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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Напрям підготовки  
 (шифр і назва) 

Модулів - 1  

Спеціальність: 

073 Менеджмент 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

2-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента –2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 

 

26 год.  год. 

Практичні, семінарські 

12 год.  год. 

Лабораторні 

0 год.  год. 

Самостійна робота 

90 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (42,2%): 

для денної форми навчання – 57% 

для заочної форми навчання – 43%  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Пояснювальна записка 

 

Мета: отримання студентами системних знань з об'єктивних 

закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, а також набуття навичок їх 

практичного використання. 

Завдання:  

- розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства , цілей, 

мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища 

розвитку;  

 - вивчення видів та форм ЗЕД підприємства;  

- усвідомлення  економічної природи комерційних операцій на зовнішніх 

ринках;  

- вивчення принципів укладання та виконання угод;  

- проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства ,  визначення її 

ефективності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- як відбуваються процеси у сфері ЗЕД; 

- методику проведення аналізу щодо вибору найоптимальніших для 

підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом; 

- механізму  проходження вантажів  через  митний  кордон  України; 

вміти:  

- аналізувати  та  оцінювати  ефективність зовнішньоекономічної діяльності; 

-  укладати зовнішньоекономічні  контракти  згідно  з  діючою  нормативно-

правовою базою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. ЗМІСТ  

програми навчальної дисципліни 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 

 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності 

 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 

національної економіки 

Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери. Причини і 

передумови розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та їх вплив на національну 

економіку. Види, форми та функції зовнішньоекономічної діяльності. Принципи 

зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  

 
Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні  
 Зовнішньоекономічна політика держави. Зовнішньоекономічна політика 

держави. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні. Характеристика основних 

показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни. Аналіз та оцінка 

сучасного стану ЗЕД України. Платіжний баланс України, його структура та 

характеристика.  
 

Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні 

Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх 

компетенції. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

 

Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Сутність та принципи митного регулювання ЗЕД. Митні органи України: 

структура, завдання, функції. Завдання, форми та види здійснення митного 

контролю. Характеристика митних режимів. Товарна номенклатура ЗЕД. Порядок 

митного оформлення товарів. Основні митні документи та порядок їх 

оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми та 

процедури. Митна вартість та методи її визначення. Мета і сфера застосування 

правил інтерпретації міжнародних торговельних термінів Incoterms (2000, 2010). 

Мито як інструмент економічного регулювання. Митний тариф України. Види 

мита та митних ставок.  

 

Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності  

Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Сутність 

та порядок нарахування митних платежів у сфері ЗЕД: митні збори, мито, 

акцизний збір, ПДВ, єдиний збір. Особливості оподаткування залежно від 



  

митного режиму. Сплата податків (зборів) при вивезенні товарів в режимі 

реекспорт. Сплата податків і зборів при застосуванні митного режиму тимчасове 

ввезення. Сплата податків і зборів при застосуванні митного режиму тимчасове 

вивезення. Переробка на митній території України: обробка, ремонт та повне 

використання товарів. Переробка за межами митної території України. Вільна 

митна зона. Безмитна торгівля. Митний склад. Сплата платежів при використанні 

режиму "знищення або руйнування". Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні 

експортних операцій. Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ та шляхи їх 

вирішення.  

 

Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація та характеристика. 

Використання нетарифних обмежень в сучасних умовах. Кількісні обмеження: 

ліцензування та квотування. Порівняльний аналіз ефективності застосування 

імпортного тарифу та імпортної квоти. Перелік товарів, експорт та імпорт яких 

підлягає ліцензуванню. Види і способи розподілу ліцензій. Механізм оформлення 

документів для отримання ліцензій. Фінансові засоби нетарифного регулювання: 

експортні субсидії, експортні кредити, спеціальні імпортні процедури. 

Антидемпінгові заходи та антидемпінгові мита. Технічні бар'єри. Вимоги про 

вміст місцевих компонентів. Внутрішні податки і збори. Сертифікація та 

стандартизація імпортних товарів. Вимоги до пакування та маркування товарів. 

Сутність політики державних закупівель.  

 

Змістовий модуль 2. Особливості ЗЕД підприємства 

 

Тема 1. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні 

Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. 

Валютна політика і контроль. Порядок придбання і використання валюти. 

Валютні ринки.  

 

Тема 2. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування 

зовнішньоекономічної діяльності 

Сутність міжнародних розрахунків. Форми розрахунків у міжнародній сфері. 

Документарні форми розрахунків. Міжнародні кредитні операції. Міжбанківські 

розрахунки у сфері ЗЕД. Електронні системи міжбанківських розрахунків. 

Система клірингу. Оцінка надійності та вибір комерційних банків суб'єктами ЗЕД.  

 

Тема 3. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки 

Передумови та мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки. 

Характеристика форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Вивчення й аналіз 

умов ринку. Партнери на світовому ринку: пошук, вибір, встановлення контакту.  

 

Тема 4. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства 



  

Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, принципи, класифікація 

зовнішньоторговельних цін. Цінова політика підприємства. Фактори та функції 

ціноутворення у ЗЕД. Трансфертні ціни: сутність, функції та принципи. 

Ціноутворення в електронній торгівлі. Специфіка формування цін на продукцію 

обробної промисловості та на сировинні товари. Способи фіксації цін. Базис ціни. 

Індитикативні ціни. Валюта ціни. Цінові знижки та надбавки.  

 

Тема 5. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку 

Сутність та види посередницької діяльності. Класифікація та характеристика 

суб'єктів посередницької діяльності. Угоди посередницької діяльності. Проблеми 

становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні.  

 

Тема 6. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності 

Сутність та особливість компенсаційних угод. Класифікація угод зустрічної 

торгівлі. Операції натурального обміну. Операції, що передбачають участь 

продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Операції в рамках 

промислового співробітництва.  

 

Тема 7. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів 

Сутність зовнішньоекономічного контракту. Основні умови укладання 

договорів. Ризики при укладенні зовнішньоторговельного контракту та шляхи їх 

подолання.  

 

Тема 8. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 

Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Аналіз виконання зобов'язань у зовнішньоторгових контрактах. Комплексний 

аналіз та оцінка виконання зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз 

раціональності використання коштів у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства. Оцінка фінансового стану партнерів у зовнішньоекономічній 

діяльності. Оцінка експортного потенціалу промислових підприємств.  

 

Тема 9. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування 

Сутність та класифікація ризиків ЗЕД. Особливості управління ризиками у 

зовнішньоекономічній діяльності.  

 

Тема 10. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 

Сутність, особливості та види регулювання міжнародних перевезень. 

Організація міжнародних перевезень. Особливості міжнародних перевезень 

різними видами транспорту. Особливості міжнародних морських перевезень. 

Особливості міжнародних залізничних перевезень. Особливості міжнародних 

автомобільних перевезень. Особливості міжнародних повітряних перевезень. 

Транспортно-експедиторське обслуговування транспортних перевезень. Товарно-

транспортна документація. Міжнародні транспортні коридори.  



  

 

Тема 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території 

вільних економічних зон 

Створення та функціонування вільних економічних зон в Україні. Світовий досвід 

розвитку вільних економічних зон. Створення та функціонування офшорних та 

офшорних юрисдикцій. Офшорний банківський бізнес та його особливості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Тематичний план навчальної дисципліни  

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 
 

Назви  

змістових модулів  

і тем 

Кількість годин  

денна форма 

усього у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 

МОДУЛЬ 1 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її  

роль у розвитку національної економіки 

4 2 - - - 2 

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку  

зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

4 2 - - - 2 

Тема 3. Система регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

2 - - - - 2 

Тема 4. Митно-тарифне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

7 2 2 - - 3 

Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

5 2 - - - 3 

Тема 6. Нетарифне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

5 2 - - - 3 

Разом за змістовим модулем 1 27 10 2 - - 15 

Змістовий модуль 2. Особливості ЗЕД підприємства 

Тема 1. Валютне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

4 1 - - - 3 

Тема 2. Міжнародні розрахунки і банківське 

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 

4 1 - - - 3 

Тема 3. Форми виходу підприємств на зовнішні 

ринки 

3 - - - - 3 

Тема 4. Ціноутворення у зовнішньоекономічній  

діяльності підприємства 

7 2 2 - - 3 

Тема 5. Торговельно-посередницька діяльність на 

зовнішньому ринку  

7 2 2 - - 3 

Тема 6. Компенсаційна торгівля у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

3 - - - - 3 

Тема 7. Структура і зміст зовнішньоекономічних 

контрактів 

4 2 - - - 2 

Тема 8. Економічний аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

13 2 2 - 6 3 

Тема 9. Ризики у зовнішньоекономічній 

діяльності та їх страхування 

4 2 - - - 2 

Тема 10. Транспортне обслуговування 

зовнішньоекономічної діяльності 

7 2 2 - - 3 

Тема 11. Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств на території вільних економічних 

зон 

5 2 - - - 3 

Контрольна робота 2 - 2 - - - 

Разом за змістовим модулем 2 63 16 10 - 6 31 

Усього годин  90 26 12 - 6 46 

 



  

5. Питання для самоконтролю 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 

національної економіки  

2 Основні напрями і показники розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

3 Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

в Україні  

4 Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності  

5 Загальнодержавні податки у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

6 Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

7 Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

в Україні  

8 Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування 

зовнішньоекономічної діяльності  

9 Форми виходу підприємств на зовнішні ринки 

10 Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства 

11 Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому 

ринку 

12 Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності 

13 Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів 

14 Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 

15 Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх 

страхування 

16 Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної 

діяльності 

17 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на 

території вільних економічних зон  

18 Робота над розрахунково-графічною роботою 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник 

– К.: Знання, 2006. – 462 с.  

2. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. За ред.. І.І. Дахна. – К.:  

Центр навч. літ-ри, 2006. – 360 с.  

3. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Уч. пособие. – 5-е изд.,  

перераб. и доп. –  М.: Издательско-торговая  корпорация „Дашков и Ко”, 2004. – 

307 с.  

4. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.  

– К.: КНЕУ, 2007. – 948 с.  

 

Допоміжна 

 

1. Митний кодекс України. - К., 2002.  

2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від  16.04.1991// Вісник 

Верховної Ради України. – 1991. - № 29.  

3. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 // Галицькі 

контракти. – 1996. - № 20.  

4. Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті: Закон України від 

23.09.1994. – К., 1994.  

5. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2007. – 384 с.  

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / Багрова 

І.В., Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О.; За ред. проф. І.В. Багрової. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2007. – 580 с.  

7. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. 

– 223 с.  

8. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. 

Кириченка. – К.: Знання, 2005. – 493 с.  



  

9. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний 

посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.  

10. Трусов О., Рудяк Ю., Голубенко В. Довідник ЗЕДівця. –  Харків: Фактор, 2008. 

- 656 с.  

11. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За ред.  

проф. А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 2006. – 448 с  

 

 Інформаційні ресурси 
 

Цифровий  репозиторій  ХНАМГ  [Електронній  ресурс]  –  Режим  доступу:  

http://eprints.kname.edu.ua  

2. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua  

3. Державний служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua  

4. Кабінет Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua  

5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі: http://www.me.gov.ua  

6. Міністерство фінансів: http://www.minfin.gov.ua  

7. Національний банк України: http://www.bank.gov.ua  

8. Світовий банк: http://www.worldbank.org.ru  
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	Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери. Причини і передумови розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та їх вплив на національну економіку. Види, форми та функції зовнішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Су...
	Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні  Зовнішньоекономічна політика держави. Зовнішньоекономічна політика держави. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні. Характеристика основних показників розвитку зовн...
	Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх компетенції. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

