуальних практичних завдань з дисципліни „Організація і 

техніка зовнішньоекономічних операцій. – Умань, 2002. – 31с. 

 

Тема 5. Міжнародні господарські контракти 

1. Економічний зміст міжнародних господарських контрактів. 

2. Принципи складання та здійснення міжнародних господарських 

контрактів. 

3. Класифікація та головні підходи до її визначення. 

4. Основні типи міжнародних господарських контрактів. 

5. Основні види міжнародних господарських контрактів. 

6. Основні умови міжнародних господарських контрактів при 

факторингу його переваги. 

7. Основні умови міжнародних господарських контрактів при 

франчайзингу його умови. 

Література : 

1. Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про 

міжнародний факторинг» 11 січня 2006 року N 3302-IV. 

2. Про типові рекомендації щодо базових платіжних умов 

зовнішньоторговельних контрактів українських суб’єктів господарювання в 

умовах нестабільних обмінних курсів та обмежень на валютні операції на 

ринках країн СНД. Лист НБУ від 1 березня 1999року № 13-111/379-1762 // 

Посередник. – 1999. – 29 березня  



3. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

Затверджено 6.09.2001 року № 201 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - 

№ 94. – с. 15-17. 

4. Внешнеторговые сделки: контракты, соглашения, транспортные 

документы, финансовая отчетность. – К.: «Информ-Гео», 1992. – 128 с. 

5. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты 

регулирования. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Деловая литература», 1999. – 302с. 

 

Тема 6. Міжнародні розрахунки і міжнародні кредити 

1. Формування інтернаціональної вартості товару. 

2. Механізм ціноутворення на світовому ринку. 

3. Система цін світового ринку. 

4. Знижки і надбавки у зовнішній торгівлі. 

5. Валюта і валютні цінності. 

6. Міжнародні розрахунки. 

7. Міжнародні кредити. 

Література : 

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті" 31 травня 2007 року N 1108-V 

2. Закон України „Про міжнародні договори України” // Урядовий кур’єр. 

– 2004. – 18 серпня(із наступними змінами і доповненнями).  

3. Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про 

міжнародний фінансовий лізинг» 11 січня 2006 року N 3301-IV 

4. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

Затверджено 6.09.2001 року № 201 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - 

№ 94. – с. 15-17. 

5. Козик В.В., Панкова Л.А. Карп'як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О.  

Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навчальний посібник. – 2-ге 

вид. , перероб. і доп. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. -608с. 



Тема 7. Іноземне інвестування в системі зовнішньоекономічних 

операцій 

1. Зміст, види, форми  іноземних інвестицій. 

2. Підприємство з іноземними інвестиціями, основні цілі та переваги. 

3. Порядок створення та особливості реєстрації спільних підприємств в 

Україні. 

4. Спільна інвестиційна діяльність, мета, завдання та головні 

відмінності. 

5. Офшорні зони та їх використання суб’єктами ЗЕД. 

6. Основні організаційні форми функціонування іноземних інвесторів в 

офшорних зонах. 

7. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. 

Література : 

1. Закон України “Про захист іноземних інвестицій в Україні” // 

Зовнішньоекономічна діяльність: збірник нормативних актів. – К.: Торговий 

дім, 1992. – с. 48 (із наступними змінами і доповненнями). 

2. Закон України “Про захист іноземних інвестицій в Україні” // 

Зовнішньоекономічна діяльність: збірник нормативних актів. – К.: Торговий 

дім, 1992. – с. 48 (із наступними змінами і доповненнями). 

3. Циганкова Т. М. , Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна 

торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488с. 

4. Щебарова Н.Н. Внешнеторговая политика: Учебное пособие. – 

М.: Международные отношения, 2003. – 256с. 

5. Світова економіка. Економіка закордонних країн: Підручник для 

вузів / Ред. Колесов В.П.; Академія пед. і соц. Наук; Московський Гос. ун-т 

ім. М.В. Ломоносова. – 3-ізд. – М.: Флінта, 2001. – 479с. 

 

Тема 8. Організація обліку зовнішньоекономічних операцій 

1. Загальні положення бухгалтерського обліку. 

2. Порядок проведення безготівкових розрахунків в іноземній валюті. 



3. Порядок купівлі та продажу валюти на міжбанківському валютному 

ринку України. 

4. Застосування товаросупровідних документів у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

5. Облік комісійних операцій у зовнішньоекономічній діяльності. 

6.  Податковий та бухгалтерський облік операцій з переробки 

давальницької сировини резидента за межами України. 

7. Облік зовнішньоекономічного бартеру. 

8. Штрафні санкції за порушення валютного законодавства. 

Література : 

1. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) 

операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності ” // Урядовий кур’єр. – 

1999. – 21 січня (із наступними змінами і доповненнями). 

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність ” // Урядовий кур’єр. 

– 2001. - 17 січня(із наступними змінами і доповненнями). 

3. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про операції з 

давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах ” // 

Урядовий кур’єр. – 2001. – 31 жовтня(із наступними змінами і 

доповненнями). 

4. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті" 31 травня 2007 року N 1108-V 

5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ 

І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман: За ред. д-ра ек. наук, 

проф.. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.  

 

Тема 9. Митне оформлення зовнішньоекономічної діяльності 

1. Загальна характеристика Митного Кодексу України та його 

застосування. Митний тариф України  та правила переміщення товарів через 

митний кордон України і їх застосування.  

2. Митні органи, їх структура і роль у розвитку економіки України. 



3. Митний контроль, його суть і зони здійснення. Типова технологія 

митного оформлення товарів.  

4. Документи, що подаються суб’єктами ЗЕД для роботи з митницею. 

Режими та мета переміщення товарів через кордон України. Декларування 

транспортних засобів, товарів та інших предметів. Вантажна митна 

декларація.  

5. Зміст Митного тарифу України та його застосування. Класифікаційна 

схема митного тарифу України. 

6.  Види мита та його ставок.  

7. Ціль і значення визначення країни походження товарів. Законодавче 

регулювання використання різних видів мита. 

8.  Митна вартість товарів та її складові. Звільнення від оплати та 

повернення мита.  

9. Митні ліцензійні склади – їх роль і діяльність. Зберігання під митним 

контролем.  

10. Порушення митних правил та відповідальність при цьому. ГАТТ – 

СОТ та регулювання світової торгівлі. 

Література : 

1. Митний Кодекс України // Урядовий кур’єр .- 2002.- 14 серпня.(із 

наступними змінами і доповненнями). 

2. Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про 

міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. Наказ 

Державної Митної Служби України N 755 від 21.11.2001р. 

3. Про здійснення екологічного контролю у зоні діяльності митниць 

призначення та відправлення. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2001 р. № 1429 // Урядовий кур’єр. – 2001. - 7 листопада. 

4. Про затвердження Порядку справляння митними органами ввізного 

(вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що 

переміщуються через митний кордон України: Наказ ДМСУ від 23.01.2006  N 

30  



5. Про затвердження Положення про Державну митну службу України: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 940 

 

Тема 10. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері науково-технічних 

відносин 

1. Науково-технічний потенціал його суть та зміст . 

2. Механізм здійснення науково-технічних зв’язків, основні види та 

форми. 

3. Економічні закони та науково-технічні відносини. 

4. Форми реалізації науково-технічних зв’язків на світовому ринку. 

Література : 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання 

вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ» 31 травня 2007 року N 1111-V 

2. Закон України “Про приєднання України до Ніццької Угоди про 

Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків // Голос 

України. - 2000. - 13 червня. 

3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // 

Зовнішньоекономічна діяльність: збірник нормативних актів. – К.: Торговий 

дім, 1992. – с. 3-34 (із наступними змінами і доповненнями). 

4. Козик В.В., Панкова Л.А. Карп'як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О.  

Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навчальний посібник. – 2-ге вид. , 

перероб. і доп. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. -608с. 

5. Світова економіка. Економіка закордонних країн: Підручник для вузів / 

Ред. Колесов В.П.; Академія пед. і соц. Наук; Московський Гос. ун-т ім. М.В. 

Ломоносова. – 3-ізд. – М.: Флінта, 2001. – 479с. 

 

Тема 11. Пошук та оцінка іноземних партнерів 

1. Суть та види фірм їх класифікація. 

2. Форми фірм та їх особливості. 



3. Показники ефективності діяльності фірми. 

4. Знаходження та оцінка партнерів для здійснення угод. 

5. Методи пошуку потенційних покупців. 

6. Методи пошуку партнерів. 

Література : 

1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // 

Зовнішньоекономічна діяльність: збірник нормативних актів. – К.: Торговий 

дім, 1992. – с. 3-34 (із наступними змінами і доповненнями). 

2. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

Затверджено 6.09.2001 року № 201 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - 

№ 94. – с. 15-17. 

3. Балакін Р.М. Проблеми інтеграції економіки у світове господарство: 

Навчальний посібник. – К.: Видавництво УСГА, 1992. – 48 с. 

4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ 

І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман: За ред. д-ра ек. наук, 

проф.. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.  

5. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: 

Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. - 948 с. 

 

Тема 12. Зовнішня торгівля суб’єктів в зовнішньоекономічній 

діяльності 

1. Зміст та показники зовнішньої торгівлі. 

2. Основні форми здійснення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД. 

3. Методи здійснення зовнішньої торгівлі. 

4. Особливості здійснення торгівлі суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності. 

5. Регулювання зовнішньоторговельних операцій. 

6. Заходи, що обмежують зовнішньоторговельних операцій. 

Література : 



1. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

Затверджено 6.09.2001 року № 201 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - 

№ 94. – с. 15-17. 

2. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты 

регулирования. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Деловая литература», 1999. – 302с. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ 

І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман: За ред. д-ра ек. наук, 

проф.. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.  

4. Козик В.В., Панкова Л.А. Карп'як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О.  

Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навчальний посібник. – 2-ге 

вид. , перероб. і доп. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. -608с. 

5. Френклін Рут, Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції/ Пер. з 

англ. - К.: Основы, 1998.- 743с. 

 

Тема 13. Вартісна оцінка технології на світових ринках 

1. Принципи ціноутворення на науково - технічну продукцію. 

2. Методи цінових розрахунків. 

3. Послідовність цінових розрахунків. 

4. Визначення верхньої ціни продажу технології. 

5. Визначення можливої ціни продажу технології. 

Література : 

1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // 

Зовнішньоекономічна діяльність: збірник нормативних актів. – К.: Торговий 

дім, 1992. – с. 3-34 (із наступними змінами і доповненнями). 

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр. 

– 2001. - 17 січня(із наступними змінами і доповненнями). 

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність" 16 листопада 2006 року N 360-V 



4. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты 

регулирования. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Деловая литература», 1999. – 302с. 

5. Козик В.В., Панкова Л.А. Карп'як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О.  

Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навчальний посібник. – 2-ге 

вид. , перероб. і доп. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. -608с. 

 

Тема 14. Організація ефективності створення експортних виробництв 

1. Співвідношення виробництва на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

2. Напрями підвищення конкурентоспроможності експортної продукції. 

3. Послідовність розрахунку показників ефекту та ефективності експорту 

продукції. 

4. Формулювання альтернативних варіантів. 

Література : 

1. Закон України “Про іноземні інвестиції” // Зовнішньоекономічна 

діяльність: збірник нормативних актів. – К.: Торговий дім, 1992. – с. 35-47 (із 

наступними змінами і доповненнями). 

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність" 16 листопада 2006 року N 360-V 

3. Перелік високоліквідних товарів, у разі експорту яких за бартерним 

договором термін ввезення на митну територію України імпортних товарів не 

повинен перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної 

вантажної митної декларації.: Додаток до постанови Кабінету Міністрів 

№756 //Урядовий кур’єр. – 2002.- 30 жовтня. 

4. Бутило І.А. Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічної 

операції з експорту сільськогосподарської продукції: Методичні вказівки для 

виконання індивідуальних практичних завдань з дисципліни „Організація і 

техніка зовнішньоекономічних операцій. – Умань,2002. – 31с. 

5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ 

І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман: За ред. д-ра ек. наук, 



проф.. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.  

 

Тема 15. Організація та типові правила страхування  

зовнішньоекономічних операцій 

1. Економічний зміст страхування. 

2. Суб’єкти страхових операцій у зовнішньоекономічній діяльності. 

3. Основні умови страхового полісу. 

4. Основні види страхування. 

5. Перелік та форми документів, які необхідно для отримання страхового 

відшкодування. 

Література : 

1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // 

Зовнішньоекономічна діяльність: збірник нормативних актів. – К.: Торговий 

дім, 1992. – с. 3-34 (із наступними змінами і доповненнями). 

2. Закон України „Про державну підтримку сільського господарства 

України” // Голос України. – 2004. – 7 вересня(із наступними змінами і 

доповненнями).  

3. Внешнеторговые сделки: контракты, соглашения, транспортные 

документы, финансовая отчетность. – К.: «Информ-Гео», 1992. – 128 с. 

4. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты 

регулирования. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Деловая литература», 1999. – 302с. 

5. Козик В.В., Панкова Л.А. Карп'як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О.  

Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навчальний посібник. – 2-ге 

вид. , перероб. і доп. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. -608с. 

Тема 16. Аналіз та проробка конкурентних матеріалів, складання 

конкурентного листа, розрахунок експортних/імпортних цін 

1. Проробка базисних умов контракту. 

2. Проробка валютно-фінансових умов контракту. 

3. Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних операцій. 



4. Підготовка проекту контракту. Типові контракти. 

5. Укладання зовнішньоторгових контрактів. 

6. Форми складання конкурентного листа. 

Література : 

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр. 

– 2001. - 17 січня(із наступними змінами і доповненнями).  

2. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” // 

Голос України. – 2001. - 16 травня(із наступними змінами і доповненнями).  

3. Про типові рекомендації щодо базових платіжних умов 

зовнішньоторговельних контрактів українських суб’єктів господарювання в 

умовах нестабільних обмінних курсів та обмежень на валютні операції на 

ринках країн СНД. Лист НБУ від 1 березня 1999року № 13-111/379-1762 // 

Посередник. – 1999. – 29 березня.  

4. Фесина А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК: стан, перспективи 

розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 66 с.  

5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ 

І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман: За ред. д-ра ек. наук, 

проф.. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.  

 

Тема 17. Способи та порядок припинення зовнішньоторговельних 

операцій 

1. Розгляд можливих претензій та рекламацій з експорту і подання таких 

з імпорту. 

2. Прострочка поставок або недопоставок товару у встановлений 

договором строк. 

3. Недостача або інша втрата товару при його поставці. 

4. Поставка товарів неналежної якості. 

5. претензії та позови про відшкодування збитків від порушення умов 

договору. 

6. Порядок припинення зовнішньоторговельних операцій. 



Література : 

1. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

Затверджено 6.09.2001 року № 201 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - 

№ 94. – с. 15-17.  

2. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты 

регулирования. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Деловая литература», 1999. – 302с.  

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ 

І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман: За ред. д-ра ек. наук, 

проф.. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.   

4. Козик В.В., Панкова Л.А. Карп'як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О.  

Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навчальний посібник. – 2-ге 

вид. , перероб. і доп. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. -608с.  

5. Френклін Рут, Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції/ Пер. з 

англ. - К.: Основы, 1998.- 743с. 

 

Тема 18. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

1. Необхідність і мета державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності.  

2. Система законодавчих актів та державних органів, що регулюють 

зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Економічні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, їх 

значення і застосування. 

4.  Ліцензування і квотування, інші методи нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Література : 

1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // 

Зовнішньоекономічна діяльність: збірник нормативних актів. – К.: Торговий 

дім, 1992. – с. 3-34 (із наступними змінами і доповненнями). 

2. Про типові рекомендації щодо базових платіжних умов 



зовнішньоторговельних контрактів українських суб’єктів господарювання в 

умовах нестабільних обмінних курсів та обмежень на валютні операції на 

ринках країн СНД. Лист НБУ від 1 березня 1999року № 13-111/379-1762 // 

Посередник. – 1999. – 29 березня. 

3. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

Затверджено 6.09.2001 року № 201 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - 

№ 94. – с. 15-17. 

4. Про додаткові заходи щодо посилення роботи з адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова 

Кабінету Міністрів від 31 березня 2004 р. № 117 /// Державний вісник 

України. – 2004. – № 8. – С. 98.  

5. Козик В.В., Панкова Л.А. Карп'як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О.  

Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навчальний посібник. – 2-ге 

вид. , перероб. і доп. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. -608с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ОРІЄНТОВНОГО РОЗПОДІЛУ БАЛІВ ЗА МОДУЛЯМИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Організація і техніка зовнішньоекономічних операцій» 
Таблиця 

Орієнтовний розподіл балів, що присвоюються студентам 
 
 № 

залікового 
кредиту 

№ модуля Назва змістовного 
модуля (назва теми) 

Види робіт 
навчальної 
дисципліни 

Загальна 
кількість 
заходів \ 

годин 

Кількість 
балів за 
кожні 
види 

діяльності 
Лекції 4/8 10 
Практичні 4/8 10 
Самостійна 
робота 

8/34 5 

Контрольні 
заходи 

1/2 5 

Захист 
модуля 1 

1/2 5 

Модуль І 
54год/ 
1,5кр. 

ЗМ1 Основні види 
зовнішньоекономічни

х операцій та 
особливості їх 

здійснення 

Всього ЗМ1  35 
Лекції 4/8 10 
Практичні 4/8 10 
Самостійна 
робота 

10/42 5 

Контрольні 
заходи 

1/2 5 

Захист 
модуля 2 

1/2 5 

Модуль ІІ  
4год/ 

0,75кр. 

ЗМ2 Правове 
регулювання здійснення 
зовнішньоекономічних 

операцій та його 
використання 

Всього ЗМ2  35 
Всього за поточний контроль                                                                    70 
Підсумковий контроль                                                                                30 
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 Разом                                                                                                                               100 

 

Розподіл балів за підсумковим контролем (іспит): 
10 – задовільно; 20 – добре; 30 – відмінно. 
Мінімальна кількість балів за поточний контроль – 35. 
Максимальна кількість балів за поточний контроль – 60. 
Максимальна кількість додаткових балів – 10. 
Бали за відпрацювання пропущених занять входять до суми балів 

поточного контролю. 
 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ 
СТУДЕНТІВ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з 
навчальної дисципліни здійснюється згідно з кредитно-модульною системою 
організації навчального процесу. 

Поточний - під час виконання практичних робіт, індивідуальних 
завдань (розрахункової роботи), контроль за засвоєнням певного модуля 
(модульний контроль). Форму проведення поточного контролю і систему 
оцінювання визначає відповідна кафедра. 

Підсумковий - включає екзамен. 
Кожен модуль може оцінюватись в умовних балах пропорційно обсягу 

часу, відведеного на засвоєння матеріалу цього модуля. Кількість умовних 
балів за навчальні заняття студента становить 70% (коефіцієнт 0,7) і 30% 
(коефіцієнт 0,3) припадає на екзамен від загальної кількості умовних балів. 

Рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним 
планом, але сприяють підвищенню рівня знань та умінь студента з 
навчальної дисципліни (доповідь на студентській конференції, здобуття 
призового місця на олімпіада, виготовлення макетів, підготовка наочних 
посібників, тощо) може додаватися до 10% від загальної кількості умовних 
балів з навчальної дисципліни. 

Відповідно до отриманих балів студентам присвоюються кредити 
ECTS. Кредити записують у журнал рейтингового оцінювання знань і умінь 
студента. 

 
Критерії та шкала оцінювання знань та умінь студентів 

Оцінка 
національна 

Оцінка 
ECTS 

Визначення ECTS Кількість балів 
з дисципліни 

Відмінно A Відмінно – відмінне виконання з 
незначною кількістю помилок 

>90 

B Дуже добре – вище середнього 
рівня з декількома помилками 

82-89 

Добре C Добре  - правильно виконана 
робота з певню кількістю помилок 

75-81 

D Задовільно – непогано, але із 
значною кількістю недоліків 

66-74 

Задовільно E Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

60-65 

FX Незадовільно  - доопрацювання 
роботи перед тим, як отримати 
позитивну оцінку 

35-59 

Незадовільно  
F Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 
>35 
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