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Вступ     

Методичні матеріали для вивчення нормативної дисципліни “Основи 

зовнішньоекономічної діяльності” (ЗЕД) складені  відповідно до місця 

дисципліни за структурно-логічною схемою, що передбачена освітньо-

професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 6.030601 – 

“Менеджмент”. Вона охоплює всі змістові модулі, які визначені освітньо-

професійною програмою (ОПП). Вивчають курс “Основи 

зовнішньоекономічної діяльності” після опанування дисциплін “Основи 

економічної теорії”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Міжнародні 

економічні відносини” та “Економіка підприємства”. 

Основною метою викладання дисципліни “Основи зовнішньоекономічної 

діяльності” є засвоєння майбутніми бакалаврами з напряму підготовки 

“Менеджмент” теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності та набуття 

ними системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності 

ЗЕД у різних сферах діяльності для фундаментальної освіти та практичної 

діяльності за фахом. 

Для досягнення вказаної мети студенти мають виконати наступні 

завдання вивчення курсу: 

- розуміти сутність і специфіку механізму функціонування 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі; 

- знати й вміти використовувати нормативну базу з регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств;  

- оцінювати тенденції, суперечності й доцільність діяльності при визначенні 

головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних 

форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності; 

- розуміти специфіку запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки; 

- знати й вміти використовувати на практиці основні процедури укладання та 

виконання зовнішньоекономічних контрактів;  

- визначати ефективність укладених угод та зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства в цілому; 
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- використовуючи одержані знання на практиці, приймати професійні 

рішення, що відповідають державній економічній політиці та основним 

положенням міжнародних угод, до яких приєдналася Україна, з метою 

максимізації  прибутку від зовнішньої торгівлі, інвестування та інших видів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, як і будь-якого виду 

господарської діяльності, вимагає знання положень відповідних нормативних 

актів, а також даних щодо стану та тенденцій розвитку економіки країни, 

регіону, окремого ринку чи галузі. Ця інформація має бути доповнена 

відповідною інформацією на міждержавному й світовому рівнях. Все це 

обумовлює необхідність постійного реагування на всі зміни в міжнародній та 

національній економіці, поглибленого й уважного вивчення їх причин та 

наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової 

літератури, з якої найважливішими є законодавчо-нормативні акти України, 

навчальні посібники та підручники, необхідно залучати поточні матеріали з 

проблематики курсу, що містяться у таких періодичних виданнях, як 

"Економіка України", "Урядовий кур'єр",  "Дзеркало тижня", "Бізнес" та ін. 

Важливим моментом є використання офіційних сайтів державних і 

міжнародних установ. 
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Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1.1.1. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів ринкових відносин 

План лекції 

1. Сутність і фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Зовнішньоекономічний комплекс держави. Суб'єкти та основні форми ЗЕД. 

3. Основні теорії ЗЕД. 

4. Особливості ЗЕД в Україні. 

План семінару 

1. Основні суб'єкти зовнішньополітичної діяльності. 

2. Фактори розвитку ЗЕД. 

3. Зовнішньоекономічний комплекс держави. 

4. Основні форми ЗЕД. 

Ключові поняття 

Зовнішньоекономічні зв'язки, ЗЕД, передумови ЗЕД, фактори розвитку ЗЕД, 

зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону), суб'єкти ЗЕД, резидент, 

нерезидент, види ЗЕД, теорії ЗЕД (концепція абсолютних переваг А. Сміта, 

концепція порівняльних переваг Д.Рікардо і Дж.Стюарта Мілля, теорема 

Хекшера–Оліна , теорема Хекшера–Оліна–Самуельсона, теорема Самуельсона–

Джонса, теорема Столпера–Самуельсона, теорема Рибчинського та інші), етапи 

розвитку ЗЕД в Україні.  

Теми рефератів 

1. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Зовнішньоекономічний комплекс України. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Чи існують відмінності у визначенні категорій «зовнішньоекономічні 

зв'язки» та «зовнішньоекономічна діяльність»? 

2. Назвіть основні суб’єкти ЗЕД України. 

3. Класифікуйте види ЗЕД відповідно до Закону України „Про ЗЕД” . 

4. Назвіть основні положення класичних та кейнсіанських теорій ЗЕД.  
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5. Наведіть перелік основних зовнішньоекономічних партнерів України. 

6. Охарактеризуйте основні етапи еволюції ЗЕД в України. 

Завдання для модульного контролю 

1. Фактори й передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Суб’єкти й види ЗЕД. 

3. Етапи розвитку ЗЕД в Україні. 

Тема 1.1.2. Регулювання ЗЕД 

План лекції 

1. Сутність і основні суб'єкти регулювання ЗЕД. 

2. Інструменти регулювання на мікрорівні. 

3. Інструменти макроекономічного регулювання. 

4. Міжнародні інститути зовнішньоекономічного регулювання. 

План семінару 

1. Рівні регулювання ЗЕД. 

2. Адміністративні та економічні методи зовнішньоекономічного 

регулювання. 

3. Засоби й інструменти державного регулювання зовнішньоекономічних 

зв'язків. 

Ключові поняття 

Мікроекономічний, макроекономічний та мегаекономічний рівні регулювання 

ЗЕД, адміністративні та економічні засоби регулювання ЗЕД, суб'єкти 

регулювання ЗЕД, менеджмент ЗЕД, державне регулювання ЗЕД, регулювання 

ЗЕД з боку національних недержавних установ (Українська спілка 

промисловців і підприємців, Торговельно-промислова палата України та інші), 

міжнародні організації та установи (організації системи ООН, міжнародні 

фінансово-кредитні установи, міжнародні організації з міжнародної торгівлі, 

міграції та інших питань) регіональні інтеграційні угрупування (ЄС, ЄАСТ, 

АСЕАН, НАФТА, ЄвроАзЕС та ін.). 
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Теми рефератів 

1. Державні, недержавні й міжнародні інститути управління ЗЕД. 

2. Інструменти державного стимулювання ЗЕД. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Назвіть рівні регулювання ЗЕД. 

2. Охарактеризуйте функції органів державного управління з регулювання 

ЗЕД. 

3. Назвіть недержавні організації, що регулюють ЗЕД. 

4. Які завдання виконують Торгово-промислові палати? 

5. Які міжнародні організації здійснюють регулювання взаємних відносин 

учасників ЗЕД? 

6. Дайте характеристику методів регулювання ЗЕД. 

Завдання для модульного контролю 

1. Рівні та  відповідні суб'єкти регулювання ЗЕД. 

2. Склад і функції суб'єктів макроекономічного регулювання ЗЕД. 

3. Міжнародні інститути зовнішньоекономічного регулювання. 

4. Класифікація методів регулювання ЗЕД. 

Тема 1.1.3. Митне регулювання 

План лекції 

1. Сутність і форми нетарифного регулювання. 

2. Сутність і форми тарифного регулювання. Мито і його види. 

3. Особливості митного регулювання в Україні. 

План семінару 

1. Нетарифні засоби регулювання ЗЕД. 

2. Тарифні обмеження. Система митного регулювання. 

3. Законодавство України про практику митного регулювання. 

Ключові поняття 

Митне регулювання: тарифні й нетарифні засоби, ембарго, квота (глобальна, 

групова, індивідуальна, антидемпінгова, компенсаційна, спеціальна), ліцензія 

(генеральна, глобальна, автоматична, разова), “добровільні” обмеження 
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експорту, прихований протекціонізм, фінансові заходи підтримки національних 

експортерів, мито, функції мита, види мита, нормативне забезпечення митного 

регулювання в Україні, Митний кодекс України, Державна митна служба 

України, митний контроль, декларування, декларант, вантажна митна 

декларація, митні платежі. 

Теми рефератів 

1. Нетарифні засоби регулювання ЗЕД. 

2. Система митного регулювання. 

3. Особливості митного законодавства України. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Наведіть класифікацію нетарифних засобів митного регулювання. 

2. Що таке квотування? Які види квот діють в Україні? 

3. Дайте визначення ліцензування. Поясніть різницю між генеральною, 

разовою і відкритою ліцензіями. 

4. Що таке експортні субсидії? У чому полягає різниця між прямими та 

непрямими субсидіями? 

5. Наведіть можливі технічні бар'єри і поясніть, що таке "добровільне" 

обмеження експорту? 

6. Дайте визначення митного тарифу, мита та митного збору, поясніть 

функції мита. 

7. Перелічіть відомі Вам види мита за різними ознаками.  

8. Який державний орган здійснює митний контроль в Україні? 

9. Які митні платежі підлягають сплаті на митниці? 

10. Що являє собою вантажна митна декларація? 

Завдання для модульного контролю 

1. Класифікація нетарифних засобів митного регулювання. 

2. Мито, його види та функції. 

3. Система митного регулювання в Україні. 
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Тема 1.1. 4. Валютне регулювання 

План лекції 

1. Валютні ринки й валютні курси. 

2. Основні валютні операції в сучасній ЗЕД. 

3. Особливості та інструменти регулювання валютних ринків. 

4. Проблеми валютного регулювання в Україні. 

План семінару 

1. Основні характеристики валютного ринку. Валютні курси. 

2. Класифікація валютних операцій. 

3. Рівні валютного регулювання. 

4. Інструменти державного, недержавного і міжнародного регулювання 

валютних ринків. 

Ключові поняття 

Валюта у вузькому й широкому значенні, види валюти, конвертованість 

валюти, світова валютна система, валютний курс, валютне котирування, 

суб’єкти валютного ринку, сегменти валютного ринку (біржовий, позабіржовий 

або міжбанківський, готівковий), поточні валютні операції, термінові валютні 

операції (форвардні, ф’ючерсні, опціонні, операції своп), МВФ, режими 

валютного курсу (фіксований курс, обмежено гнучкий курс, плаваючий або 

вільний курс, гібридний курс), валютна інтервенція, девальвація і ревальвація, 

страхування валютних ризиків, нормативне забезпечення валютного 

регулювання в Україні, валютний рахунок, валютні обмеження, НБУ. 

Теми рефератів 

1. Загальна характеристика валютного ринку. 

2. Основні види валютних операцій. 

3. Інструменти валютного регулювання. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Якими нормативними документами регулюються валютні операції 

суб’єктів ЗЕД в Україні? 
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2. Дайте визначення валюти, валютного курсу, валютного ринку. Які види 

валютних курсів Вам відомі? 

3. Як можна класифікувати валютні операції суб’єктів ЗЕД? 

4. Опишіть порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті учасників 

ЗЕД. 

5. Назвіть суб’єктів валютного регулювання в Україні. Охарактеризуйте 

існуючі форми валютного регулювання. 

Завдання для модульного контролю 

1. Валюта. Котирування валют. Валютні курси.  

2. Валютні операції суб’єктів ЗЕД. 

3. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті суб’єктами ЗЕД 

України. 

4. Форми й методи валютного регулювання. Нормативне забезпечення 

валютного регулювання в Україні.  

 

 

Змістовий модуль  (ЗМ) 1.2 

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 1.2.1. Форми виходу підприємств на зовнішній ринок 

План лекції 

1. Правові передумови ЗЕД підприємств. 

2. Класифікація зовнішньоторговельних операцій. 

План семінару 

1. Правові передумови зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

2. Визначення і класифікація зовнішньоторговельних операцій. 

3. Загальні принципи організації та управління виробничо-збутовою 

діяльністю. 

Ключові поняття 

Зовнішньоторговельна операція, контракт як основний регулятор ЗЕД фірми, 

експортні, імпортні, реекспортні й реімпортні операції, товарообмінна торгівля 

(зустрічні закупівлі, бартер, викуп застарілої продукції, операції з 
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давальницькою сировиною і т.д.), торгово-посередницька діяльність, договори 

постачання, комісії, консигнації та доручення, агентські угоди, прості або 

брокерські й збутові або дистриб'юторські посередницькі операції, торгівля 

змагального типу (аукціонні продажі, торги (тендери), біржова торгівля), 

зовнішня торгівля послугами, класифікація послуг. 

Теми рефератів 

1. Класифікація зовнішньоторговельних операцій. 

2. Торгівля змагального типу в ЗЕД 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Які нормативно-правові акти забезпечують здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств? 

2. За якими ознаками класифікують зовнішньоекономічні операції? 

3. Поясніть різницю між поняттями „зовнішньоекономічні операції” і 

„зовнішньоторговельні операції”. 

4. Дайте визначення основних видів зовнішньоторговельних операцій. 

5. Назвіть основні посередницькі операції в ЗЕД. 

6. Наведіть класифікацію послуг, які використовують при вивченні ЗЕД 

підприємств країни.  

Завдання для модульного контролю 

1. Нормативне забезпечення ЗЕД підприємств. 

2. Класифікація зовнішньоекономічних операцій в ЗЕД. 

Тема 1.2.2. Форми зустрічної торгівлі 

План лекції 

1. Сутність і суперечливість бартерних операцій. 

2. Зустрічні закупки в ЗЕД. 

3. Інші форми зустрічної торгівлі. 

План семінару 

1. Сутність і особливості бартерних операцій. 

2. Зустрічні закупівлі в ЗЕД. Викуп застарілої продукції. 

3. Компенсаційні угоди та операції з давальницькою сировиною. 
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Ключові поняття 

Бартерна операція, переваги бартерних операцій, зустрічні закупівлі, 

компенсаційні операції, неконвертоване сальдо, великомасштабні операції на 

компенсаційній основі, операції з давальницькою сировиною, викуп застарілої 

продукції, постачання на комплектацію. 

Теми рефератів 

1. Сутність бартерних операцій. 

2. Компенсаційні угоди та операції з давальницькою сировиною в ЗЕД. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Дайте визначення та обґрунтуйте переваги міжнародних зустрічних 

операцій. 

2. Охарактеризуйте основні форми зустрічної торгівлі. 

3. У чому полягає специфіка здійснення бартерних угод? 

4. Охарактеризуйте товарообмінні й компенсаційні операції на безвалютній 

основі. 

5. Охарактеризуйте операції, що відносяться до компенсаційних угод на 

комерційній основі. 

Завдання для модульного контролю 

1. Поняття та види міжнародних зустрічних операцій. 

2. Бартерні операції і зустрічні закупівлі. 

3. Операції на компенсаційній основі, операції з давальницькою сировиною. 

Тема 1.2.3.  Експортно-імпортні операції та порядок їх укладання 

План лекції 

1. Етапи здійснення експортно-імпортної угоди. 

2. Особливості зовнішньоторговельних операцій з окремими групами товарів. 

План семінару 

1. Особливості здійснення експортних та імпортних операцій. 

2. Реекспорт і реімпорт у діяльності підприємства. 

3. Особливості зовнішньоторговельних операцій з різними групами товарів. 
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Ключові поняття 

Операція купівлі-продажу, етапи укладання та реалізації угоди міжнародних 

купівлі-продажу, порядок здійснення реекспортних та реімпортних операцій, 

специфіка оподаткування при здійсненні експорту та імпорту, митне 

оформлення, перелік документів, що необхідні при митному оформленні 

товарів у режимі експорту та імпорту, технічні, фармакологічні, санітарні, 

фітосанітарні, ветеринарні, екологічні стандарти й вимоги, вантажна митна 

декларація, попередня вантажна митна декларація, попереднє повідомлення, 

міжнародні торговельні операції з сировинними товарами, схема постачання 

готової до експлуатації продукції, постачання вузлів і деталей, авансування, 

товарний кредит. 

Теми рефератів 

1. Особливості експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних операцій. 

2. Система митного оформлення вантажів в Україні. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Охарактеризуйте основні етапи оформлення типової угоди міжнародних 

купівлі-продажу. 

2. Визначте порядок митного оформлення товарів у режимі експорту в 

Україні. 

3. Опишіть порядок митного оформлення товарів у режимі імпорту в Україні. 

4. Які особливості міжнародної торгівлі сировинними товарами, продукцією 

машинобудування, вузлами та деталями й іншими групами товарів? 

Завдання для модульного контролю 

1. Етапи здійснення експортних та імпортних операцій. 

2. Міжнародні торговельні операції з окремими групами товарів. 

Тема 1.2.4. Посередницькі операції на зовнішніх ринках 

План лекції 

1. Сутність і класифікація посередницьких операцій у ЗЕД. 

2. Основні суб'єкти міжнародного торгового посередництва. 
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План семінару 

1. Особливості зовнішньоторговельного посередництва. 

2. Класифікація посередників за їх місцем на ринку. 

3. Комісійні та консигнаційні операції в ЗЕД. 

4. Агентські угоди. Брокери й дистриб'ютори на зовнішньому ринку. 

Ключові поняття 

Торгово-посередницькі операції в ЗЕД, торговий посередник, переваги 

залучення торгового посередника, нормативне забезпечення регулювання 

посередницьких операцій, договір доручення, договір комісії, агентський 

договір, права й обов'язки посередників, класифікація посередників, брокери 

(маклери), комісіонери (консигнатори), агенти-повірники (торгові агенти), 

дистриб’ютори (дилери), безповоротна консигнація, частково поворотна 

консигнація, поворотна консигнація, винагорода посередника. 

Теми рефератів 

1. Класифікація посередників за їх місцем на ринку. 

2. Комісійні й консигнаційні операції в ЗЕД. 

3. Агентські угоди. Брокери й дистриб’ютори в ЗЕД. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Назвіть існуючі методи збуту товарів на зовнішньому ринку. Обґрунтуйте 

переваги залучення посередників при здійсненні ЗЕД. 

2. Класифікуйте торгово-посередницькі операції. 

3. Охарактеризуйте комісійні й консигнаційні операції. 

4. Дайте визначення брокерських та дистриб’юторських операцій. 

Завдання для модульного контролю 

1. Торгово-посередницькі операції в ЗЕД. 

2. Види торгових посередників. 

Тема 1.2.5.  Орендні операції, їх сутність 

План лекції 

1. Сутність і особливості міжнародних орендних операцій. 

2. Лізинг у міжнародній господарській практиці. 
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План семінару 

1. Особливості та класифікація орендних операцій. 

2. Лізинг у зовнішньоекономічній практиці. 

Ключові поняття 

Орендна операція в ЗЕД, орендний договір, імпортна та експортна орендна 

операція, переваги орендного співробітництва, об`єкти міжнародної оренди, 

види оренди (лізинг, хайринг, рентинг), страхування та технічне 

обслуговування при оренді, термін оренди, орендна плата, лізингова операція в 

ЗЕД, форми міжнародного лізингу (прямий та непрямий, експортний та 

імпортний, оперативний та фінансовий, інші форми), Закон України “ Про 

лізинг”, позитивні й негативні риси лізингових операцій, типовий лізинговий 

договір, склад лізингового платежу, форма лізингового платежу, спеціалізовані 

лізингові фірми. 

Теми рефератів 

1. Орендні операції в ЗЕД. 

2. Міжнародні лізингові операції. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Що таке оренда? Назвіть вигоди від використання оренди в ЗЕД. 

2. Які види оренди Вам відомі? 

3. Дайте визначення міжнародного лізингу. Назвіть суб’єкти та об’єкти 

лізингу. 

4. Охарактеризуйте відомі Вам форми й типи лізингових операцій. 

5. Назвіть переваги лізингу для учасників лізингової операції 

(лізингоотримувача, лізингодавця та для підприємства-виробника). 

6. Обґрунтуйте недоліки лізингу. 

7. Які існують форми лізингових платежів? 

8. З чого складається загальна сума лізингових платежів? 

Завдання для модульного контролю 

1. Сутність та види міжнародних орендних операцій. 

2. Переваги й недоліки лізингу. 
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3. Класифікація лізингових операцій у ЗЕД. 

Тема 1.2.6. Організація та техніка підготовки, укладання та виконання 

зовнішньоекономічних контрактів 

План лекції 

1. Специфіка зовнішньоторговельної контрактної  діяльності.  

2. Особливості вибору міжнародного ринку і контрагента угоди. 

3. Особливості здійснення ділових переговорів у ЗЕД. 

План семінару 

1. Вибір ринку та його вивчення. 

2. Вибір контрагента угоди. 

3. Основні особливості переговорів з іноземним контрагентом. 

Ключові поняття 

Контракт міжнародної купівлі-продажу, Конвенція ООН про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів, типові контракти, форми типових 

контрактів, етапи укладання договору, вивчення та вибір ринку, вибір 

контрагента, способи ведення переговорів (переписування, особисті зустрічі, 

використання технічних засобів), оферта (тверда і вільна), правила, звичаї і 

традиції проведення комерційних переговорів. 

Теми рефератів 

1. Стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки.  

2. Особливості підготовки та здійснення ділових міжнародних переговорів. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Дайте визначення і назвіть відомі Вам форми типового договору 

міжнародної купівлі-продажу товарів. 

2. Якими етапами представлений розгляд зовнішньоекономічних операцій? 

3. Назвіть фактори, які вивчають під час вибору ринку. 

4. Які аспекти слід дослідити при виборі контрагента при здійсненні ЗЕД. 

5. Які існують способи ведення переговорів? В яких випадках 

використовують той чи інший спосіб? 

6. Що таке оферта? Визначіть види оферти. 
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7. У чому полягають особливості  переговорів шляхом особистих зустрічей? 

Завдання для модульного контролю 

1. Поняття контракту міжнародної купівлі-продажу товарів. Форми типових 

договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. 

2. Етапи підготовки до підписання контракту при здійсненні ЗЕД. 

3. Особливості переговорного процесу в ЗЕД. 

 

Тема 1.2.7. Структура та зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу 

План лекції 

1. Сутність і міжнародні правила укладання торгових контрактів. 

2. Основні статті типового договору міжнародної купівлі-продажу. 

План семінару 

1. Сутність і основні види зовнішньоторговельних контрактів. 

2. Основні умови типового зовнішнього контракту купівлі-продажу. 

Ключові поняття 

Зовнішньоекономічний договір (контракт), складання контракту, особливості 

укладання зовнішньоекономічної угоди, гарантії виконання сторонами своїх 

зобов`язань, обов’язкова письмова форма зовнішньоекономічного контракту, 

типова форма зовнішньоекономічного договору (контракту), статті 

зовнішньоекономічного договору, обов'язкові статті, додаткові умови. 

Теми рефератів 

1. Міжнародні вимоги до договорів купівлі - продажу. 

2. Основні умови і статті зовнішньоторговельного контракту.  

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Що таке зовнішньоторговельний контракт? В якій формі його укладають? 

2. Що таке типовий контракт? Коли найчастіше такі контракти застосовують? 

3. Право якої країни застосовують для регулювання, укладання і виконання 

зовнішньоторговельних угод? 

4. Хто має право підписання зовнішньоторговельних контрактів за 

законодавством України? 
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5. Опишіть структуру типового зовнішньоторговельного контракту. 

6. Наведіть класифікацію умов контракту за їх обов'язковістю. 

7. Які обставини відносять до форс-мажорних? 

Завдання для модульного контролю 

1. Особливості укладання зовнішньоекономічних договорів. 

2. Структура типового договору міжнародної купівлі-продажу. 

Тема 1.2.8. Ціна товару, валютні та фінансові умови контрактів, умови 

платежу, форми розрахунків 

План лекції 

1. Особливості сучасної зовнішньоторговельної цінової стратегії фірми. 

2. Основні ціни зовнішньоторговельних контрактів. 

3. Основні умови, засоби та форми міжнародних розрахунків. 

План семінару 

1. Методика розрахунків цін міжнародних контрактів. 

2. Валютно-фінансові умови контракту. 

3. Основні умови платежу. 

4. Засоби і форми зовнішньоторговельних розрахунків. 

Ключові поняття 

Зовнішньоторговельна цінова стратегія, кон'юнктурно-цінова робота, етапи 

формування ціни, формула розрахунку продажних цін, витратний і граничний 

підходи до встановлення ціни, фактор часу, форми встановлення початкової 

експортної ціни (метод «зняття вершків», «кон'юнктурна ціна», «ціна 

проникнення», метод стимулювання комплексних продажів, «вузькі» методи і 

т.д.), цінові знижки, види зовнішньоторговельних цін, контрактні ціни, одиниця 

виміру, база ціни, валюта ціни, спосіб фіксації, рівень ціни, ІНКОТЕРМС-2010, 

технічні виправлення, комерційні виправлення, міжнародні розрахунки, способи 

платежів (платіж наявними, авансовий платіж і платіж у кредит), засоби платежу 

(чек, вексель, банківський переказ), індосамент, форми розрахунків 

(документарний акредитив, документарне інкасо, банківський переказ, відкритий 

рахунок, оплата чеками і т.д.), види акредитивів, банківська гарантія. 
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Теми рефератів 

1. Особливості й основні види зовнішньоторговельних цін. 

2. Фіксація цін у ЗЕД, цінові знижки, поправки до цін. 

3. Основні умови й форми зовнішньоторговельних платежів. 

4. Основні форми розрахунків у ЗЕД. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Що таке цінова стратегія фірми? Опишіть основні види цінових стратегій.  

2. Опишіть форми установлення початкової експортної ціни. 

3. Від яких факторів залежить ціна товару в зовнішньоторговельному 

контракті? 

4. Назвіть можливі цінові знижки. 

5. Які види цінових поправок Вам відомі? 

6. Які існують способи фіксації ціни? 

7. Що являє собою збірник тлумачення міжнародних комерційних термінів 

ІНКОТЕРМС-2010? На які групи розподіляються терміни ІНКОТЕРМС-

2010?  

8. Охарактеризуйте існуючі способи платежу. 

9. Опишіть засоби платежу, які використовують при здійсненні ЗЕД. 

10. У чому полягає різниця між простим і переказним векселем? 

11. Які існують методи платежів? 

Завдання для модульного контролю 

1. Цінова стратегія фірми при здійсненні ЗЕД. 

2. Основні види зовнішньоторговельних цін, цінові знижки, поправки до цін. 

3. Міжнародні розрахунки в ЗЕД. 

Тема 1.2.9. Організація та функціонування підприємств з іноземним 

капіталом 

План лекції 

1. Законодавство України про режим іноземного інвестування. 

2. Особливості функціонування підприємств з іноземними  інвестиціями. 
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План семінару 

1. Законодавство України про режим іноземного інвестування. 

2. Особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями. 

3. Спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку в Україні. 

Ключові поняття 

Іноземне інвестування, нормативне забезпечення міжнародної інвестиційної 

діяльності в Україні, іноземні інвестиції, форми іноземного інвестування, 

підприємство з іноземними інвестиціями, спеціальні економічні зони, території 

пріоритетного розвитку, технологічні парки, прямий інвестор, промисловий 

інвестор, філія, дочірня компанія,  асоціативна компанія, класифікація 

міжнародних інвестицій, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, цінні папери, 

регулювання інвестиційної діяльності, офшорні території, проблеми іноземного 

інвестування в Україні. 

Теми рефератів 

1. Іноземне інвестування в Україні. 

2. Особливості спільного підприємництва в Україні. 

3. Офшорні зони та їх використання при здійсненні ЗЕД. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Які нормативні акти регламентують процеси міжнародної інвестиційної 

діяльності в Україні? 

2. Визначіть поняття „іноземна інвестиція”.  

3. Наведіть класифікацію іноземних інвестицій. 

4. У чому полягає різниця між прямими й портфельними інвестиціями? 

5. Дайте визначення понять „прямий інвестор” і „промисловий інвестор”. 

6. Назвіть організаційні форми існування підприємств з іноземними 

інвестиціями. 

7. Обґрунтуйте основні проблеми іноземного інвестування в Україні та 

запропонуйте шляхи їх вирішення. 
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Завдання для модульного контролю 

1. Нормативне забезпечення міжнародної інвестиційної діяльності в Україні. 

2. Поняття та види іноземних інвестицій. Підприємства з іноземними 

інвестиціями.  

3. Проблеми іноземного інвестування в Україні. 

Тема 1.2.10. Організація та технологія міжнародних перевезень 

План лекції 

1. Класифікація міжнародних перевезень. 

2. Особливості договорів міжнародних перевезень. 

План семінару 

1. Основні риси базисних умов поставок ІНКОТЕРМС-2010. 

2. Класифікація міжнародних перевезень. 

3. Особливості організації водних, наземних і повітряних перевезень. 

Ключові поняття 

Класифікація міжнародних транспортних операцій, договір перевезення, 

перевізник, одержувач вантажу, вантажовласник, чартер, форми чартерів, 

коносамент, функції коносамента, види коносаментів, Конвенція ООН про 

морське перевезення вантажів («Гамбурзькі правила»), залізнична накладна 

(накладна міжнародного сполучення), Конвенція про міжнародні вантажні 

перевезення (КОТІФ), автодорожня накладна (накладна автодорожнього 

перевезення), Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення 

вантажів, трубопровідний транспорт, авіавантажна накладна міжнародного 

зразка, «Варшавська конвенція». 

Теми рефератів 

1. Основні форми міжнародних перевезень. 

2. Базисні умови поставки товарів ІНКОТЕРМС-2010. 

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Наведіть класифікацію транспортних перевезень у зовнішньоекономічній 

діяльності за різними ознаками. 

2. Назвіть форми організації перевезень у міжнародному судноплавстві. 
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3. Які перевезення оформляють коносаментом? Назвіть види коносаменту? 

4. Які існують типи чартерів? 

5. Чим регулюють міжнародні морські, залізничні, автомобільні й 

авіаперевезення? 

6. Якими документами оформляють міжнародні залізничні, автомобільні та 

авіаперевезення? 

Завдання для модульного контролю 

1. Класифікація транспортних перевезень у зовнішньоекономічній діяльності. 

2. Особливості здійснення морських міжнародних перевезень. 

3. Особливості здійснення залізничних, автомобільних та авіаційних 

міжнародних перевезень.  

Тема 1.2.11. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні 

експортно-імпортних операцій 

План семінару 

1. Особливості планування ринкової стратегії підприємства. 

2. Сутність і об'єкти маркетингових досліджень зовнішнього ринку. 

3. Основні напрямки маркетингових зовнішньоекономічних досліджень. 

Ключові поняття 

Маркетинг, принципи маркетингу, періоди розвитку маркетингу, умови 

застосування маркетингу на міжнародному ринку, маркетингове середовище: 

мікросередовище і макросередовище, інформаційне забезпечення маркетингу, 

вивчення ринку, методи прогнозування ринків, функції відділу маркетингу, 

система збуту, просування товарів на зовнішніх ринках, реклама. 

Теми рефератів 

1. Основні напрямки маркетингових зовнішньоторговельних досліджень. 

2. Товарна політика фірми при здійсненні ЗЕД. 

3. Організаційна структура маркетингової діяльності. 
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Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Якими є основні принципи маркетингу? 

2. У чому полягають особливості маркетингових досліджень зовнішнього 

ринку? 

3. Назвіть фактори внутрішнього й зовнішнього середовища міжнародного 

маркетингу. 

4. Які методи застосовують при здійсненні прогнозів кон’юнктури ринків? 

5. Якими є функції відділу маркетингу підприємства, яке здійснює ЗЕД? 

Завдання для модульного контролю 

1. Поняття, принципи й середовище міжнародного маркетингу. 

2. Функції відділу маркетингу підприємства, яке здійснює ЗЕД. 

Тема 1.2.12. Економічна ефективність ЗЕД підприємства 

План лекції 

1. Сутність і основні показники зовнішньоторговельної діяльності 

підприємства. 

4. Показники ефективності зовнішнього інвестування і кредитування. 

5. Інтегральні показники ефективності ЗЕД. 

План семінару 

1. Визначення економічної ефективності зовнішньоторговельної діяльності. 

2. Показники економічної ефективності інвестицій у ЗЕД. 

Ключові поняття 

Ефективність зовнішньої торгівлі, коефіцієнти експортної та імпортної участі 

держави в торгівлі, рентабельність зовнішньої торгівлі підприємства, 

рентабельність експорту та імпорту, ефективність експорту та імпорту, 

ефективність зовнішнього кредитування, показники ефективності інвестування 

(чиста поточна вартість, внутрішня норма рентабельності, період повернення 

вкладених інвестицій, балансова норма рентабельності, індекс прибутковості), 

інтегральні показники ефективності ЗЕД підприємства, інтегральний показник 

ефективності діяльності  підприємства з іноземними інвестиціями. 
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Теми рефератів 

1. Основні показники ефективності зовнішньої торгівлі. 

2. Визначення ефективності інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності.  

Контрольні запитання для самопідготовки 

1. Поясніть різницю між показниками ефекту та ефективності ЗЕД. 

2. Як можна оцінити ефективність зовнішньої торгівлі підприємства? 

3. Які показники використовують для оцінки ефективності інвестування? 

4. Обґрунтуйте доцільність спільного використання простих та інтегральних 

показників для оцінки ефективності ЗЕД. 

Завдання для модульного контролю 

1. Показники ефективності зовнішньоторговельної діяльності підприємства. 

2. Оцінка ефективності зовнішньої інвестиційної діяльності. 

Тести з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності ” 

1. Який рівень досліджень відповідає категорії “ зовнішньоекономічна 

діяльність”? 

А. Загальноекономічний. 

Б. Макроекономічний. 

В. Мікроекономічний. 

Г. Мегаекономічний. 

2. Хто з перелічених осіб не є суб’єктом ЗЕД України? 

А. Спільне підприємство за участю резидента країни, яке зареєстроване на 

території останньої. 

Б. Спільне підприємство за участю нерезидентів країни, яке зареєстроване за 

межами території останньої. 

В. Структурні підрозділи іноземних суб’єктів господарювання на території 

країни. 

Г. Об’єднання суб’єктів господарювання, які не мають права юридичної особи 

на території країни. 

3. Хто з перелічених осіб є суб’єктом ЗЕД України? 

А. ЇЇ громадянин як нерезидент держави. 
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Б. ЇЇ громадянин як резидент США. 

В. ЇЇ громадянин як резидент України. 

Г. ЇЇ громадянин як представник міжнародної організації. 

4. Які з перелічених пунктів не відносяться до видів ЗЕД в України? 

А. Розрахункові операції резидентів країни в її межах. 

Б. Розрахункові операції резидентів і нерезидентів країни. 

В. Розрахункові операції національних та іноземних суб’єктів ЗЕД? 

Г. Розрахункові операції іноземних суб’єктів господарювання, співзасновником 

одного з яких є резидент України. 

5. Яку назву має державна установа України з питань управління митною 

діяльністю? 

А. Державний митний комітет України. 

Б. Державна митна служба України. 

В. Державна податкова адміністрація України. 

Г. Державний антимонопольний комітет України. 

6. Яку назву має національне міністерство, яке безпосередньо опікує 

зовнішньоекономічну сферу? 

А. Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків. 

Б. Міністерство зовнішньої торгівлі. 

В. Міністерство економічного розвитку і торгівлі.  

Г. Міністерство закордонних справ. 

7. До яких міжнародних організацій  належать країни, з якими Україна має  

державний кордон? 

А. НАФТА. 

Б. АСЕАН. 

В. ОПЕК. 

Г. ОЧЕС. 

8. Угоду про створення якої організації підписали Росія, Білорусія і 

Казахстан? 

А. Митний союз. 
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Б. ГУАМ. 

В. ЄЕП. 

Г. ЦЄІ. 

9. Які пункти не належать до нетарифного регулювання ЗЕД? 

А. Стягнення мита. 

Б. Оплата акцизного збору. 

В. Ліцензування. 

Г. Експортне кредитування. 

10. Балансувальна функція мита полягає в наступному: 

А. Забезпечення доходної частини державного бюджету. 

Б. Стримування небажаного імпорту. 

В. Стримування небажаного експорту. 

Г. Забезпечення сплат по зовнішньому боргу. 

11. Компенсаційні заходи обмежень імпорту  пов’язані: 

А. Із штучним зниженням цін саме експортером. 

Б. З аргументованим звинуваченням експортера в отриманні державних  

субсидій. 

В. З грошовою компенсацією іноземним постачальникам. 

Г. З компенсацією морального збитку. 

12. Комбіновані ставки мита пов’язують з поєднанням: 

А. Експортних і транзитних ставок. 

Б. Преференційних і мінімальних ставок. 

В. Специфічних і адвалорних ставок. 

Г. Автономних і конвенційних ставок. 

13. До митних платежів на митниці України належать: 

А. Внесок до Пенсійного фонду. 

Б. Акцизний збір.  

В. Прибутковий податок. 

Г. Земельний податок. 
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14. Які твердження є помилковими? 

А. Митне декларування можливе виключно в митному органі за місцям 

державної реєстрації суб’єкта ЗЕД. 

Б. Відмова від товару на користь держави є видом митного режиму в Україні. 

В. Функції декларанта може виконувати нерезидент України. 

Г. Діючий Митний кодекс України почав діяти з 1 січня 2004 року. 

15. Ставки мита, які розраховують у відсотковій формі, мають назву: 

А. Адвалорних. 

Б. Відносних. 

В. Реальних. 

Г. Порівняльних. 

16. Які твердження є помилковими? 

А. ПДВ стягується на митниці України. 

Б. Реальні ставки мита враховують попередні сплати при імпорті. 

В. Декларування на митниці не можливе представником третьої сторони. 

Г. При здійсненні імпорту можливе попереднє митне декларування. 

17. Єдність поточної і капітальної конвертованості валюти має назву: 

А. Зовнішньої конвертованості. 

Б. Повної конвертованості. 

В. Вільної конвертованості. 

Г. Платіжної конвертованості. 

18. Який знак після коми означає 1 пункт зміни валютного котирування? 

А. Перший. 

Б. Другий. 

В. Третій. 

Г. Четвертий. 

19. Поточні конверсійні операції з датою валютування “ завтра” мають 

скорочену назву: 

А. Tod. 

Б. Tom. 
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В. Swap. 

Г. Spot. 

20. До якого режиму валютного курсу належить оптимальний валютний 

простір? 

А. Обмежено гнучкий курс. 

Б. Фіксований курс. 

В. Гібридний курс. 

Г. Плаваючий курс. 

21. Для офіційних валютних відносин з нерезидентами України суб’єктам 

ЗЕД треба отримувати іноземну валюту: 

А. На валютних аукціонах НБУ.  

Б. У пунктах обміну валют. 

В. Через уповноважені банки.  

Г. На митниці. 

22. Який термін обмежує імпорт продукції з моменту переказу валюти 

нерезиденту? 

А. 180 діб. 

Б. 45 діб. 

В. 5 діб. 

Г. 90 діб. 

23. До якого режиму валютного курсу належить валютний коридор? 

А. Фіксований курс. 

Б. Гібридний курс. 

В. Плаваючий курс. 

Г. Обмежено гнучкий курс.  

24. Які пункти є зайвими в переліку термінових валютних операцій? 

А. Опціонні. 

Б. Спот. 

В. Форвардні. 

Г. Ф’ючерсні. 
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25. В якому місті була підписана конвенція про міжнародні договори 
купівлі-продажу товарів? 
А. Брюссель. 

Б. Гаага. 

В. Відень. 

Г. Нью-Йорк. 

26. Який з пунктів є зайвим при визначенні форм зустрічної торгівлі? 

А. Зустрічні закупівлі. 

Б. Зустрічний бартер. 

В. Компенсаційні угоди. 

Г. Угоди на широкій компенсаційній основі. 

27. Бартерна операція відрізняється від зустрічних закупівель наступним: 

А. Стовідсотково виключає валютні розрахунки контрагентів. 

Б. Базується на договорі постачання. 

В. Є формою угоди, що заощаджує валюту. 

Г. Стосується обміну, як правило, двох товарів. 

28. Зустрічним закупівлям не властиві такі ознаки: 

А. Наявність додаткової угоди до основного договору на постачання. 

Б. Неповна компенсація у вартісному значенні суми первісного постачання. 

В.  Наявність “неконвертованого сальдо”. 

Г.  Використання міжнародного посередника. 

29. Наявність так званого “неконвертованого сальдо” є ознакою: 

А. Бартерних операцій. 

Б. Компенсаційних угод. 

В. Зустрічних постачань застарілої продукції. 

Г. Постачання на комплектацію. 

30. Викуп застарілої продукції стосується насамперед: 

А. Машино-технічних засобів. 

Б. Застарілих запасів сировини. 

В. Відходів виробництва. 

Г. Металобрухту. 
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31. Які  обов’язкові ознаки  не властиві експорту продукції? 

А. Обов’язковий перетин митного кордону країни. 

Б. Обов’язкова наявність міжнародного договору постачання. 

В. Обов’язкова присутність міжнародного перевізника. 

Г. Обов’язкова необхідність вантажної митної декларації. 

32. Право на відшкодування суми якого податку мають експортери 

України? 

А. Податку на додану вартість. 

Б. Податку на прибуток. 

В. Прибуткового податку. 

Г. Комунального податку. 

33. Які твердження є помилковими? 

А. Митному оформленню підлягають усі підакцизні товари. 

Б. Митному оформленню підлягають товари вартістю більше еквіваленту 100 

доларів США. 

В. При  оформленні вантажу обов’язкове декларування тільки на митниці за 

місцем реєстрації суб’єкта ЗЕД. 

Г. При перетині митного кордону необхідний торговельний контракт. 

34. Який коефіцієнт встановлений для перерахунку оплаченої вартості  

імпортного постачання з офшорних зон при віднесенні до валових витрат? 

А. 0,5. 

Б. 0,75. 

В. 0,85. 

Г. 0,95. 

35. Попереднє повідомлення (ПП) щодо майбутнього імпортного 

постачання надаються: 

А. Одночасно з попередньою митною декларацію (ПД). 

Б. Замість попередньої митної декларації (ПД). 

В. На доповнення попередньої митної декларації (ПД). 

Г. Як рекламний аркуш попередньої митної декларації (ПД). 
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36. Угоди, які дозволяють міжнародному посереднику закуповувати й 

продавати товари від власного імені, але за рахунок експортера або 

імпортера, є: 

А. Договорами постачання. 

Б. Договорами доручення. 

В. Договорами комісії. 

Г. Договорами реклами. 

37. Які твердження є помилковими? 

А. Запит надсилає потенційний експортер імовірному імпортеру. 

Б. Замовлення надсилає майбутній імпортер потенційному експортеру. 

В. Вільну оферту надсилає потенційний експортер імовірному імпортеру. 

Г. Тверду контроферту надсилає  потенційний експортер імовірному імпортеру.  

38. Які пункти зайві в переліку форм початкової експортної ціни? 

А. Ковзна ціна. 

Б. Кон’юнктурна ціна. 

В. Ціна проникнення. 

Г. Ціна стимулювання комплексного продажу. 

39. На який ціноутворювальний метод спирається скілинг? 

А. Видатковий. 

Б. Сполучення видаткового й нормативного. 

В. Ринково-диференційний. 

Г. Нормативний. 

40. Які твердження є помилковими? 

А. Ціну з наступною фіксацією використовують при очікуванні інфляції або 

фіскальних змін. 

Б. Ковзна ціна характерна для товарів з довготривалим циклом виробництва. 

В. Змішана ціна поєднує тверду фіксовану ціну і ціну з наступною фіксацією. 

Г. Тверда фіксована ціна з можливістю корегування не має коливатися більше 

3-5%. 
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41. До комерційних виправлень у контрактній ціні не належать: 

А. Виправлення щодо повноти комплектації продукції. 

Б. Виправлення щодо приведення до єдиних умов постачання. 

В. Виправлення за умов платежу. 

Г. Виправлення щодо тривалості постачань. 

42. Яка з перелічених форм розрахунків найбільш ризикована для 

експортера? 

А. Інкасо. 

Б. Акредитив. 

В. 100-відсотковий аванс. 

Г. Оплата за відкритим рахунком. 

43. Який з перелічених пунктів є зайвим при визначенні форм 

розрахунків? 

А. Інкассо. 

Б. Акредитив. 

В. Вексель. 

Г. Оплата за відкритим рахунком. 

44. Умови постачання товарів FOB визначають наступний максимум 

відповідальності експортера: 

А. Надання товару через поручні судна в порту власної країни. 

Б. Надання товару через поручні судна в порту країни імпортера. 

В. Надання товару представнику імпортера на власному складі. 

Г. Надання товару представнику імпортера на його складі. 

45. Умови постачання товарів CIF визначають наступний максимум 

відповідальності експортера: 

А. Надання товару представнику імпортера на власному складі. 

Б. Надання товару представнику імпортера на складі в його країні. 

В. Надання товару через поручні судна в порту власної країни.  

Г. Надання товару через поручні судна в порту країни імпортера. 
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46. Максимальна відповідальність експортера за умов “доставлено, мито 

сплачено” має англомовну абревіатуру: 

А. EXW. 

Б. DDP. 

В. CIF. 

Г. FOB. 

47. Які твердження є помилковими? 

А. Прямі інвестиції характерні прямим зарахуванням на рахунок підприємства. 

Б. Портфельні інвестиції беруть участь у створенні фондового портфеля 

підприємства. 

В. Прямі інвестиції забезпечують фінансовий та управлінський контроль за 

діяльністю підприємства. 

Г. Портфельні інвестиції, як правило, є інструментом отримання 

спекулятивного доходу. 

48. В яких організаційних формах не існують підприємства з іноземними 

інвестиціями? 

А. Філія зі 100-відсотковою належністю іноземному інвестору. 

Б. Дочірня компанія з часткою нерезидента понад 50%. 

В. Асоціативна компанія з часткою нерезидента менше 50%. 

Г. Асиметрична компанія за відсутністю фінансового контролю при 

володарюванні над 50% статутного фонду. 

49. Який метод організації міжнародного маркетингу домінує сьогодні? 

А. Метод збутової орієнтації. 

Б. Метод товарної орієнтації. 

В. Метод маркетингового керування. 

Г. Метод ринкової орієнтації. 

50. Який коефіцієнт дисконтування використовується для визначення 

інтегрального ефекту витрат іноземного інвестора? 

А. Ставка відсотку на довгостроковому ринку капіталів країни інвестора. 

Б. Галузевий норматив ефективності національних капіталовкладень. 

В. Рівень рентабельності кращих вітчизняних підприємств аналогічного 

профілю. 

Г. Рівень рентабельності кращих підприємств аналогічного профілю в країні 

іноземного інвестора. 
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Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з 
дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності ” 

 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: 

- оцінювання роботи студента під час практичних занять;  

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

- складання заліку. 

Оцінку знань студентів з дисципліни здійснюють відповідно до вимог 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу, що є 

українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного 

поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми 

(лекційної, практичної). Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за 

модуль, тобто реалізується принцип модульного обліку знань студентів. 

Навчальним планом з дисципліни передбачене складання заліку. Для 

підсумкового оцінювання знань використовують двобальну національну шкалу 

(«зараховано», «не зараховано») і стобальну шкалу оцінювання ECTS. 

Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів 

Поточне оцінювання знань студентів здійснюють під час проведення 

практичних занять і має метою перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 

- активність та результативність роботи студента протягом семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 

- виконання завдань на практичних заняттях; 

- виконання завдань поточного контролю. 

Роботу студентів на практичних заняттях оцінюють за 4-бальною 

системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань 

студентів перекладають у систему оцінювання за шкалою ECTS. При 

оцінюванні виконання практичних завдань увагу приділяють їх якості й 

самостійності. 
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Поточний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення 

опанування студентом матеріалу лекційного модуля і вміння застосувати його 

для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді письмового 

контролю (тестування). Поточний контроль проводять у письмової формі двічі 

по закінченні кожного зі змістових модулів після того, як розглянутий увесь 

теоретичний матеріал і проведені практичні завдання в межах кожного з двох 

змістових модулів. 

Знання оцінюють за системою оцінювання за шкалою ECTS (тестові 

завдання).  

Порядок і критерії оцінювання тестового контролю знань, навичок і 

вмінь студентів 

Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів дозволяє ефективно й 

об’єктивно оцінювати успішність студентів. Критерії оцінювання тестових 

завдань залежать від їх типу. 

Тестові завдання закритої форми 

Тест-завдання закритої форми різняться за принципами побудови і 

відповідно мають і різні оцінювальні бали. 

Прості  альтернативні тест-завдання використовують для грубої 

перевірки правильності вибору або прийняття рішення у згорнутій формі й 

передбачають наявність двох варіантів організації відповіді типу „так - ні”; 

„правильно - неправильно” тощо.  Оцінюють  1 бал. 

Тест-завдання з простим множинним вибором за принципом 

класифікації використовують тоді, коли кількість можливих варіантів 

відповідей менше трьох, але відповідь більш складна, ніж відповідь типу „так-

ні”. Їх доцільно використовувати під час перевірки умінь вільно орієнтуватися 

у групі схожих понять, явищ, процесів тощо. Оцінюютя в 1 бал. 

Тестові завдання з множинним вибором за принципом кумуляції, 

доцільно використовувати для перевірки повноти знань і умінь. Запитальна 

частина таких завдань в основному має порівняльний зміст: одна з декількох 

відповідей має бути найкращою, можливо правильною, найбільш правильною, 
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найбільш повною, що частіше трапляється. У зв’язку з цим у запитальній 

частині завдань використовують вирази типу „як правило”, „ звичайно”, 

„частіше за все” „ головна причина”, „найбільш часто”, „найчастіше”. 

Оцінюють у 2 бали. 

Тестові завдання з множинним вибором за принципом 

циклічності,використовуються для перевірки знань та умінь, якщо відповіді 

побудовані за принципом циклічності. Оцінюються у 2 бали. 

Тестові завдання за принципом подвійної альтернативи передбачають, 

що після запитання, яке є незакінченим твердженням, фрагментом, ситуацією 

тощо, подають п’ять (два, три,...) відповідей і серед них необхідно обрати одну 

найбільш правильну (найповнішу) відповідь. Оцінюють у 2 бали. 

Тестові завдання на відповідність(на асоціативні зв’язки) дають 

можливість установити знання фактів, взаємозв’язків і знання термінології, 

позначень, методик тощо. Оцінюються в  1 бал одна правильна відповідь. 

Тестові завдання на порівняння і протиставлення (на аналіз 

взаємозв’язку), рекомендують для перевірки уміння виявляти розпізнавальні 

ознаки різних явищ, ситуацій тощо. Виконання таких завдань передбачає аналіз 

запропонованого матеріалу, його синтез та вміння зробити висновки. У разі 

аналізу запропонований для тестування матеріал поділяють на окремі частини і 

визначають їхні взаємовідносини; у разі синтезу – окремі частини або елементи 

запропонованого матеріалу поєднують в одне ціле. Оцінюють у 5 балів. 

Тестові завдання, що побудовані за принципом запитань із множинними 

відповідями. Тестові завдання з множинними відповідями „правильно-

неправильно” використовують у ситуаціях, коли відповіді або рішення можуть 

бути тільки правильними або неправильними, не мають жодних відтінків і є 

категоричними. Крім того, досить часто на запропоновані запитання існує 

декілька правильних відповідей. У такому разі вважають, що тестують глибину 

знань, розуміння різних аспектів явищ, процесів тощо.  

 Завдання цього типу містять основу, до якої, як правило, пропонується 

чотири пронумеровані відповіді. Така основа може подаватися у формі 
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твердження, фрагмента тексту, ілюстрації тощо. Відповіді мають бути тільки 

правильними або тільки неправильними (на відміну від ТЗ з однією найбільш 

правильною відповіддю). В інструкції наведене правило вибору відповіді. 

Оцінюють в 5 балів. 

Тестові завдання на визначення причинної залежності використовують з 

метою перевірки розуміння певної причинної залежності між двома явищами. 

Запитання складається так, що кожне з двох тверджень, що пов’язані 

сполучником „тому, що”, є повним і чітко сформульованим реченням. При 

виконанні такого завдання спочатку необхідно визначити правильне чи 

неправильне кожне з двох тверджень окремо, а тільки потім, якщо обидва 

твердження правильні, визначити, правильна чи неправильна причинна 

залежність між ними. Оцінюють такі тест-завдання в 5 балів. 

Тест-задачі передбачають перевірку навиків практичного застосування 

теоретичних знань, уміння  робити економічні висновки й прогнози щодо 

діяльності економічних суб’єктів  у певних виробничих ситуаціях. Оцінюють 

такі тест-завдання в 5 балів. 

Тестові завдання відкритого типу. 

Тестові завдання відкритого типу передбачають вільні відповіді. Вони не 

мають запропонованих варіантів відповідей і використовують для виявлення 

знань термінів, визначень, понять тощо. За змістом тестові завдання відкритого 

типу являють собою твердження з невідомою змінною. Оцінюютя – в 1 бал - 

одне правильно вставлене слово, позначення, показник тощо. 

Проведення підсумкового контролю 

Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки з поточного контролю 

знань за змістовими модулями. За умов кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу до підсумкового контролю допускають студентів, які 

набрали в сумі за всіма змістовими модулями більше 30% балів від загальної 

кількості з дисципліни (або понад 50% балів з поточного контролю за всіма 

змістовими модулями). 
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Для підсумкового оцінювання знань використовують двобальну 

національну шкалу («зараховано», «не зараховано») і стобальну шкалу 

оцінювання ECTS. Підсумок є результатом накопичених балів за двома 

поточними змістовими модулями. За умов кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу до підсумкового контролю допускають 

студентів, які набрали за кожним змістовим модулем більше половини 

можливих балів, отримують залікову атестацію без обов’язкової присутності 

студента. 

Студентам, які бажають отримати більш високу оцінку заліку за шкалою 

ECTS, надають можливість проведення повторного або додаткового контролю з 

окремих змістових модулів або підсумкового контролю до початку 

екзаменаційної сесії.  Залік (підсумковий контроль) здійснюють у письмовій 

формі за заліковими білетами, які містять два теоретичні питання і тести, або за 

підсумковим тестовим завданням (за вибором студента), що дає можливість 

здійснити оцінювання знань студента з усієї дисципліни. 

Оцінювання знань за 4-бальною системою за національною шкалою: 

Оцінку „ відмінно” ставлять, коли студент дає абсолютно правильні 

відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, 

отриманих на основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних 

документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні 

знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „ дуже добре”. Теоретичні запитання розкрито повністю на основі 

програмного і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання 

студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені 

навчальною програмою. 

Оцінка „ добре”. Теоретичні запитання розкриті повністю, програмний 

матеріал викладений у відповідності до вимог. Практичне завдання виконане 

взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 

Оцінка „ задовільно”. Теоретичні запитання розкриті повністю, проте при 

викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні 
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практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 

матеріал, припускає помилки. 

Оцінка „ задовільно (достатньо)”. Теоретичні питання розкриті 

неповністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання 

студент припускаєть значної кількості помилок та зустрічається зі значними 

труднощами. 

Оцінка „ незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 

виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на 

елементарному рівні. 

Оцінка „ незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 

виконати практичні завдання. 

 
Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних система 

оцінювання 
% набраних балів Оцінка за національною 

шкалою 
Оцінка за шкалою 

ECTS 
понад 90 – 100 включно «Відмінно» A 
понад 80 – 90 включно B 
понад 70 – 80 включно 

«Добре» 
C 

понад 70 – 60 включно D 
понад 60 – 50 включно 

«Задовільно» 
E 

понад 25 – 50 включно 
«Незадовільно» з 

можливістю повторного 
складання 

FX* 

від 0 до 25 включно 
«Незадовільно» з 

обов’язковим повторним 
курсом 

F** 

 
• З можливістю повторного складання 

** З обов’язковим повторним курсом 
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Типові задачі з розв’язаннями 

ЗМ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕД 

Задача 1. Величина експорту країни складає 4,5 % від показника ВВП, імпорту 

- 5 млрд. дол., ВВП -100 млрд. дол.. Знайти й прокоментувати величини: 1) 

сальдо торговельного балансу (чистого експорту); 2) зовнішньоторговельного 

обороту країни; 3) експортної квоти; 4) імпортної квоти; 5) 

зовнішньоторговельної квоти країни. Чи є економіка даної країни відкритою? 

Розв’язання: 

1) величина експорту дорівнює 4,5% від 100 млрд. дол, тобто 4,5 млрд. дол ⇒ 

⇒ величина сальдо торговельного балансу (чистого експорту)=експорт-імпорт 

= 4,5-5= - 0,5 млрд. дол. (від’ємне);  

2) величина зовнішньоторговельного обороту країни = експорт + імпорт = 

4,5+5= 9,5 млрд. дол.; 

3) експортна квота Ке=
100

5,4=
ВВП

експорт =0,045, або 4,5%, що закладене в умові 

задачі; 

4) імпортна квота Кі=
100

5=
ВВП

імпорт =0,05, або 5%; 

5) зовнішньоторговельна квота Кзт= Ке + Кі = 0,095, або 9,5%. 

Економіка країни є закритою, тому що експортна квота нижча 10%. 

Задача 2. Величина експорту країни  складає 12 млрд. дол., з них експорт 

товарів групи Х дорівнює 5 млрд. дол. Цифра загальносвітового експорту 

досягла 150 млрд. дол. при світовому експорті товарів групи Х на суму 75 млрд. 

дол. Знайдіть коефіцієнт відносної експортної спеціалізації країни (Кексп) за 

товарами групи Х і зробіть висновки.  

Розв’язання: 
 

,
СВ

Н
вксп

Е

Е
К =  

де  ЕН - питома вага товару в національному експорті країни; 

 ЕСВ- питома вага товару у світовому експорті. 
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Якщо Кексп > 1, тоді галузь (або товар) вважаються міжнародно 

спеціалізованими.  

150
75

12
5

==
СВ

Н
експ

Е

Е
К ≈0, 833, або 83,3%, тобто за групою товарів Х країну не 

вважають спеціалізованою щодо виробництво даного товару. 

Задача 3. Маємо рівняння попиту й пропозиції на товар у малій країні: 

Q A
D =9-p;  

Q A
S =2p-6  

А. Світова ціна складає 3,5 дол.  

Введено імпортне специфічне мито tim=1 дол.; знайти величину надходжень до 

державного бюджету, а також зміни у величині імпорту. 

Б. Світова ціна складає 8 дол. 

Введено експортне адвалoрне мито tеx=20%; знайти  величину надходжень до 

державного бюджету, а також зміни у величині експорту. 

Розв’язання: 

А. Pw=3,5 дол. – світова ціна; 

t=1дол – імпортне мито; 

Pw+t=4,5 – внутрішня ціна з урахуванням мита. 

Надходження до бюджету : 

Тim= (Qd (Pw+t)- Qs (Pw+t)) ·t =(4,5-3) ·1=1,5 млн дол; 

Зміна величини імпорту за рахунок імпортного мита ∆ Qim= Qim(Pw+t)-                       

- Qim(Pw)= =∆ Q (Pw+t)- ∆ Q(Pw)=(( Qd (Pw+t)- Qs (Pw+t))-((Qd (Pw)- Qs (Pw)= (4,5-3) - 

(5,5-1) = -3 млн. одиниць – зниження імпорту. 

Б. Pw=7,5 дол – світова ціна; 

t=20% від 7,5 дол.=1,5 дол – експортне мито; 

Pw-t=6 – внутрішня ціна з урахуванням мита. 

Надходження до бюджету : 

Теx= (Qs (Pw-t)- Qd (Pw-t)) · t =(6-3) ·1,5=4,5 млн дол. 
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Задача 4. Розрахуйте величину курсу гривні (UAH) до американського долара 

(USD) за прямим і зворотнім котируваннями, використовуючи принцип 

паритету купівельної спроможності (ПКС), якщо стандартний набір споживчих 

благ в США коштує 1010 доларів, а в Україні – 4500 гривень. 

Розв’язання: 

- за прямим котируванням: е = 1010 : 4500 ≈ 1 (USD) : 4,4454 (UAH); 

-за зворотнім котируванням: е = 4500 : 1010 ≈ 1  (UAH) : 0,2244 (USD). 

 

Задача 5. Розрахуйте  номінальні й реальні курси долара США і гривні України 

за прямим і зворотнім котируванням, якщо офіційно за 200 гривень отримували 

24 долари, а приріст цін в Україні та США склав відповідно 10% і 5%. 

Розв’язання:  

Номінальні курси: 

- за прямим котируванням: еn1 = 24 : 200 ≈ 1 (USD) : 8,3333 (UAH); 

- за зворотним котируванням: еn2 = 1: еn1 = 200 : 24 ≈ 1 (UAH) : 0,12 (USD). 

Реальні курси: 

- за прямим котируванням: еr1 = еn1 •
UA

USA

P

P

I

I
 = 

1,1

05,1

3333,8

1 • ≈ 1 (USD) : 8,7301 (UAH); 

- за зворотним котируванням: еr2 = 1: еr1 = 
05,1

1,1

12,0

1 •  ≈ 1 (UAH) : 0,1145 (USD). 

Задача 7. За допомогою даних таблиці розрахуйте і прокоментуйте реальний 

ефективний курс гривні за прямим котируванням. Як змінилися курси гривні 

відносно кожної з трьох іноземних валют? 

Таблиця 

США ЄС РФ 

Долар 
США/ 
Гривня  

Частка  

розрахунків, 
% 

Євро / 
Гривня 

Частка 
розрахунків, 
% 

Рубль 
РФ / 
Гривня 

Частка 
розрахунків, 
% 

 

 

Рік 

      

2010 1 : 4 60 1 : 6 25 1 : 0,25 15 

2011 1 : 7 60 1 : 11 25 1 : 0,3 15 
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(або 60,4%), тобто у середньому гривня подешевшала до кошика валют трьох 

торговельних партнерів на 39,6%, зокрема, відносно до долару США гривня 

подешевшала на 42,9% (
7
1:

4

1 ≈0,571), відносно до євро на 45,5% (
11

1 :
6

1 ≈0,545), 

відносно до рубля на 16,7%  (
3,0

1 :
25,0

1
)≈0,833). 

 

ЗМ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА 

Задача 1. Підприємство уклало контракт на продаж продукції. Сума контракту 

складає 100 тис. дол. Основне перевезення здійснює морський транспорт. 

Визначте вартість (С) постачання товару на умовах ЕХW, FOB, CIF, DDP. 

Розв’язання  

Таблиця  

Показник Сума (тис. дол. США) 
Вартість виробника 100,0 
Імпортне мито  0,3 
Експортна ліцензія  1,0 
Транспортні витрати до порту експорту 2,5 
Транспортні витрати від порту до складу імпортера  

2.7 
Фрахтування судна 10,5 
Завантажувально – 
розвантажувальні роботи  

2,0 

Страхування перевезень  4,0 

 

CEXW =100 (тис. дол.) 

CFOB =100 + 2,5 = 102,5 (тис. дол.) 

CCIF =102,5 + 1 + 10,5 + 4 = 118 (тис. дол.) 

CDDP =118 + 0,3 + 2 + 2,7 = 123 (тис. дол.) 

 

Задача 2. В економіку якої з країн (України чи США) корисніше вкласти             

1 млн. доларів США на підставі почергового використання поточного і 

строкового курсів, якщо наведені такі дані?  
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- поточний курс на початок договірного періоду: 1 (USD) : 5,0 (UAH); 

- поточний курс на кінець договірного періоду:    1 (USD) : 6,0 (UAH); 

- строковий (терміновий) курс:                                 1 (USD) : 4,0 (UAH); 

- ставка відсотку в США:                                           5,0 %; 

- ставка відсотку в Україні:                                       10,0 %. 

Розв’язання . 

Якщо використовують договір на підставі поточних курсів, то: 

- при вкладенні в США 1 млн. дол. наприкінці року за додатком відсотків 

отримуємо 1,05 млн. дол., тобто 1 → 1,05 млн. дол.; 

- при вкладенні в Україні 1 млн. дол. після двох конвертацій та додатку суми за 

відсотки маємо (млн. доларів або гривень): 

1 → 1 · 5 = 5 → 5,5 → 5,5 : 6 ≈ 0,92, тобто більш корисним є вкладення в 

економіку США. 

Якщо використовується строковий договір, то: 

- при вкладенні в США 1 млн. дол. наприкінці року за додатком відсотків 

отримуємо 1,05 млн. дол., тобто 1 → 1,05 млн. дол.; 

- при вкладенні в Україні 1 млн. дол. після двох конвертацій (за поточним 

курсом на початку періоду і за строковим курсом на кінець періоду) та додатку 

суми за відсотки маємо (млн. доларів або гривень): 

  1 → 1 х 5 = 5 → 5,5 → 5,5 : 4 ≈ 1,38, тобто більш корисним є вкладення в 

економіку України. 

 

Теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 
 

1. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Зовнішньоекономічний комплекс України. 
3. Державні, недержавні й міжнародні інститути управління ЗЕД. 
4. Інструменти державного стимулювання ЗЕД. 
5. Нетарифні засоби регулювання ЗЕД. 
6. Система митного регулювання. 
7. Особливості митного законодавства України. 
8. Загальна характеристика валютного ринку. 
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9. Основні види валютних операцій. 
10. Інструменти валютного регулювання. 
11. Класифікація зовнішньоторговельних операцій. 
12. Сутність бартерних операцій. 
13. Компенсаційні угоди та операції з давальницькою сировиною в ЗЕД. 
14. Особливості експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних 

операцій. 
15. Класифікація посередників за їх місцем на ринку. 
16. Комісійні й консигнаційні операції в ЗЕД. 
17. Агентські угоди. Брокери й дистриб’ютори в ЗЕД. 
18. Орендні операції в ЗЕД. 
19. Особливості підготовки та здійснення ділових міжнародних 

переговорів. 
20. Міжнародні вимоги до договорів купівлі - продажу. 
21. Основні умови та статті зовнішньоторговельного контракту.  
22. Особливості та основні види зовнішньоторговельних цін. 
23. Фіксація цін у ЗЕД, цінові знижки, поправки до цін. 
24. Основні умови й форми зовнішньоторговельних платежів. 
25. Основні форми розрахунків у ЗЕД. 
26. Особливості спільного підприємництва в Україні. 
27. Основні форми міжнародних перевезень. 
28. Базисні умови поставки товарів “ІНКОТЕРМС-2000”. 
29. Основні напрямки маркетингових зовнішньоторговельних досліджень. 
30. Основні показники ефективності ЗЕД. 

Номер теми обирають за двома останніми цифрами залікової книжки 
 

Дві останні цифри 
залікової книжки 

Цифра зменшення Номер теми контрольної 
роботи 

01-30 - 01-30 
31-60 30 01-30 
61-90 60 01-30 
91-99 90 01-09 

00 - 10 
 

Залікові питання  

 

1. Зовнішньоекономічний комплекс держави: його особливості в Україні. 

2. Основні теорії зовнішньоекономічних зв’язків. 

3. Основні види ЗЕД. 

4. Рівні, методи і засоби регулювання зовнішньоекономічних зв’язків. 

5. Основні методи державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків. 
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6. Інститути мегарегулювання зовнішньоекономічних зв’язків. 

7. Нетарифні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. 

8. Система митного регулювання. Класифікація мита. 

9. Особливості митного регулювання в Україні. 

10. Сутність і основні суб’єкти валютного ринку. 

11. Валютні курси та їх взаємозв’язок. 

12. Основні форми валютних операцій. Торгові й неторгові валютні операції. 

13. Суб’єкти валютного регулювання  та його основні інструменти. 

14. Визначення та класифікація зовнішньоторговельних операцій. 

15. Міжнародні бартерні операції та зустрічні закупки. Викуп застарілої 

продукції як форма міжнародної зустрічної торгівлі. 

16. Компенсаційні угоди, угоди на широкій компенсаційній основі, операції з 

давальницькою сировиною в міжнародній торгівлі. 

17. Особливості й схеми експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних 

операцій. 

18. Класифікація посередників за їх місцем на ринку. 

19. Класифікація міжнародних посередницьких операцій. 

20. Сутність і класифікація міжнародних орендних відносин. 

21. Комісійні й консигнаційні операції. 

22. Особливості лізингу в ЗЕД. 

23. Вибір міжнародного ринку і контрагентів зовнішньоторговельного 

контракту. 

24. Основні умови й статті типового контракту купівлі-продажу в міжнародній 

практиці. 

25. Функції відділу маркетингу зовнішньоторговельного підприємства. 

26. Сутність, етапи розвитку і основні форми маркетингових досліджень 

зовнішнього ринку. 

27. Класифікація міжнародних перевезень. 

28. Особливості міжнародного регулювання зовнішніх перевезень. 

29. Базисні умови постачання товарів ІНКОТЕРМС-2010. 
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30. Класифікація іноземних інвестицій. 

31. Особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в 

Україні. 

32. Основні засоби регулювання іноземного інвестування. 

33. Міжнародні вимоги до зовнішньоторговельного контракту. 

34. Особливості здійснення міжнародних ділових переговорів. Порядок 

укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів. 

35. Умови міжнародних платежів. Основні засоби розрахунків. 

36. Міжнародні особливості використання чеків і векселів. 

37. Міжнародні вимоги до акредитивної та інкасової форми розрахунків. 

38. Особливості встановлення, фіксації та поправок до зовнішньоторговельних 

цін. 

39. Інтегральні показники ефективності ЗЕД підприємства. 

40. Сутність і головні показники ефективності зовнішньоторговельної 

діяльності.  
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