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ВСТУП 
 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств» складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців за спеціальністю 

Туризм. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність господарських, економічних, 

правових, фінансових відносин у сфері діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють 

ЗЕД. 

  

 

 Міждисциплінарні зв’язки:  Вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств» базується на вивченні дисциплін: «Економіка підприємства».  

 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств  

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» 

є формування у майбутніх менеджерів системи знань про теоретичні основи 

зовнішньоекономічної діяльності, набуття системних знань і навичок щодо забезпечення 

економічної ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств» є посилення якості економічної та аналітичної підготовки студентів, надання їм 

необхідних теоретичних знань та практичних навичок для вивчення й об’єктивної оцінки 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств галузей національної економіки. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

–  основні категорії і принципи ЗЕД, що характеризують проблему, яка досліджується; 

– види зовнішньоекономічних операцій, форми і методи міжнародної торгівлі, 

особливостей ціноутворення на світовому ринку, валютно-фінансових розрахунків, форм 

зовнішньоекономічного співробітництва;  

– систему державного регулювання ЗЕД; 

– основні нормативні акти щодо питання регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності в Україні;  

– особливості складання зовнішньоекономічних договорів (контрактів); 

 

вміти:  

– розраховувати митні платежі;  

– складати зовнішньоекономічний договір (контракт);  

– користуватися термінами ІНКОТЕРМС;  

– визначати інтегральний ефект діяльності спільного підприємства; 

– оцінювати та робити висновки щодо ефективності укладених зовнішньоекономічних 

угод.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. ЗЕД підприємств  

Тема 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності. Предмет та задачі дисципліни  

Тема 2. Сучасний стан та головні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні  

Тема 3. Основні види зовнішньоекономічних операцій 

Тема 4. Торгово-посередницькі операції на зовнішніх ринках  

Тема 5. Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних операцій 

Тема 6. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

Тема 7. Нетарифне та митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

Тема 8. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

Тема 9. Договори (контракти) у зовнішньоекономічній діяльності. Основні види 

зовнішньоекономічних договорів  

Тема 10. Преамбула та предмет зовнішньоекономічного договору (контракту). Кількість та 

якість продукції при здійснені зовнішньоекономічної операції 

Тема 11. Базисні умови поставки товарів у міжнародній торгівлі  

Тема 12. Організація і технологія міжнародних перевезень  

Тема 13. Ціни зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та методика їх розрахунку  

Тема 14. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

Тема 15. Інші умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

Тема 16. Аналіз та економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності 

 

3. Рекомендована література 

 

Нормативна та інструктивна література 

1. “Про зовнішньоекономічну діяльність”, закон України від 16.04.1991 р.; 

2. “Про митну справу”, закон України від 26.06.1991 , № 162-ХІІ; 

3. “Митний кодекс України”; 

4. “Про порядок реєстрації і облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”, наказ 

міністерства економіки від 29.06.2000 р., № 136; 

5. “О договорах международной купли-продажи товаров”, конвенция ООН, ратифицированная 

Украиной 3 января 1990 года, вступила в силу для Украины 1 февраля 1991 года; 

6. “Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”, наказ Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.11.1997 р., № 207; 

7. “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми 

захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають 

розрахунки в іноземній валюті”, постанова КМУ від 21.06.1995 р., № 444;   

8. “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, закон України; 

9. “Про операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних операціях”, закон 

України; 

10. “Цивільний кодекс України”. 

 

Навчальна та довідкова література 

1. К.: КНЕУ, 2007. – 948 с.  

2. Бирс А. Правила ИНКОТЕРМС: где, когда и зачем // Бухгалтерия. – 2002. – № 43/1-2. – 

с.149-161. 

3. Внешнеторговые сделки / Составитель И.С.Гринько. – Суммы: Фирма «Реал», 1994. – 464 с. 

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов / 

Г.Д.Гордеев, Л.Я.Иванова, С.К.Казанцев и др.; Под ред. проф. Л.Е.Стровского. – М.: Закон и 
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право, ЮНИТИ, 1996. – 408 с. 

5. Грек Г. Внешнеэкономические договоры: порядок оформления и регистрации // 

Бухгалтерия. – 2002. – № 43/1-2. – с.143–149. 

6. Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность. –  М.: 2000.  

7. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник – К.: 

Знання, 2006. – 462 с.  

8. Жданов А. Практическое руководство по внешнеэкономической деятельности. – СПб: 

Питер, 2001. – 224 с.  

9. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. За ред.. І.І. Дахна. – К.: Центр навч. 

літ-ри, 2006. – 360 с.  

10. Козик В.В. та ін. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навчальний посібник. – 2-ге 

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

11. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С. Зовнішньоекономічні операції та контракти. 

Навчальний посібник. – Львів: Оксарт, 1998. – 256 с. 

12. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине 

(практическое пособие). – К.: СПЛАЙН, 1998. – 220 с. 

13. Лук’яненко Д.Г. , Білошапка В.А., Пестрецова О.І. Спільні підприємства в Україні: 

організація і умови ефективного розвитку. – К.: Фенікс, 2000. 

14. Матвеева О.П. Организация и технология внешнеторговых операций. Учебное пособие. – 

М.: ИВЦ, «Маркетинг», 2000.   

15. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности. – М.: 2000.  

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

17. Покровская В.В. Организация и регулирование ВЕД: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 456 с.  

18. Попов А.А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. – 

Харьков: Каравелла, 2001. – 358 с. 

19. Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело: Учебник / Под ред. С.И.Долгова, 

И.И.Кретова. – М.: Издательство БЕК, 1997. – 784 с. 

20. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Уч. пособие. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация „Дашков и Ко”, 2004. – 307 с.  

21. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с. 

22. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Закон и право, 1999. 

23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг.ред. А.І.Кредисова / 

Пер. з рос. Н.Кіт, К.Серажим. – К.: ВІРА–Р, 1998. – 448 с. 

Методична література 

1. Приварникова І.Ю. Методичні вказівки до підготовки до практичних занять та 

самостійного вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» / І.Ю.Приварникова. – 

Дніпро: РВВ ДНУ, 2017. – 18 с. 

Інформаційні ресурси  

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

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

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

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

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

6. Світовий банк: http://www.worldbank.org.ru  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  _          залік  _______________ 

 

5.     Засоби діагностики успішності навчання   ___контрольно-модульна робота  ______  


