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Вступ 

 

Сучасна модель розвитку вітчизняної економіки характеризується 

посиленням економічної інтеграції у систему міжнародної економіки, що 

проявляється в посиленні взаємозалежності між окремим країнами та го-

сподарськими регіонами світу. Такі обставини спонукають до подальшого 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства (далі – ЗЕД), 

яка відіграє значну роль як у підвищенні рівня життя громадян України, 

так і в зміцненні її позицій на світовому ринку. Забезпечення ефективно-

сті здійснення ЗЕД можливо тільки за умови використання техніки і якіс-

ної організації зовнішньоекономічної операції (далі – ЗЕО). Такі умови 

вимагають від менеджерів вищої ланки управління знань та вмінь, які б за-

безпечили конкурентоспроможність підприємства на світовому ринку 

та його високу прибутковість. Досягнути цього можливо завдяки ґрунтов-

ній підготовці майбутніх фахівців – менеджерів зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Основною метою опанування навчальної дисципліни є отримання сту-

дентами знань об'єктивних закономірностей, реальних процесів та спе-

цифічних особливостей організації і техніки проведення зовнішньоеко-

номічних операцій, а також навичок їх практичного застосування. 

Навчальна дисципліна "Техніка і організація зовнішньоекономічних 

операцій" є варіативною навчальною дисципліною та вивчається згідно 

з навчальним планом підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" 

напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Структуру навчальної дисципліни"Техніка і організація зовнішньо-

економічних операцій" наведено в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4  

Галузь знань 

0306 "Менеджмент 

і адміністрування" 

За вибором 

Змістових модулів – 2  Напрям підготовки 

6.030601 

"Менеджмент" 

Рік підготовки 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 144 
6-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

28 год 

Практичні, семінарські 

28 год 

Самостійна робота 

88 год 

Вид контролю 

екзамен 

4 год 

Примітка. Співвідношення для денної форми навчання кількості годин аудитор-

них занять до самостійної й індивідуальної роботи становить – 64 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання цієї навчальної дисципліни є формування знань 

і навичок у студента стосовно техніки та організації здійснення зо-

внішньоекономічних операцій, прийняття управлінського рішення щодо 

виходу підприємства на зовнішній ринок з урахуванням особливостей 

митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної ді-

яльності. 

Для досягнення поставленої мети поставлені такі основні завдання:  

вивчення нормативно-правової бази регулювання та контролю 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні; 

вивчення видів та змісту форм зовнішньоекономічної діяльності; 

засвоєння особливостей здійснення зовнішньоекономічних опера-

цій, їх класифікація та види; 

визначення процедури підготовки та укладання зовнішньоекономіч-

них договорів (контрактів), їх структури та змісту; 

визначення особливостей процедури організації і техніки прове-

дення експортних та імпортних операцій;  

опанування змісту та особливостей використання базисних умов 

поставок товару "ІНКОТЕРМС–2010"; 

оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками 

щодо розрахунку ефекту та ефективності зовнішньоекономічних 

операцій. 

Об'єктом навчальної дисципліни є зовнішньоекономічна операція 

та її види. 

Предметом навчальної дисципліни є господарські рішення, які пов'яза-

ні з виходом підприємства на світовий ринок. 

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, про-

слухавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного та професійного 

циклів. Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі 

навчальні дисципліни, як: "Міжнародна економічна інтеграція", "Економіка 

підприємства", "Менеджмент", "Економічний аналіз", "Міжнародна еко-

номіка", "Міжнародні економічні відносини", "Статистика", "Менеджмент 

адміністрування", "ЗЕД підприємства", "Міжнародні фінанси", "Гроші 

і кредит", "Маркетинг". У свою чергу, знання із цієї навчальної дисципліни 
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забезпечують успішне засвоєння таких навчальних дисциплін, як: "Між-

народний маркетинг", "Інформаційні системи і технології в управлінні 

ЗЕД", "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства", 

"Управління міжнародними проектами", "Управління міжнародним марке-

тингом", а також виконання тренінгів, курсових робіт, бакалаврських 

та магістерських дипломних робіт. 

У процесі навчання студенти здобувають необхідні знання під час 

лекційних занять та виконання практичних завдань. Найбільш складні 

питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. 

Також велике значення у процесі вивчення та закріплення знань має 

самостійна робота студентів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має 

знати:  

сучасний стан світової торгівлі та зовнішньої торгівлі України, про-

блеми та тенденції їх розвитку; 

систему міжнародних індексів, які характеризують Україну в міжна-

родному просторі; 

принципи національного законодавства щодо регулювання зо-

внішньоекономічної діяльності; 

форм та види зовнішньоекономічної діяльності, систему чинників, які 

впливають на ефективність її здійснення;  

сутність зовнішньоекономічних операцій та їх класифікацію відповідно 

до напрямів зовнішньоекономічного співробітництва країни; 

особливості і зміст базисних умов поставок "ІНКОТЕРМС–2010" 

відповідно до міжнародних стандартів; 

особливості процедури підготовки та проведення переговорів; 

техніку проведення зовнішньоекономічних операцій та їх організацію; 

структуру і зміст зовнішньоекономічних контрактів залежно від виду 

зовнішньоекономічної діяльності; 

види транспортування та особливості доставки товарів під час реалі-

зації зовнішньоекономічних операцій; 

сутність і особливості визначення ефекту та ефективності зовнішньо-

економічних операцій; 

основні принципи міжнародного права; 

систему показників техніко-економічного обґрунтування зовнішньо-

економічних операцій; 
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вміти: 

визначати існуючі та перспективні тенденції розвитку світових ринків 

товарів, послуг, технологій, капіталів; 

аналізувати позицію України у світовому економічному просторі; 

оцінювати стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяль-

ності України; 

оцінювати можливості світових ринків, потенційно вигідні ринкові ніші 

і можливих партнерів із використанням інструментів міжнародного мар-

кетингу та з урахування інтеграційного спрямування; 

складати зовнішньоекономічні договори (контракти) з використанням 

міжнародних правил тлумачення термінів "ІНКОТЕРМС–2010"; 

проводити розрахунок техніко-економічного обґрунтування експортних 

та імпортних операцій; 

розраховувати показники ефекту та ефективності операцій із торгівлі 

ліцензіями; 

проводити переговори і укладати зовнішньоекономічні договори (конт-

ракти) з урахуванням ризиків у зовнішньоекономічній діяльності; 

оцінювати і забезпечувати можливість своєчасного виконання умов 

контракту; 

застосовувати основні принципи міжнародного права. 

Структуру складових професійних компетентностей та їх форму-

вання відповідно до Національної рамки кваліфікацій України наведена 

в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

 

Структура складових професійних компетентностей із навчальної дисципліни 

"Техніка і організація зовнішньоекономічних операцій" 

 

Складові компетент-

ності, яка формуєть-

ся в рамках теми 

Мінімальний 

досвід 
Знання Уміння Комунікації 

Автономність 

і відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні та методичні засади здійснення зовнішньоекономічної операції 

Тема 1. Зовнішньоторговельна операція, її сутність, види та особливості здійснення на світовому ринку 

Здатність визначати 

особливості здійснен-

ня експортно-імпорт-

них операцій на зо-

внішньому ринку 

Сутність поняття "ЗЕО" 

та етапи її здійснення 

в Україні. Основні за-

конодавчі акти, які ре-

гулюють діяльність ЗЕД 

підприємства та прин-

ципи її здійснення 

Знання характеристик 

кожного етапу ЗЕО 

залежно від її виду 

Ідентифікувати основ-

ні проблеми та пере-

ваги здійснення ЗЕО 

в Україні та на зов-

нішньому ринку 

Ефективно формува-

ти комунікаційну стра-

тегію щодо розвитку 

ЗЕД на підприємстві 

Відповідальність за точ-

ну ідентифікацію ос-

новних проблем ЗЕД 

підприємства на сві-

товому ринку 

Тема 2. Міжнародна торгівля, сутність, методи та форми здійснення 

Здатність застосову-

вати сучасні форми 

та методи міжнаро-

дної торгівлі 

Сутність прямого 

та непрямого мето-

дів здійснення між-

народної торгівлі, ви-

ди та класифікація по-

середників 

Знання особливостей 

видів посередників, пе-

реваги та недоліки різ-

них форм здійснення   

міжнародної торгівлі 

Запроваджувати схему 

здійснення міжнародної 

торгівлі в процесі засто-

сування різних форм  

міжнародної торгівлі 

Ефективно здійснюва-

ти міжнародну торгів-

лю з використанням 

різних її форм 

Відповідальність за ре-

зультати здійснення 

міжнародної торгівлі 

з використанням різ-

них видів посередни-

ків 
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Продовження табл. 2.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 3. Техніка й організація здійснення зовнішньоекономічних операцій 

Здатність використо-

вувати сучасні техно-

логії здійснення ЗЕО  

залежно від її виду 

та ринку 

Види ЗЕО; їх особли-

вості на нормативно-

правове забезпечення  

Знання технології здійс-

нення ЗЕО залежно 

від її виду та особ-

ливостей  

Розробляти технологію 

проведення ЗЕО та її 

етапи 

Обґрунтовувати здійс-

нення конкретної опе-

рації підприємством 

на світовому ринку  

Відповідальність за роз-

роблення поетапної 

схеми здійснення ЗЕО 

на світовому ринку 

Тема 4. Зовнішньоторговельна документація: сутність та основні групи документів 

Здатність класифіку-

вати зовнішньоторго-

вельну документацію 

та час її отримання 

Знати групи докумен-

тів та інформацію, яка 

в них вказується 

Процедуру отримання 

конкретних докумен-

тів під час реалізації 

окремої ЗЕО та виду 

транспортування то-

вару 

Заповнювати основні 

види документів 

Представляти групу 

документів на кожно-

му етапі здійснення 

ЗЕО 

Відповідальність за пра-

вильність отримання 

документів у процесі 

реалізації ЗЕО 

Тема 5. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів щодо здійснення експортно-імпортних операцій 

Визначати та засто-

совувати технологію  

складання та підпи-

сання зовнішньоеко-

номічних договорів 

(контрактів) (ЗЕК) 

Сутність поняття "зо-

внішньоекономічний 

договір". Основні ета-

пи та стадії складан-

ня ЗЕК, особливості 

розділів ЗЕК та їх ха-

рактеристика 

Знання технології ве-

дення переговорів що-

до підписання ЗЕК 

Складати текст ЗЕК Представляти етапи 

підписання ЗЕК  

Відповідальність за пра-

вильність та точність 

формулювання тексту 

ЗЕК 



 

1
0
 

Продовження табл. 2.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 6. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів щодо бартерних операцій та операцій із надання послуг 

Здатність визнача-

ти та застосовувати 

технологію складан-

ня та підписання зо-

внішньоекономічних 

договорів (контрак-

тів) під час здійснен-

ня бартерних опера-

цій 

Основні етапи та стадії 

складання ЗЕК щодо 

надання послуг, особ-

ливості розділів ЗЕК 

та їх відмінні характе-

ристика 

Знання технології ве-

дення переговорів що-

до підписання ЗЕК 

Складати текст ЗЕК 

щодо надання послуг 

Представляти етапи 

підписання ЗЕК 

Відповідальність за пра-

вильність та точність 

формулювання текс-

ту ЗЕК щодо надан-

ня послуг  

Змістовий модуль 2 

Техніка, організація та регулювання зовнішньоекономічних операцій 

Тема 7. Визначення базисних умов поставок. "ІНКОТЕРМС–2010" 

Здатність застосо-

вувати базисні умо-

ви поставки товару 

та розраховувати кон-

трактну і митну вар-

тість товару. 

Поняття основних між-

народних комерцій-

них термінів  

Види транспортуван-

ня товару та особли-

вості використання 

базисних умов поста-

вок залежно від виду 

транспорту 

Розраховувати конт-

рактну і митну вар-

тість товару залежно 

від умов поставок 

Презентувати ре-

зультати розрахунків 

контрактної та мит-

ної вартості товару 

Самостійно розрахо-

вувати контрактну і мит-

ну вартість товару в за-

лежності від умов по-

ставок, відповідати 

за правильність роз-

рахунків 

 



 

1
1
 

Продовження табл. 2.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 8. Міжнародні комерційні розрахунки 

Здатність розрахову-

вати ціну товару під 

час здійснення екс-

портно-імпортних опе-

рацій із застосуван-

ням методів ціноут-

ворення  

Сутність та характе-

ристика видів цін, 

методів ціноутворен-

ня. Обґрунтування за-

стосування певного 

методу ціноутворен-

ня під час здійснення 

ЗЕО. Визначення по-

нять "валютний кон-

троль" та "валютне 

регулювання" та його 

інструментів 

Знання особливостей 

розрахунків цін у ЗЕК, 

основних особливос-

тей валютного регу-

лювання ЗЕД 

Здійснювати обґрун-

тування застосуван-

ня певного методу 

ціноутворення. Роз-

раховувати курсову 

різницю під час здійс-

нення ЗЕО у часі 

Розраховувати ціну 

товару у ЗЕК, презен-

тувати результати роз-

рахунку ефективнос-

ті ЗЕО з урахуван-

ням курсової різниці 

Самостійно застосо-

вувати конкретний 

метод ціноутворення 

при здійсненні ЗЕО 

та нести відповіда-

льність за правиль-

ність розрахунку ціни 

у ЗЕК, приймати са-

мостійно рішення що-

до валютних умов 

контракту та закріп-

лення їх у ЗЕК 

Тема 9. Сутність та види орендних операцій у ЗЕД 

Здатність визначати 

переваги застосуван-

ня лізингових опера-

цій порівняно з кре-

дитними операціями. 

Розраховувати розмір 

лізингових платежів 

Сутність та види міжна-

родних орендних опе-

рацій, організаційні 

форми орендних опе-

рацій  

Знання особливос-

тей кожного виду мі-

жнародної оренди, їх 

відмінності та пере-

ваги перед кредиту-

ванням 

Розраховувати лізин-

говий платіж та ефек-

тивність здійснення 

лізингових операцій 

Презентувати ре-

зультати розрахунків 

та обґрунтовувати їх 

рівень 

Приймати самостійно 

рішення щодо необ-

хідності подальшого 

здійснення ЗЕО з ура-

хуванням рівня їх 

ефективності  



 

1
2
 

Закінчення табл. 2.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 10. Зміст та особливості здійснення зовнішньоекономічних операцій щодо надання послуг 

Здатність визначати 

особливості опера-

цій із надання послуг 

у ЗЕД та оцінювати 

ефективність надан-

ня виробничих пос-

луг 

Особливості надан-

ня виробничих пос-

луг у ЗЕД, переваги 

та недоліки їх засто-

сування 

Знання схеми здійс-

нення митного офор-

млення операцій із на-

дання виробничих по-

слуг 

Обґрунтовувати до-

цільність здійснення 

операцій із надання 

виробничих послуг 

Презентувати резуль-

тати розрахунків та об-

ґрунтовувати їх рівень 

Приймати самостійно 

рішення щодо необ-

хідності подальшого 

здійснення ЗЕО  

Тема 11. Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних контрактів 

Здатність проводити 

техніко-економічне 

обґрунтування зо-

внішньоекономічних 

договорів  

Принципи і методи 

техніко-економічної 

оцінки ЗЕО, систему 

показників визначен-

ня ефекту та ефек-

тивності ЗЕО, фор-

ми прояву ефекту 

Знання змісту і пос-

лідовності проведен-

ня техніко-економіч-

ного аналізу ЗЕО 

Розраховувати ефект 

та ефективність екс-

портно-імпортних опе-

рацій  

Презентувати резуль-

тати розрахунків та об-

ґрунтовувати їх рівень 

Приймати самостійно 

рішення щодо необ-

хідності подальшого 

здійснення ЗЕО 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні та методичні засади здійснення  

зовнішньоекономічної операції 

 

Тема 1. Зовнішньоторговельна операція, її сутність, види 

та особливості здійснення на світовому ринку 

1.1. Зовнішньоекономічна операція, її сутність, види та принципи 

класифікації.  

Види зовнішньоекономічних операцій. Основні етапи здійснення зо-

внішньоекономічних операцій та їх зміст. Предмет і об'єкт зовнішньоеко-

номічних операцій. Експортна операція, імпортна операція, реекспортна 

операція, реімпортна операція. 

1.2. Основні та допоміжні види зовнішньоекономічних операцій.  

Поняття допоміжних міжнародних комерційних операцій. Операції 

з міжнародних перевезень, транспортно-експедиторські операції, опера-

ції з міжнародного страхування, фінансово-розрахункові операції. Митні 

та посередницькі послуги. 

 

Тема 2. Міжнародна торгівля, сутність, методи та форми 

здійснення 

1.1. Сутність прямого та непрямого методів здійснення міжнарод-

ної торгівлі. 

Особливості здійснення міжнародної торгівля прямим та непрямим 

методами, їх переваги та недоліки. 

1.2. Організаційні форми здійснення зовнішньоекономічних опера-

цій: торги, аукціони, біржі. 

Загальна характеристика біржових операцій. Організація і техніка 

зовнішньоекономічних операцій на міжнародних товарних біржах.  

Об'єкти аукціонної торгівлі та її географічне розміщення. Організа-

ція і техніка аукціонної торгівлі. Міжнародних аукціонні центри світу. 

Міжнародні торги: зміст, переваги, сфера застосування в міжнарод-

ній практиці. Види міжнародних торгів. Етапи організації та проведення 

міжнародних торгів. 
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1.3. Посередницька діяльність, види посередників, переваги 

та недоліки у використанні їх послуг. 

Загальна характеристика прямого способу виходу підприємств на зо-

внішній ринок. Торгово-посередницькі операції в міжнародній торгівлі: 

поняття, призначення. Види і форми торговельного посередництва у зо-

внішньоекономічних угодах. Функції посередників. Способи організації 

діяльності посередника в зовнішній торгівлі. 

 

Тема 3. Техніка й організація здійснення зовнішньоекономічних 

операцій 

3.1. Технологія реалізації зовнішньоекономічних операцій.  

Організація і техніка експортно-імпортних операцій. Етапи здійснен-

ня зовнішньоекономічної операції та їх особливості. 

3.2. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку. 

Сутність, поняття та функції маркетингового дослідження. Стадії 

проведення маркетингового дослідження світового ринку. Вивчення рин-

кового, підприємницького середовища на світовому ринку та їх вимог 

до товару. Використання багатофакторної економетричної моделі 

для визначення місткості ринку. 

 

Тема 4. Зовнішньоторговельна документація: сутність 

та основні групи документів  

4.1. Групи та види зовнішньоторговельної документації. 

Сутність та основні групи зовнішньоторговельної документації. До-

кументи із забезпечення виробництва експортного товару. Документація 

з підготовки товару до відвантаження. Комерційні документи. Платіжно-

банківські документи. Страхові документи. Транспортні та експедиторські 

документи. Митна документація. 

 

Тема 5. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів 

щодо здійснення експортно-імпортних операцій  

5.1. Сутність та види зовнішньоекономічного контракту. 

Поняття зовнішньоторговельного контракту щодо здійснення екс-

портно-імпортних операцій. Класифікація видів контракту. Основні нор-

мативно-правові документи регулювання складання та реалізації зо-

внішньоекономічного договору (контракту). 
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5.2. Структура, зміст та особливості оформлення зовнішньо-

економічного контракту. 

Види і структура контракту. Зміст та особливості розділів зовніш-

ньоекономічного контракту. 

 

Тема 6. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів 

щодо бартерних операцій та операцій із надання послуг  

6.1. Сутність, структура та особливості зовнішньоекономічних 

контрактів щодо здійснення бартерних операцій.  

Сутність та види зустрічної торгівлі. Бартер, зустрічні закупівлі, авансо-

ві закупівлі, угоди "офсет" і "світч" та особливості їх реалізації. Промис-

лове співробітництво. 

Бартерні операції у зовнішньоекономічній діяльності. Особливості 

бартерного контракту. Визначення моменту реалізації продукції в бартер-

них угодах та терміни їх здійснення. Операції комерційної компенсації: 

переваги та недоліки використання.  

6.2. Сутність, структура та особливості зовнішньоекономічних 

контрактів з надання послуг. 

Особливості здійснення контракту з надання послуг. 

 

Змістовий модуль 2  

Техніка, організація та регулювання зовнішньоекономічних 

операцій 

 

Тема 7. Визначення базисних умов поставок. "ІНКОТЕРМС–

2010" 

7.1. Визначення міжнародних комерційних термінів "ІНКОТЕРМС–

2010". 

Поняття міжнародних комерційних термінів. Призначення "ІНКО-

ТЕРМС–2010", його значення та функції. Особливості "ІНКОТЕРМС–2010".  

7.2. Особливості використання базисних умов поставки "ІНКО-

ТЕРМС–2010" під час здійсненні ЗЕД. 

Зміст "ІНКОТЕРМС–2010". Види транспорту і умови використання 

"ІНКОТЕРМС–2010". Характеристика базисних умов поставки. Розраху-

нок фактурної та митної вартості товару залежно від базисних умов пос-

тавки. Універсальні та спеціальні базисні умови поставки. Розподілення 

обов'язків між продавцем і покупцем.  
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Тема 8. Міжнародні комерційні розрахунки  

8.1. Визначення ціни та валютних умов зовнішньоекономічного кон-

тракту. 

Ціна товару та загальна вартість контракту. Визначення рівня ціни 

товару. Основні комерційні умови контрактів. Валюта ціни, валюта пла-

тежу. Валютні ризики та втрати. Види цін – базисні ціни та ціни фактич-

них угод. Спосіб фіксації ціни в зовнішньоекономічному контракті – твер-

да ціна, ціна з наступною фіксацією, змінна ціна. 

8.2. Методи ціноутворення. 

Методи ціноутворення та їх характеристика. Чинники, що визнача-

ють вибір методу розрахунку ціни на товару у зовнішньоекономічних 

операціях. 

8.3. Форми міжнародних розрахунків. 

Сутність форм розрахунку. Особливості застосування акредитивної 

форми розрахунків, інкасо, банківській переказ. Схеми їх здійснення, пе-

реваги та недоліки кожної форми розрахунків під час здійснення зо-

внішньоекономічної операції. 

 

Тема 9. Сутність та види орендних операцій у ЗЕД 

9.1. Особливості та види орендних операцій. 

Оренда як фінансово-комерційна операція. Сучасний стан оренд-

них послуг. Об'єкти оренди. Види міжнародної оренди. 

9.2. Особливості лізингових операцій. 

Міжнародний лізинг: види та особливості. Види міжнародного лізин-

гу за каналом отримання об'єкта лізингу (прямий та непрямий), залежно 

від національної належності сторін (експортний, імпортний, транзитний). 

Схема проведення операції міжнародного лізингу. Переваги використан-

ня лізингу. Особливості укладання договору лізингу. 

9.3. Методи розрахунку лізингових платежів. 

Основні методи розрахунку лізингових платежів. Лізингові платежі: 

структура та розрахунок. 

Тема 10. Зміст та особливості здійснення зовнішньоекономічних 

операцій щодо надання послуг  

10.1. Міжнародний туризм. 

Особливості операцій із надання послуг. Місце міжнародного туриз-

му в системі зовнішньоекономічних операцій із надання послуг. Міжна-
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родний туризм як сукупність іноземного та закордонного туризму. Рекреа-

ційний, науковий, діловий туризм. Обов'язки суб'єктів міжнародного туризму. 

Організація іноземного та закордонного туризму. Заходи, спрямовані 

на розвиток туристичної галузі України. 

10.2. Організація і технологія міжнародних перевезень. 

Види транспортування товарів у міжнародній торгівлі, їх особливо-

сті. Організація та технологія міжнародних перевезень. Транспортні по-

слуги як специфічний товар міжнародної торгівлі, який забезпечує пере-

міщення товарів і людей. Характеристика сучасного стану національного 

ринку транспортно-експедиційних послуг України. 

10.3. Надання виробничих послуг. 

Операції з давальницькою сировиною (толінг): особливості укла-

дання та реалізації договорів, оплати послуг та митне оподаткування та-

ких операцій. 

 

Тема 11. Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних 

контрактів  

11.1. Принципи і методи техніко-економічного оцінювання ЗЕО. 

Основні принци здійснення техніко-економічного обґрунтування 

ЗЕО, його зміст та послідовність. Формування системи показників техніко-

економічного обґрунтування ЗЕО. 

11.2. Сутність та особливості визначення ефекту та ефектив-

ності ЗЕО. 

Форми прояву ефекту ЗЕО. Види ефекту. Визначення взаємозалеж-

ності ефектів експорту та імпорту. Розрахунок економічної ефективності 

експортних, імпортних та зовнішньоекономічної операцій. Вплив умов 

платежу на рівень ефекту та ефективності ЗЕД. Вплив на ефективність 

зміни валютного курсу.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Із самого початку вивчення навчальної дисципліни кожен студент 

повинен ознайомитись як із робочою програмою навчальної дисципліни 

і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом 

кожного з її змістових модулів, а також з усіма видами контролю та ме-

тодикою оцінювання сформованих професійних компетентностей. 
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Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом 

послідовного та ґрунтовного опрацювання змістових модулів. Змістовий 

модуль – це окремий, відносно самостійний блок навчальної дисципліни, 

який логічно поєднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом 

та взаємозв'язками. Тематичний план навчальної дисципліни складається 

з двох змістових модулів (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у
с
ь
о
го

 

у тому числі 

л
е

кц
ій

н
і 

п
р
а

кт
и

ч
н
і 

самостійна 

робота 

в
и
ко

н
а
н
н
я
 

ІЗ
 

п
ід

го
то

в
ка

 

д
о

 з
а

н
я
ть

 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні та методичні засади здійснення зовнішньоекономічної операції 

Тема 1. Зовнішньоторговельна операція, її  

сутність, види та особливості здійснення 

на світовому ринку 

12 4 2 2 4 

Тема 2. Міжнародна торгівля, сутність, ме-

тоди та форми здійснення 
8 2 2 2 2 

Тема 3. Техніка і організація здійснення зо-

внішньоекономічних операцій 
7 2 1 2 2 

Тема 4. Зовнішньоторговельна документа-

ція: сутність та основні групи документів 
7 2 1 2 2 

Тема 5. Структура і зміст зовнішньоеконо-

мічних контрактів щодо здійснення експорт-

но-імпортних операцій 

14 4 4 2 4 

Тема 6. Структура і зміст зовнішньоеконо-

мічних контрактів щодо бартерних опера-

цій та операцій із надання послуг  

13 2 4 5 2 

Разом за змістовим модулем 1 61 16 14 15 16 
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Закінчення табл. 4.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 2 

Техніка, організація та регулювання зовнішньоекономічних операцій 

Тема 7. Визначення базисних умов по-

ставок. "ІНКОТЕРМС–2010" 
19 4 4 7 4 

Тема 8. Міжнародні комерційні розрахунки 15 2 2 7 4 

Тема 9. Сутність та види орендних опера-

цій у ЗЕД 
15 2 2 7 4 

Тема 10. Зміст та особливості здійснення зо-

внішньоекономічних операцій щодо надання 

послуг 

13 2 2 5 4 

Тема 11. Техніко-економічне обґрунтування зо-

внішньоекономічних контрактів 
15 2 4 5 4 

Разом за змістовим модулем 2 77 12 14 31 20 

Підготовка до екзамену 3   3  

Передекзаменаційні консультації 3   3  

Екзамен      

Усього годин за модулями 144 28 28 52 36 

 

 

5. Теми та плани семінарських занять 

 

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, за якої 

викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, 

до яких студенти готують тези виступів. На кожному семінарському 

занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації 

з окреслених питань (табл. 5.1), їх виступи, активність у дискусії, вміння 

формулювати та відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали 

за кожне семінарське заняття виставляють у відповідний журнал. 

Отримані студентом бали за окремі семінарські заняття враховують 

в процесі накопичення підсумкових балів із цієї навчальної дисципліни. 
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Таблиця 5.1 

 

Плани семінарських занять 

 
 

Назви тем Програмні питання 
Кількість 

годин 
Література 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні та методологічні засади прийняття господарських рішень 

Тема 1. Зовнішньо-

торговельна опера-

ція, її сутність, ви-

ди та особливості 

здійснення на сві-

товому ринку 

Тема семінарського заняття 

"Особливості здійснення 

зовнішньоекономічної операції: 

проблеми та перспективи розвитку в 

Україні" 

1. Теоретичні аспекти визначення сут-

ності ЗЕО. 

2. Сучасний стан розвитку ЗЕД в Україні. 

3. Особливості розвитку окремих видів 

ЗЕО в Україні їх переваги та недоліки. 

4. Аналіз нормативно-правових докуме-

нтів із регулювання ЗЕД в Україні 

2 

Основна: 

[1 – 5; 19]. 

Додаткова: 

[22; 25; 

29; 30] 

Тема 5. Структура 

і зміст зовнішньо-

економічних кон-

трактів щодо здійс-

нення експортно-

імпортних операцій 

Тема семінарського заняття 

"Організація і техніка підготовки, 

укладання та виконання зовнішньо-

економічних договорів (контрактів)" 

1. Аналіз загальних положень про дого-

вори.  

2. Сутність, структура та особливості зо-

внішньоекономічних контрактів.  

3. Вивчення Положення про форму зо-

внішньоекономічних договорів (контрак-

тів). 

4. Структура, зміст та особливості оформ-

лення зовнішньоекономічного конт-

ракту. 

5. Аналіз основних правил під час скла-

дання зовнішньоекономічного дого-

вору 

4 

Основна: 

[7, 10 – 15; 

20]. 

Додаткова: 

[22; 24; 26; 

30 – 33] 
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Закінчення табл. 5.1 

 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 2 

Техніка, організація та регулювання зовнішньоекономічних операцій 

Тема 8. Міжнародні 

комерційні розра-

хунки 

Тема семінарського заняття 

"Особливості розрахунку ціни 

експортного товару та валютних 

умов контракту" 

1. Визначення ціни та валютних умов зо-

внішньоекономічного контракту. 

2. Визначення базису ціни, валюти ціни та 

способи фіксації цін у зовнішньоекономіч-

ному контракті. 

3. Методи ціноутворення: переваги та недо-

ліки. 

4. Форми міжнародних розрахунків. 

5. Використання різних форм розрахунків 

у різних видів контракту: проблеми засто-

сування в Україні. 

6. Визначення засобів розрахунків 

2 

Основна: 

[2; 7; 

11 – 14; 

18 – 20]. 

Додаткова: 

[21 – 23; 

25; 27; 

29 – 33] 

Тема 10. Зміст та 

особливості здійс-

нення зовнішньоеко-

номічних операцій 

щодо надання послуг 

Тема семінарського заняття  

"Надання послуг у ЗЕД: проблеми 

та перспективи розвитку в Україні" 

1. Сучасний стан надання послуг україн-

ськими контрагентами у ЗЕД. 

2. Аналіз міжнародного туризму. 

3. Особливості надання виробничих пос-

луг вітчизняними виробниками у ЗЕД. 

4. Митно-тарифне регулювання виробни-

чих послуг. 

5. Особливості сплати податків під час 

надання виробничих послуг у ЗЕД 

2 

Основна: 

[2; 4 – 8; 

20]. 

Додаткова: 

[22 – 26; 

32] 

Усього годин за модулями 10  

 

 

6. Теми практичних занять 
 

Практичне заняття – це форма навчального заняття, за якої ви-

кладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень 
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навчальної дисципліни і формує вміння та у навички їх практичному за-

стосуванні шляхом індивідуального виконання студентом сформульова-

них завдань. Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підгото-

вленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодін-

ня необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різного рівня 

складності для вирішення їх на занятті. Воно містить проведення поперед-

нього контролю знань, вмінь і навичок студентів, ставлення загальної 

проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, вирішення 

завдань із їх обговоренням, вирішення контрольних завдань, їх перевірку, 

оцінювання (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 

 

Перелік тем практичних занять 

 

Назва змістового 

модуля 

Теми практичних занять 

(за модулями) 

Кількість 

годин 
Література 

1 2 3 4 

Змістовий 

модуль 1 

Теоретичні та мето-

дичні засади здійс-

нення зовнішньо-

економічної опе-

рації 

Завдання 1. Методи пошуку та встанов-

лення ділового контакту з потенційним 

партнером. Оцінювання надійності іно-

земного партнера. Етапи проведення 

маркетингового дослідження світового 

ринку 

2 

Основна: 

[2 – 8; 19]. 

Додаткова: 

[21; 23; 24; 27; 

30; 33] 

Завдання 2. Розроблення поетапної схе-

ми здійснення ЗЕО. Особливості здійс-

нення ЗЕО залежно від географічної 

спрямованості та інтеграційних процесів 

1 

Основна: 

[2 – 8; 19; 20]. 

Додаткова: 

[23; 24; 27; 30; 

31] 

Завдання 3. Аналіз груп документів під 

час здійснення ЗЕО. Складання списку 

документів необхідних під час здійснення 

ЗЕД для конкретного товару 

1 

Основна: 

[2 – 8; 19]. 

Додаткова: 

[24; 27] 

Завдання 4. Форми та методи здійснен-

ня міжнародної торгівлі. Види посеред-

ників 
2 

Основна: 

[1 – 11; 20]. 

Додаткова: 

[21; 28; 29] 
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Закінчення табл. 6.1 

 

1 2 3 4 

 Колоквіум за змістовим модулем 1 

"Теоретичні та методичні засади здійс-

нення зовнішньоекономічної операції" 
2 

Основна: 

[1 – 11; 20]. 

Додаткова: 

[21; 28; 29] 

Змістовий 

модуль 2 

Техніка, організація 

та регулювання 

зовнішньоеконо-

мічних операцій 

Завдання 5. Особливості "ІНКОТЕРМС–

2010", застосування базисних умов по-

ставки під час здійснення ЗЕО, розра-

хунок фактурної та митної вартості то-

вару згідно з умовами поставки товару 

2 

Основна: 

[5 – 13; 20]. 

Додаткова: 

[21 – 26; 29; 

30; 32; 33] 

Завдання 8. Розрахунок ціни товару під 

час використання різних методів ці-

ноутворення. Розрахунок експортної ці-

ни товару. Визначення ціни на імпор-

тований товар на внутрішньому ринку  

2 

Основна: 

[5 – 13; 19; 20]. 

Додаткова: 

[21 – 23; 

25; 30; 33] 

Завдання 9. Визначення величини лізин-

гового платежу та ефективність здійс-

нення лізингової операції 2 

Основна: 

[5 – 13; 20]. 

Додаткова: 

[22 – 28; 

30; 32; 33] 

Завдання 10. Розрахунки ефекту та ефек-

тивності експортних та імпортних опера-

цій. Визначення рівня впливу кредиту-

вання на ефективність ЗЕД. Ефективність 

використання посередницьких послуг 

у ЗЕД 

2 

Основна: 

[5 – 13; 20]. 

Додаткова: 

[21 – 25; 27; 

29 – 33] 

Колоквіум за змістовим модулем 2 

"Техніка, організація та регулювання 

зовнішньоекономічних операцій" 2 

Основна: 

[5 – 13; 20]. 

Додаткова: 

[21 – 25; 27; 

29 – 33] 

Разом годин за змістовими модулями 18  
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6.1. Приклади типових практичних завдань за темами 

 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні та методичні засади здійснення 

зовнішньоекономічної операції 

 

Тема 4. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів 

щодо здійснення експортно-імпортних операцій 

Рівень 1. Назвіть види зовнішньоекономічних контрактів та основні 

розділи. В якій формі складається зовнішньоекономічний контракт? 

Рівень 2.  

Контракт  ____ 

м. Харків         12 квітня 2015 року 

ТОВ "ХАРТранс" (далі – Продавець), в особі Хищенка Г. І., з іншого 

боку, уклали цей контракт про таке ____________________. 

Як називається ця стаття контракту? 

Що необхідно вказувати в цій статті? 

Знайдіть помилки та сформуйте правильно статтю контракту. 

 

Рівень 3. Львівська кондитерська фабрика "Світоч"  – одне з най-

старіших підприємств в кондитерській галузі України, підписало річний 

зовнішньоекономічний контракт із нерезидентом ТОВ "Крона" – білорусь-

ке підприємство (м. Слуцьк), на поставку 7 видів шоколадних цукерок. 

Поставка товару буде здійснюватися партіями, один раз на квартал.  

Враховуючи дані, які вказані в завданні, сформулюйте наступні 

статті контракту: преамбулу, кількість та якість товару; базис поставки, 

врегулювання спорів у судовому порядку. 

 

Змістовий модуль 2 

Техніка, організація та регулювання 

зовнішньоекономічних операцій 

Тема 6. Визначення базисних умов поставок. ІНКОТЕРМС–2010" 

Рівень 1. Назвіть базисні умови поставки для річного і морського 

виду транспорту та для всіх видів транспорту. 

Рівень 2. На умовах, які наведено нижче, визначте експортний чи 

імпортний контракт для українського суб'єкта господарювання: 
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FCA Москва  EXW Берлін  

FOB Київ  DDP Осло  

CPT Прага  CRF Москва  

DAT Харків  FAS Варна  

EXW Львів  FCA Батумі  

CIP Вороніж  DAP Кишинів  

CIF Одеса  FAS Миколаїв  

 

Рівень 3. Менеджеру відділу ЗЕД українського підприємства необ-

хідно визначити найбільш рентабельний варіант реалізації товару 

на зовнішній ринок на основі різних умов поставки, якщо підприємство 

планує мінімальний прибутку 10 %. Загальна кількість товару 100 од. 

Дані наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

 

Вихідні дані 

 

Показники 

Варіанти експорту 

FСА (Харків) CIF (Герліц) DDР (Магдебург) 

Ціна товару, дол./од. 680 970 1 450 

Витрати підприємства на виробни-

цтво товару, грн/од. 
6 500 6 500 6 500 

 а) на транспортування, дол. 4 500 6 300 8 000 

 б) страхування, дол. 10 000 25 000 30 000 

 

Тема 10. Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоеконо-

мічних контрактів 

Рівень 1. Керівництво ТОВ "Альфа" розглядає можливість виходу 

підприємства на зовнішні ринки А та Б, у зв'язку із цим назвіть, які мето-

ди виходу на зовнішні ринки керівництво підприємства може використати 

та відмітьте їх переваги і недоліки. 
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Рівень 2. Використовуючи дані наведені в табл. 2, розрахуйте ефект 

та ефективність зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Альфа". Курс 

1 дол. США – 22,0 грн.  

 

Таблиця 2 

 

Умови реалізації товару 

 

Показники 
Внутрішній 

ринок 

Зовнішній 

ринок А 

Зовнішній 

ринок Б 

1. Об'єм продажів, од. 2 500 2 000 1 800 

2. Ціна одиниці 581,4 грн/од. 27,5 дол./од. 28,7 дол./од. 

3. Собівартість одиниці, 

грн/од. 
506 506 506 

Комерційні витрати 12 000 грн 3 500 дол. 3 300 дол. 

 

Рівень 3. Обґрунтуйте доцільність використання посередників для 

реалізації продукції на зовнішніх ринках. Умови залучення посередників 

приведені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 

 

Умови залучення посередників 

 

Показники Зовнішній ринок А Зовнішній ринок Б 

1. Сплата послуг посередника, % 

доходу від реалізації 
16,6 15,8 

2. Ціна реалізації, дол./од. 30,2 30,5 

3. Комерційні витрати в разі вико-

ристання посередника, дол. 
1 480 950 

Обсяг продажів, од. 3 500 4 200 
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7. Самостійна робота 

 
Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчаль-

ного процесу, за якої заплановані завдання студенти виконують самос-

тійно під методичним керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та фор-

мування у студентів загальних і професійних компетентностей, які віді-

грають суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня квалі-

фікації. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної 

форми навчання, визначається навчальним планом і становить 61 % 

(88 годин) від загального обсягу навчального часу на вивчення навчаль-

ної дисципліни (144 годин). У ході самостійної роботи студент має пере-

творитися на активного учасника навчального процесу, навчитися свідо-

мо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі, нести індивідуальну відповідаль-

ність за якість власної професійної підготовки. СРС містить: опрацювання 

лекційного матеріалу; опрацювання та вивчення рекомендованої літера-

тури, основних термінів та понять за темами дисципліни; підготовку до 

практичних, семінарських, підготовку до виступу на семінарських занят-

тях; поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; вико-

нання індивідуальних завдань (вирішення розрахункових індивідуальних 

та комплексних завдань) за вивченою темою; написання курсової роботи 

за обраною темою; пошук (підбір) та огляд літературних джерел на задану 

проблематику навчальної дисципліни; аналітичний розгляд наукової пуб-

лікації; контрольну перевірку студентами особистих знань за запитаннями 

для самодіагностики; підготовку до контрольних робіт та інших форм по-

точного контролю; підготовку до модульного контролю (колоквіуму); систе-

матизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до семестрового ек-

замену.  

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та зарубіжною 

спеціальною економічною літературою, нормативними актами з питань 

державного регулювання економіки, статистичними матеріалами. Основні 

види самостійної роботи, запропоновані студентам для засвоєння тео-

ретичних знань із навчальної дисципліни, наведені в табл. 7.1. 
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Таблиця 7.1 

 

Завдання для самостійної роботи студентів та форми її контролю  

 

Назви тем 
Зміст самостійної роботи 

студентів 

Кількість 

годин 

Форми кон-

тролю СРС 
Література 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1  

Теоретичні та методичні засади здійснення зовнішньоекономічної операції 

Тема 1. Зовнішньо-

торговельна опера-

ція, її сутність, види 

та особливості здійс-

нення на світовому 

ринку 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до семінарського 

заняття, огляд теоретичного 

матеріалу з теми "Особливості 

здійснення зовнішньоекономіч-

ної операції: проблеми та пер-

спективи розвитку в Україні" 

6 
Презентація 

результатів 

Основна: 

[5 – 13; 

19; 20]. 

Додаткова: 

[21 – 23; 25; 

30; 33] 

Тема 2. Міжнарод-

на торгівля, сутність, 

методи та форми 

здійснення 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного за-

няття, огляд теоретичного мате-

ріалу з теми "Міжнародна тор-

гівля, сутність, методи та фор-

ми здійснення" 

4 

Презентація 

результатів. 

Експрес- 

опитування 

Основна: 

[2 – 8; 19]. 

Додаткова: 

[21; 23; 24; 

27; 30; 33] 

Тема 3. Техніка й ор-

ганізація здійснення 

зовнішньоекономіч-

них операцій 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного занят-

тя. Виконання індивідуальних 

самостійних завдань за вказа-

ними темами 

4 

Презентація 

результатів. 

Експрес- 

опитування 

Основна: 

[2 – 8; 19]. 

Додаткова: 

[21; 23; 24; 

27; 30] 

Тема 4. Зовнішньо-

торговельна докумен-

тація: сутність та ос-

новні групи докумен-

тів 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного занят-

тя. Підготовка до поточної кон-

трольної роботи за темами 1 – 3. 

Підготовка курсової роботи. 

Підготовка до семінарського за-

няття 

4 

Експрес- 

опитування. 

Захист 

індивідуаль-

них самостій-

них завдань 

Основна: 

[2 – 8; 19; 20]. 

Додаткова: 

[23; 24; 27; 

30; 31] 

Тема 5. Структура 

і зміст зовнішньоеко-

номічних контрактів 

щодо здійснення 

експортно-імпортних 

операцій 

Пошук, підбір та огляд літера-

турних джерел на задану тема-

тику; виконання індивідуального 

самостійного завдання. Підго-

товка курсової роботи 

6 

Презентація 

результатів. 

Письмова кон-

трольна робо-

та за темами 

1 – 3 

Основна: 

[2 – 8; 19]. 

Додаткова: 

[21; 23; 24; 

27; 30; 33] 
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Продовження табл. 7.1 

 

1 2 3 4 5 

Тема 6. Структура 

і зміст зовнішньое-

кономічних контра-

ктів щодо бартерних 

операцій та операцій 

із надання послуг  

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного за-

няття. Виконання індивідуаль-

ного самостійного завдання. 

Підготовка до колоквіуму за пер-

шим змістовим модулем 

7 

Захист 

самостійного  

індивідуаль-

ного завдання. 

Колоквіум 

за змістовим 

модулем 1 

Основна: 

[2 – 8; 19]. 

Додаткова: 

[21; 23; 24; 

27; 30; 33] 

Усього за змістовим модулем 1 31   

Змістовий модуль 2 

Техніка, організація та регулювання зовнішньоекономічних операцій 

Тема 7. Визначення 

базисних умов пос-

тавок. "ІНКОТЕРМС–

2010" 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного занят-

тя. Підготовка курсової роботи. 

Підготовка до семінарського 

заняття 
11 

Презентація 

результатів. 

Експрес-

опитування. 

Вирішення  

практичних 

ситуацій 

Основна: 

[5 – 13; 19; 

20]. 

Додаткова: 

[21 – 23; 25; 

30; 33] 

Тема 8. Міжнародні 

комерційні розрахунки 

Пошук, підбір та огляд літера-

турних джерел на задану те-

матикою. Підготовка курсової 

роботи. Підготовка до поточ-

ної курсової роботи за темами 

4 – 7 

11 

Презентація 

результатів. 

Вирішення  

практичних 

ситуацій 

Основна: 

[5 – 13; 20]. 

Додаткова: 

[22 – 28; 30; 

32; 33] 

Тема 9. Сутність та 

види орендних опе-

рацій у ЗЕД 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до семінарського за-

няття. Підготовка курсової ро-

боти  

11 

Письмова 

поточна 

контрольна 

робота за те-

мами 4 – 7. 

Захист 

самостійного 

індивідуально

го завдання 

Основна: 

[5 – 13; 20]. 

Додаткова: 

[24 – 28; 

30; 32; 33] 

Тема 10. Зміст та 

особливості здійс-

нення зовнішньоеко-

номічних операцій 

щодо надання пос-

луг 

Пошук, підбір та огляд літера-

турних джерел на задану те-

матику. Підготовка курсової 

роботи. Підготовка до практич-

ного заняття 

9 

Вирішення  

практичних 

ситуацій. 

Експрес- 

опитування 

Основна: 

[5 – 13; 20]. 

Додаткова: 

[21 – 26; 29; 

30; 32; 33] 
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Закінчення табл. 7.1 
 

1 2 3 4 5 

Тема 11. Техніко-еко-

номічне обґрунтуван-

ня зовнішньоеконо-

мічних контрактів 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного занят-

тя. Підготовка курсової роботи. 

Підготовка до колоквіуму за 

змістовим модулем 2 

9 

Експрес-

опитування. 

Вирішення  

практичних 

ситуацій 

Основна: 

[5 – 13; 

19; 20]. 

Додаткова: 

[21 – 23; 

25; 30; 33] 

Усього за змістовим модулем 2 51   

Підготовка до екзамену 6  

Основна: 

[5 – 13; 20]. 

Додаткова: 

[22 – 28; 

30, 32; 33] 

Екзамен    

Усього годин за модулями 88   

 

7.1. Індивідуальне завдання 
 

Індивідуальне завдання (ІЗ) студента є вибірковим видом позаауди-

торної самостійної роботи студента та має навчально-дослідницький харак-

тер, його виконують у процесі вивчення програмного матеріалу навчаль-

ної дисципліни. Виконання ІЗ є одним із важливих засобів підвищення якості 

підготовки майбутніх спеціалістів, здатних застосовувати на практиці теоре-

тичні знання, уміння та навички із цієї навчальної дисципліни. 

Підготовка ІЗ передбачає систематизацію, закріплення, розширення 

теоретичних і практичних знань із навчальної дисципліни та застосування 

їх у процесі вирішення конкретних економічних ситуацій, розвиток на-

вичок у СРС й оволодіння методикою дослідження та експерименту, 

пов'язаних із темою ІЗ. 

Індивідуальне завдання передбачає наявність таких елементів 

наукового дослідження: практичної значущості, комплексного системного 

підходу до вирішення завдань дослідження, теоретичного використання 

передової сучасної методології та наукових розробок, наявність еле-

ментів творчості, уміння застосовувати сучасні технології. 

Практична значущість ІЗ полягає в обґрунтуванні реальності її ре-

зультатів для потреб практики. 

Реальною слід вважати роботу, виконану, відповідно до наявних 

проблем підприємства, на основі його реальних даних за кілька років і ре-
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зультати якої повністю або частково можуть бути впроваджені в практику 

діяльності підприємства. 

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає 

в тому, що предмет дослідження слід розглядати з різних боків: із позицій 

теоретичної бази і практичних напрацювань, умов його реалізації на під-

приємстві, аналізу, обґрунтування шляхів удосконалення тощо – у тіс-

ному взаємозв'язку та єдиній логіці викладу. 

Застосування сучасної методології полягає в тому, що у процесі 

здійснення аналізу стратегічних позицій підприємства й обґрунтовування 

шляхів удосконалення окремих аспектів предмета та об'єкта дослідження 

студент має використовувати відомості про новітні досягнення в техніці 

і технологіях дослідження, застосовувати різноманітні методи й засоби 

діагностичних досліджень, підходи до визначення та обґрунтування вибору 

критеріїв і показників експрес-діагностування виробничо-економічної системи 

або її елементів. 

У процесі виконання ІЗ, разом із теоретичними знаннями і прак-

тичними навичками за фахом, студент має продемонструвати здатність 

до науково-дослідної роботи та вміння творчо мислити. 

Тема індивідуального завдання: "Порівняльний аналіз методів 

визначення митної вартості товарів у контексті інтеграційних 

процесів". 

Мета індивідуального завдання – удосконалення теоретичних 

та формування практичних навичок та вмінь їх застосовувати в процесі 

вирішення поставленого завдання. 

Об'єктом індивідуального завдання є митна вартість товару. 

Предмет індивідуального завдання – сукупність теоретико-

методичних підходів до визначення митної вартості товарів. 

Індивідуальне завдання студент виконує самостійно за консульту-

вання з викладачем протягом вивчення дисципліни відповідно до графіка 

навчального процесу. 

Індивідуальне завдання викладач видає на початку семестру, про-

тягом якого вивчають дисципліну. Студент повинен надати індивідуальне 

завдання для перевірки наприкінці семестру, але не пізніше від терміну 

проведення підсумкового модульного контролю. Бали за виконання ІЗ 

враховують під час виставлення загальної оцінки з дисципліни. 

Вимоги до оформлення. Формат аркуша – А4. Поля: ліве – 30 мм; 

праве, верхнє та нижнє – 20 мм. Шрифт Arial, розмір шрифту для основ-
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ного тексту – кг 14. Міжрядковий інтервал – множник 1,3. Не дозволено 

виділяти слова в тексті курсивом та робити підкреслення.  

Обсяг ІЗ має становити у друкованому варіанті 15 – 20 сторінок. 

Кожен розділ розпочинають із нової сторінки. Назви розділів 

оформляють великими літерами по центру сторінки. Сторінки нумерують 

у знизу посередині. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. 

Вимоги до змісту. Індивідуальне завдання має складатися з таких 

елементів, як: 

титульна сторінка; 

зміст;  

вступ (1,5 сторінки);  

основна частина (10 – 15 сторінок); 

висновок (1,5 сторінки);  

список використаної літератури;  

додатки (у разі потреби). 

У змісті індивідуального завдання слід зазначати назву розділів 

та підрозділів і сторінки, на яких їх розміщено. 

У вступі слід розкривати актуальність обраної теми, встановлюва-

ти проблему, визначати мету та завдання для її досягнення, вказувати 

об'єкт дослідження та предмет. Об'єкт – це процес або явище, що поро-

джує проблемну ситуацію та обрано для вивчення. Предмет міститься 

в межах об'єкта. Об'єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і 

часткове. В об'єкті виділено ту його частину, яка є предметом дослі-

дження. Саме на нього спрямовано основну увагу студента, оскільки 

предмет дослідження визначає тему індивідуального завдання, яку ви-

значено на титульному аркуші як її назву. 

Слід указувати вітчизняних та зарубіжних науковців, які фундамен-

тально вивчали зазначену тему і називати проблеми, які до сьогодні за-

лишаються дискусійними та маловивченими. 

Вступ має бути коротким та інформативним (до 2 сторінок). 

В основній частині роботи (може містити в собі декілька підрозді-

лів) студенти мають: 

надати аналітичне оцінювання зовнішнього середовища та визна-

чити його чинники, які мають найбільший вплив на обрану тему; 

ідентифікувати основні митні ризики підприємства та визначити 

рівень значущості кожного з них; 
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здійснити порівняльний аналіз вітчизняного законодавства з митної 

справи;  

розробити заходи щодо удосконалення зазначеної проблеми. 

Висновки мають містити обґрунтовані та змістовні, практичні ре-

комендації щодо формування ефективних господарських рішень під-

приємства в умовах ризику.  

Список використаної літератури слід розміщувати в алфавітному 

порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Бібліографічний опис дже-

рел складають, відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний за-

пис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". 

Додатки може бути вміщено за потреби. У разі наявності кількох 

додатків слід оформляти окрему сторінку з назвою "ДОДАТКИ", номер 

якої є останнім, що вміщується до обсягу ІЗ. Кожен додаток починають 

із нової сторінки. Відповідно до вимог, додаток називають у такий спосіб: 

"Додаток А", "Додаток Б" і т. д. за алфавітом, за винятком букв Г, Ґ, Є, І, Ї, 

Й, О, Ч, Ь, до того ж написи "Додаток...", "Продовження додатка..." 

та "Закінчення додатка..." пишуть малими літерами з першої великої 

і вирівнюють по правому краю сторінки. Допускається розподіл додатків 

на розділи типу "Додаток А.3". Ілюстрації, таблиці, формули нумерують, 

відповідно до назви додатка, наприклад "рис. А.3". 

 

7.2. Контрольні запитання для самодіагностики 
 

Тема 1. Зовнішньоторговельна операція, її  сутність, види та 

особливості здійснення на світовому ринку 

1. Теоретичні підходи до здійснення експортно-імпортних операцій. 

2. Сучасні тенденції та характеристика експортно-імпортних опера-

цій в Україні. 

3. Особливості здійснення операцій зустрічної торгівлі. 

4. Які операції передбачають участь продавця в реалізації товарів? 

5. Зовнішньоекономічні операції без перетину митного кордону 

України. 

6. Назвіть основні напрямки досліджень світового ринку. 

 

Тема 2. Міжнародна торгівля, сутність, методи та форми 

здійснення 

1. Характеристика методів міжнародної торгівлі. 

2. Види та обов'язки посередників під час здійснення ЗЕО.  
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3. Переваги та недоліки використання посередницьких послуг для 

експортера та/або імпортера. 

4. Організаційні форми здійснення ЗЕО, головні центри та товари, 

які реалізуються через біржі, торги, аукціони. 

5. Класифікація посередників у процесі здійснення ЗЕД. 

 

Тема 3. Техніка й організація здійснення зовнішньоекономічних 

операцій  

1. Визначте основні чинники, які мають пріоритетне значення під 

час вибору форми та методу виходу підприємства на зовнішній ринок. 

2. Назвіть основні етапи здійснення зовнішньоекономічної операції. 

3. Розробіть алгоритм здійснення зовнішньоекономічної операції. 

4. Назвіть основні характеристики конкурентоспроможності підпри-

ємства та товару на зовнішньому ринку.  

5. Аналіз та оцінювання конкурентоспроможності вітчизняного під-

приємства на світовому ринку. 

6. У чому полягає маркетингове дослідження світового ринку? 

7. Назвіть та проаналізуйте основі законодавчі акти, які регулюють 

здійснення ЗЕО. 

 

Тема 4. Зовнішньоторговельна документація: сутність та основні 

групи документів 

1. Європейська економічна комісія ООН: завдання, принци та функ-

ції роботи. 

2. Які документи належать до групи комерційних. 

3. Розкрийте сутність карнет TIR і карнет ATA. 

4. Асоціація сумлінних автомобільних перевізників: завдання, прин-

ципи та функції роботи. 

5. Які документи оформляються під час морських, залізничних, 

авіа- та автомобільних перевезеннях? 

 

Тема 5. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів 

щодо здійснення експортно-імпортних операцій  

1. Види зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та їх особли-

вості. 

2. Особливості ведення ділових переговорів із представниками різ-

них країн. 
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3. Національні відмінності щодо проведення переговорів.  

4. Теоретико-правові засади оформлення зовнішньоекономічного 

договору (контракту). 

5. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи виконання експортних 

та імпортних контрактів.  

6. Порядок реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту). 

 

Тема 6. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів 

щодо бартерних операцій та операцій із надання послуг 

1. Основні відмінності зовнішньоекономічних контрактів щодо бар-

терних операцій та операцій із надання послуг. 

2. Теоретичні основи дослідження сутності операції натурального 

обміну.  

3. Сучасні тенденції розвитку операцій натурального обміну в Укра-

їні та світі. 

 

Тема 7. Визначення базисних умов поставок. "ІНКОТЕРМС–

2010" 

1. Функції та основні завдання Міжнародної торгової палати та на-

ціональних торгово-промислових палат. 

2. Роль та місце "ІНКОТЕРМС" у ефективності здійснення зовніш-

ньоекономічної операції. 

3. Порівняльний аналіз різних редакцій "ІНКОТЕРМС". 

4. Характерні ознаки кожної з групи термінів "ІНКОТЕРМС–2010". 

5. Правові передумови використання "ІНКОТЕРМС". 

6. Аналіз розподілу статей витрат та обов'язків між експортером та ім-

портером під час здійснення ЗЕО згідно з використанням базисних умов 

поставки. 

Тема 8. Міжнародні комерційні розрахунки 

1. Теоретичні основи визначення економічної категорії "ціна". 

2. Порівняльний аналіз методів визначення ціни товару на світово-

му ринку. Визначте їх переваги та недоліки. 

3. Науково-методичні аспекти визначення цінового та нецінового 

демпінгу. 

4. Способи розрахунку антидемпінгової маржі. 

5. Вивчення цінових стратегій для просування технологічно нових 

товарів на зовнішній ринок? 
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6. Переваги та недоліки застосування конкретних форм міжнарод-

них розрахунків для експортера та/або імпортера  

 

Тема 9. Сутність та види орендних операцій у ЗЕД  

1. Аналіз нормативно-правових документів здійснення орендних 

операцій у ЗЕД. 

2. Становлення та розвиток орендної діяльності в Україні та світі. 

3. Теоретичні аспекти визначення сутності лізингових операцій. 

4. Аналіз положень Оттавської конвенції 1988 р. (ЮНІДРУА). 

5. Порівняльний аналіз видів оренди: переваги та недоліки для 

орендаря і орендатора. 

6. Основні переваги та недоліки використання лізингових операцій 

під час фінансової кризи. 

7. Основні етапи розвитку лізингових операцій у світі та в Україні. 

8. Методичні підходи до оцінювання ефективності лізингових опе-

рацій.  

 

Тема 10. Зміст та особливості здійснення зовнішньоекономіч-

них операцій щодо надання послуг 

1. Сутність, переваги та недоліки франчайзингових угод для фран-

чайзі та франчайзера. 

2. Основні відмінності між інжинірингом та продажем ліцензії. 

3. Способи забезпечення конфіденційності ноу-хау. 

4. Аналіз основних видів туризму в Україні. 

5. Основні відмінності та характеристики толінгових операцій. 

6. Особливості оподаткування толінгових операцій. 

7. Переваги та недоліки надання виробничих послуг для українсь-

кого виконавця. 

Тема 11. Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономіч-

них контрактів 

1. Теоретичні аспекти техніко-економічного оцінювання ЗЕО. 

2. Система показників ефекту та ефективності експортно-імпортної 

операції.  

3. Науково-методичні підходи до оцінювання ефективності ЗЕД.  

4. Методи діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

5. Порівняльне оцінювання рівня використання експортного потен-

ціалу підприємства, регіону, галузі, країни. 
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8. Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативну роботу здійснюють за графіком інди-

відуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, кон-

сультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та за-

хисту завдань, винесених на поточний контроль, тощо. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу: 

консультації: індивідуальні (запитання – відповідь), групові (розгляд 

типових прикладів – ситуацій); 

б) за засвоєнням практичного матеріалу: 

консультації індивідуальні та групові; 

в) для комплексного оцінювання засвоєння програмного матеріалу: 

індивідуальне здавання виконаних робіт. 

 

 

9. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчаль-

но-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування як актив-

них, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції про-

блемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-

дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, ознайомлювальні (почат-

кові) ігри, метод проектної роботи, метод Дельфі, метод сценаріїв, банки 

візуального супроводу (табл. 9.1; 9.2). 

Таблиця 9.1 

 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання 

за темами навчальної дисципліни 

 

Назви тем Практичне застосування навчальних технологій 

1 2 

Тема 1. Зовнішньоторговельна 

операція, її сутність, види та особ-

ливості здійснення на світово-

му ринку 

Лекція проблемного характеру з питання "Зовнішньо-

торговельна операція, її сутність, види та особли-

вості здійснення на світовому ринку", презентація 

результатів, банки візуального супроводу 
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Закінчення табл. 9.1 

 

1 2 

Тема 2. Міжнародна торгівля, 

сутність, методи та форми здійс-

нення 

Лекція проблемного характеру з питання "Зовнішньо-

торговельна операція, її сутність, види та особли-

вості здійснення на світовому ринку", презентація 

результатів, банки візуального супроводу 

Тема 3. Техніка й організація 

здійснення зовнішньоекономіч-

них операцій 

Лекція проблемного характеру з питання "Методи 

здійснення зовнішньоекономічних операцій", банки 

візуального супроводу 

Тема 4. Зовнішньоторговельна 

документація: сутність та основні 

групи документів 

Лекція проблемного характеру з питання "Групи та 

види зовнішньоторговельної документації", робота 

в малих групах, презентація результатів, банки ві-

зуального супроводу 

Тема 5. Структура і зміст зо-

внішньоекономічних контрак-

тів щодо здійснення експорт-

но-імпортних операцій 

Міні-лекція з питання "Сутність та види зовнішньо-

економічного контракту", робота в малих групах, 

презентація результатів, банки візуального супро-

воду 

Тема 6. Структура і зміст зо-

внішньоекономічних контрак-

тів щодо бартерних операцій 

та операцій із надання послуг 

Лекція проблемного характеру з питання "Сутність, 

структура та особливості зовнішньоекономічних кон-

трактів із надання послуг", робота в малих групах, 

презентація результатів, банки візуального супро-

воду 

Тема 7. Визначення базисних 

умов поставок. "ІНКОТЕРМС–

2010" 

Лекція проблемного характеру з питання "Особли-

вості використання базисних умов поставки 

"ІНКОТЕРМС–2010" у здійсненні ЗЕД" 

Тема 8. Міжнародні комерційні 

розрахунки 

Лекція проблемного характеру з питання "Методи 

ціноутворення", банки візуального супроводу 

Тема 9. Сутність та види оренд-

них операцій у ЗЕД 

Лекція проблемного характеру з питання "Методи 

розрахунку лізингових платежів; Особливості лізин-

гових операцій", банки візуального супроводу 

Тема 10. Зміст та особливості 

здійснення зовнішньоекономіч-

них операцій щодо надання по-

слуг 

Лекція проблемного характеру з питання "Органі-

зація і технологія міжнародних перевезень", робо-

та в малих групах, презентація результатів, банки 

візуального супроводу 

Тема 11. Техніко-економічне об-

ґрунтування зовнішньоекономіч-

них контрактів 

Міні-лекція з питання "Принципи і методи техніко-

економічного оцінювання ЗЕО", банки візуального 

супроводу 



39 

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання 

від традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладан-

ня, але й високою ефективністю навчального процесу, який виявляється 

у: високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практи-

ці; підвищенні самосвідомості студентів; формуванні здатності приймати 

самостійні рішення; формуванні здатності до ухвалення колективних рі-

шень; формуванні здатності до соціальної інтеграції; набуття навичок 

вирішення конфліктів; розвитку здатності до знаходження компромісів. 

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів 

проблемного навчання студентів. Вони передбачають разом із розглядом 

основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблемних 

питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблені в науці й мають 

актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру 

відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладається. 

Вони сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мислення, 

прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками наукового 

пошуку та вирішення проблемних ситуацій. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за корот-

кий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логіч-

них побудов, образів, доказів та узагальнень. Вони проводяться, як правило, 

як частина заняття-дослідження. Міні-лекції відрізняються від повноформатних 

лекцій значно меншою тривалістю. Зазвичай міні-лекції тривають не біль-

ше ніж 10 – 15 хвилин. Їх використовують для того, щоб стисло донести 

нову інформацію до всіх слухачів. Міні-лекції часто застосовуються як час-

тини цілісної теми, яку бажано викладати повноформатною лекцією, щоб 

не втомлювати аудиторію. Тоді інформацію надають по черзі кількома 

окремими сегментами, між якими застосовуються інші форми й методи нав-

чання. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників 

щодо цієї теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди та переконання, виробляють вміння формулювати думки й вис-

ловлювати їх. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-семінарські 

заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного 

студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних 

якостей та досвіду соціального спілкування. 
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Мозкові атаки – метод вирішення невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 

обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються 

для подання певних досягнень, результатів роботи групи звіту про вико-

нання індивідуальних завдань, проектних робот. Презентації можуть бути 

як індивідуальними, наприклад виступ одного слухача, так і колективни-

ми, тобто виступи двох та більше слухачів. 

Метод Дельфі використовується з метою досягнення консенсусу 

в експертних оцінках і передбачає надання можливості висловити свої 

думки групі експертів, які працюють індивідуально в різних місцях. Під 

час вибору управлінського рішення за цим методом академічну групу роз-

діляють, наприклад, на п'ять малих груп. Чотири групи є робочими, вони 

ухвалюють і приймають управлінське рішення, а п'ята група є експерт-

ною. Аналіз та варіанти управлінських рішень робочих груп усередню-

ються цією групою. Експертна група може бути поділена за спеціалізаціями. 

Банки візуального супроводу сприяють активізації процесу на-

вчання за темами навчальної дисципліни за допомогою наочності. 

 

Таблиця 9.2 

 

Використання методик активізації процесу навчання 

 

Тема навчальної  

дисципліни 

Практичне застосування 

методик 

Методики активізації 

процесу навчання 

1 2 3 

Тема 1. Зовнішньоторговель-

на операція, її сутність, види 

та особливості здійснення 

на світовому ринку 

Семінарське заняття. 

Тема: "Особливості здійснен-

ня зовнішньоекономічної опе-

рації: проблеми та перспек-

тиви розвитку в Україні" 

Семінари-дискусії, презен-

тації 

Тема 4. Структура і зміст зо-

внішньоекономічних конт-

рактів щодо здійснення екс-

портно-імпортних операцій 

Семінарське заняття. 

 Тема: Організація і техніка 

підготовки, укладання та ви-

конання зовнішньоекономіч-

них договорів (контрактів) 

Семінари-дискусії, презен-

тації 
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Закінчення табл. 9.2 

 

1 2 3 

Тема 6. Визначення базис-

них умов поставок. "ІНКО-

ТЕРМС–2010" 

Завдання 5. Тема: "Особли-

вості застосування "ІНКО-

ТЕРМС–2010" 

Робота в малих групах, моз-

кові атаки, метод Дельфі, ме-

тод сценаріїв 

Тема 7. Міжнародні коме-

рційні розрахунки 

Семінарське заняття. 

Тема: "Особливості розра-

хунку ціни експортного то-

вару та валютних умов кон-

тракту" 

Семінари-дискусії, презен-

тації, метод сценаріїв 

Тема 8. Сутність та види 

орендних операцій у ЗЕД 

Завдання 9. Визначення 

величини лізингового пла-

тежу та ефективність здійс-

нення лізингової операції 

Робота в малих групах, 

мозкові атаки, метод Дель-

фі, метод сценаріїв, пре-

зентації 

Тема 9. Зміст та особливості 

здійснення зовнішньоеко-

номічних операцій щодо на-

дання послуг 

Семінарське заняття. 

Тема: "Надання послуг у 

ЗЕД: проблеми та перспек-

тиви розвитку в Україні" 

Семінари-дискусії, презен-

тації 

 

 

10. Методи контролю 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 2.1) 

у студентів враховує види занять, які, згідно з програмою навчальної дис-

ципліни, передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також 

виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей 

у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання резуль-

татів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою систе-

мою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи містять: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що до-

зволяє студенту складати іспит, – 35 балів); 

модульний контроль, що здійснюється з урахуванням поточного 

контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку 



42 

результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної 

частини дисципліни – змістового модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що здійснюється у формі 

семестрового екзамену, відповідно до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль із цієї навчальної дисципліни здійснюється 

в таких формах: 

активна робота на лекційних заняттях; 

активна участь у виконанні практичних завдань; 

активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських 

заняттях; 

захист індивідуального завдання; 

проведення поточного тестування; 

проведення колоквіуму;  

експрес-опитування; 

Модульний контроль із цієї навчальної дисципліни здійснюється 

у формі колоквіуму. Колоквіум – це форма перевірки й оцінювання знань 

студентів у системі освіти у вищих навчальних закладах. Здійснюється як 

проміжний міні-екзамен з ініціативи викладача. 

Підсумковий/семестровий контроль здійснюється у формі семест-

рового екзамену. Семестрові екзамени – форма оцінювання підсумкового 

засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять та вико-

нання індивідуальних завдань проводиться за такими критеріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розгля-

даються;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються;  

вміння поєднувати теорію з практикою під час розгляду виробничих 

ситуацій, розв'язання задач, проведення розрахунків у процесі виконання 

індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 

виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки;  
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арифметична правильність виконання індивідуального завдання.  

Максимально можливий бал за конкретне завдання ставлять за умо-

ви відповідності індивідуального завдання студента або його усної відпо-

віді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової зни-

жує кількість балів. У процесі оцінювання індивідуальних завдань увага та-

кож приділяється якості, самостійності та своєчасності подання виконаних 

завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась 

із вимог не буде виконана, то бали знижують. 

Поточне тестування здійснюється декілька раз за семестр на прак-

тичних та семінарських заняттях. Тест містить запитання одиничного 

і множинного вибору щодо перевірки знань основних категорій навчальної 

дисципліни. 

Колоквіум проводиться 2 рази за семестр та включає практичні та тео-

ретичні завдання різного рівня складності відповідно до тем змістового 

модуля. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюють оцінювання позааудиторної 

самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, 

вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння робити об-

ґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми 

виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, 

здійснювати її систематизацію та оброблення, самореалізація на практи-

чних та семінарських заняттях. 

Критеріями оцінювання індивідуальної самостійної роботи є:  

здатність проводити критичне та незалежне оцінювання певних про-

блемних питань;  

вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки 

зору, позиції на певне проблемне питання;  

застосування аналітичних підходів;  

якість і чіткість викладення міркувань;  

логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної 

проблеми; 

самостійність виконання роботи;  

грамотність подання матеріалу;  

використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ;  

оформлення роботи.  
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Порядок проведення підсумкового контролю з навчальної 

дисципліни. Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів 

із навчальної дисципліни здійснюють на підставі проведення семестро-

вого екзамену. Екзаменаційний білет охоплює програму навчальної дис-

ципліни і передбачає визначення рівня знань та ступеня опанування сту-

дентами компетентностей (див. табл. 2.1). 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу загалом, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здат-

ності творчого використання накопичених знань, вміння формулювати 

своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. В умо-

вах реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень засвоєння 

студентом компетентностей, передбачених кваліфікаційними вимогами. 

Кожен екзаменаційний білет складається із чотирьох практичних ситуа-

цій, які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця 

на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної підготов-

ки студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Екзаменаційний білет містить два стереотипних, одне діагностичне 

та одне евристичне завдання, які оцінюються відповідно до Тимчасового 

положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів 

за накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Студент, який із поважних причин, підтверджених документально, 

не мав можливості брати участь у формах поточного контролю, тобто 

не склав змістовий модуль, має право на його відпрацювання у двотиж-

невий термін після повернення до навчання за розпорядженням декана 

факультету відповідно до встановленого терміну. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо 

кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час 

поточного та модульного контролю, відповідно до змістового модуля, 

впродовж семестру, в сумі не досягла 35 балів. Після екзаменаційної сесії 

декан факультету видає розпорядження про ліквідацію академічної забо-

ргованості. У встановлений термін студент добирає залікові бали. 

Студента слід уважати атестованим, якщо сума балів, одержаних 

за результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює 

або перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і мо-

дульний контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кіль-

кість балів, набраних на екзамені, – 25. Результат семестрового екзаме-
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ну оцінюється в балах (максимальна кількість – 40 балів, мінімальна кіль-

кість, що зараховується, – 25 балів) і заноситься до відповідної графи ек-

заменаційної "Відомості обліку успішності".  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуван-

ням балів, отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час поточ-

ного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у ба-

лах за семестр становить: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше 

балів – не зараховано" та заноситься до залікової "Відомості обліку ус-

пішності" навчальної дисципліни. У разі отримання менше 60 балів сту-

дент обов'язково здає залік після закінчення екзаменаційної сесії у вста-

новлений деканом факультету термін, але не пізніше двох тижнів після 

початку семестру. У разі повторного отримання менше 60 балів декан факу-

льтету призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем 

кафедри та визначає термін перескладання заліку, після чого приймаєть-

ся рішення відповідно до чинного законодавства: якщо "зараховано" – 

студент продовжує навчання за графіком навчального процесу, а якщо 

"не зараховано", тоді декан факультету пропонує студенту повторно ви-

вчати навчальну дисципліну протягом наступного навчального періоду 

самостійно. 

 

Зразок екзаменаційного білета 

Харківський національний економічний університет  

імені Семена Кузнеця 

Освітній ступінь – бакалавр 

Напрям підготовки – 6.030601 (менеджмент) 

Семестр VI  

Навчальна дисципліна  – "Техніка і організація ЗЕО" 

 

Екзаменаційний білет 1 

1. Стереотипне завдання 

1.1. Тести  

1. ___________ – документ, який видає перевізник відправнику то-

вару та виконує три функції, підтверджує прийняття товару; є товаророз-

порядчим документом; свідчить про підписання договору про перевозку; 

2. ____________ – документ, завдяки якому продавець інформує 

вантажоотримувача про відвантаження товару; 

Форма № Н-5.05 
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3. ___________ – документ, який видається страховиком та підтве-

рджує договір страхування; 

4. __________ – договір між платником та його банком, в якому 

банк зобов'язується відкрити товарний акредитив; 

5. ________ – документ, в якому вказаний асортимент та інші харак-

теристики товару.  

6. ________ – документ, згідно якого банк зобов'язується виплатити 

вказану суму коштів відповідній стороні на умовах, які вказані в цьому 

документі; 

7. _________ – документ, який видається страховою компанією 

страхувальнику, та підтверджує, що страхування виконано і виданий 

поліс; 

8. ________ – вимога експортера до імпортера про сплату вказаних 

коштів за товар; 

9. __________ – документ, який видається центральним органом 

виконавчої влади за умов контролю над ввезенням або вивезенням кон-

кретних товарів; 

10. _______ – заява, розпорядника товару, яка надається митнику 

для його оформлення у відповідному митному режимі. 

1.2. Сформулюйте статті контракту 

ТОВ "Електролідер" – підприємство, що володіє достатніми ресур-

сами для випуску високоякісної продукції. Це підприємство встигло себе 

зарекомендувати на внутрішньому і зовнішньому ринках як успішний ви-

робник кращих у СНД універсальних електробритв під торгівельними мар-

ками "Breetex" і "Новый Харьков". Підприємство розташоване в м. Харків, 

підписало зовнішньоекономічний договір із ФГУП "Ніжегородський завод 

ім. М. В. Фрунзе" (Російська Федерація) на поставку теплолічильників. 

Ціна одного теплолічильника складає 12 дол. США., загальна кількість 

однієї партії 1 000 од. Поставка товару буде здійснюватися партіями, 

один раз на квартал.  

Враховуючи дані, які вказані в завданні, сформулюйте наступні 

статті контракту: преамбулу, предмет контракту; ціна та загальна кіль-

кість товару, форс-мажорні обставини. 

2. Діагностичне завдання 

ТОВ "Агропром" підписало експортний контракт зі шведською фір-

мою на поставку сільськогосподарської продукції, а саме соку яблучного 
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в кількості 1 000 000 літрів. Витрати, пов'язані з транспортування та де-

кларуванням товару, подані в табл. 1. Курс 1 дол. = 22,00 грн. Визначте 

контрактну (фактурну) ціну товару та митну вартість за наступними умо-

вами поставки: FCA (м. Чернігів), СРТ (м. Мальме). 

 

Таблиця 1 

 

Структура витрат на доставку товару 

 

Показник Долари США 

1. Ціна товару на умовах EXW 0,8 

2. Витрати на навантаження товару на проміжний транспорт 200 

3. Витрати на проміжне транспортування до м. Чернігів 160 

4. Витрати на розвантаження товару з проміжного транспор-

ту у м. Чернігів 
700 

5. Витрати на навантаження товару на основний транспорт 

у м. Чернігів 
700 

6. Витрати на основне перевезення до м. Мальме 9 000 

7. Страхування основного транспортування 6 000 

8. Витрати на розвантаження товару в країні призначення 900 

9. Витрати на навантаження товару на проміжний транспорт у 

країні призначення 
900 

10. Витрати на проміжне транспортування товару у країні призна-

чення 
1 200 

11. Витрати на розвантаження товару на підприємстві покупця 900 

 

3. Евристичне завдання 

До українського підприємства надійшла оферта взяти в оренду устат-

кування на основі лізингового договору з норвезькою компанією. Умови 

договору лізингу наведено в табл. 2. Умовами договору визначено, що 

лізингові платежі мають сплачуватись 1 раз на рік. Протягом першого ро-

ку лізингодавець має надати орендатору додаткові послуги. 
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Таблиця 2 

 

Умови договору лізингу 

 

Показники Значення 

1. Об'єкт лізингу устаткування 

2. Вартість об'єкта лізингу, дол. 260 000 

3. Термін лізингу, років 5 

4. Норма амортизаційних відрахувань 16,7 % річних 

5. Лізингова маржа  5 % річних 

6. Премія за ризик  2 % 

7. Додаткові послуги, дол. 10 000 

8. ПДВ 20 % 

 

Завдання:  

1. Виконайте розрахунок лізингових платежів і складіть графік їх по-

гашення. 

2. Чи вигідніше українському підприємству залучити банківський 

кредит і придбати телесистему, якщо є дві альтернативи: 

 2.1) банк "Альфа" надає кредит на строк 5 років під ставку від-

сотка 23 % (процент простий); 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри, циклової комісії: Міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД 

Протокол №     від "__" листопада   2015 року. 

Завідувач кафедри,  

голова циклової комісії ________  С. І. Стахорська  

(підпис  

Екзаменатор _________  О. М. Котиш 

(підпис) 

 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за виконання 

всіх завдань, що округлені до цілого числа за правилами математики. 

Алгоритм вирішення кожного завдання включає окремі етапи, які від-

різняються за складністю, трудомісткістю та значенням для розв'язання 

завдання. Тому окремі завдання та етапи їх розв'язання оцінюються від-

окремлено один від одного таким чином: 
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Завдання 1.1 (4,5 бала): 

4,0 бали – за правильне та точну відповідь на запитання; 

0,5 бала – за охайність подання результатів. 

Завдання 1.2 (4,5 бала): 

2,5 бали – за правильне, послідовне подання завдання; 

1 бал – за логічне викладення матеріалу; 

0,5 бала – за наявність і ґрунтовність висновку; 

0,25 бала – за охайність подання результатів; 

0,25 бала – за наявність пояснень щодо алгоритму виконання за-

вдання. 

Завдання 2 (15 балів): 

2 бали – за правильне подання та використання методичного апа-

рату, зокрема формули розрахунку митної вартості товару; 

1 бал – за арифметичну правильність розрахунку митної вартості товару;  

2 бали – за правильне подання та використання методичного апа-

рату щодо розрахунку митних платежів; 

1,25 бал – за арифметичну правильність розрахунку митних платежів; 

2 бали – за правильне подання та використання методичного апа-

рату, зокрема формули розрахунку фактурної вартості товару; 

1 бал – за арифметичну правильність розрахунку фактурної вартості 

товару; 

2 бали – за правильне подання та використання методичного апа-

рату, зокрема формули ціни на імпортований товар на внутрішньому ринку; 

1,25 бал – за арифметичну правильність розрахунку ціни на імпор-

тований товар на внутрішньому ринку; 

0,5 бала – за охайність подання результатів; 

2 бали – за наявність і ґрунтовність висновку. 

Завдання 3 (16 балів): 

2 бали – за логіку розрахунків; 

2,5 бали – за правильне подання та використання методичного 

апарату, зокрема формули розрахунку лізингового платежу; 

2 бали – за арифметичну правильність розрахунків лізингового 

платежу; 

2,5 бали – за правильне подання та використання методичного 

апарату, зокрема формули дисконтування; 

2 бали – за арифметичну правильність розрахунків кредиту; 



50 

2 бали – за наявність пояснень до алгоритму розрахунку показників; 

1 бал – за охайність подання результатів; 

2 бали – за наявність і ґрунтовність висновку. 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетент-

ностей студентів денної форми навчання наведена в табл. 11.1.  

 

Таблиця 11.1 

 

Система оцінювання рівня сформованості 

професійних компетентностей 

 

Професійні 

компетентності 

Н
а
в
ч
а
л

ь
н
и

й
 т

и
ж

д
е

н
ь
 

Г
о
д

и
н
и

 

Форми навчання 

ОЦІНКА рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форми 

контро-

лю  

Макси-

маль-

ний бал 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1  

Теоретичні та методичні засади здійснення зовнішньоекономічної операції 

Визначати 

особливості 

здійснення 

експортно-

імпортних 

операцій на 

зовнішньому 

ринку   

1 

А
у

д
. 

2 Лекція 

Тема 1. Зовнішньоторговельна операція, 

її сутність, види та особливості здійснен-

ня на світовому ринку 

Робота 

на лекції 
0,5 

1 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Тема семінарського заняття "Особливості 

здійснення зовнішньоекономічної операції: 

проблеми та перспективи розвитку в Украї-

ні": Теоретичні аспекти визначення сутності 

ЗЕО. Сучасний стан розвитку ЗЕД в Украї-

ні. Особливості розвитку окремих видів ЗЕО 

в Україні їх переваги та недоліки. Аналіз нор-

мативно-правових документів із регулю-

вання ЗЕД в Україні 

Активна 

участь у 

дискусії 

1 

С
Р

С
 

3 

Підго-

товка 

до за-

нять  

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до семінарського занять. Виконання інди-

відуального завдання 

Презен-

тація ре-

зультатів 
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Продовження табл. 11.1 
 

1 2 3 4 5 6 

Визначати 

особливості 

здійснення 

експортно-

імпортних 

операцій на 

зовнішньому 

ринку  

2 

А
у

д
. 

2 Лекція 

Тема 1. Зовнішньоторговельна операція, 

її сутність, види та особливості здійснен-

ня на світовому ринку 

Робота 

на лекції 
0,5 

1 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Тема семінарського заняття "Особливості 

здійснення зовнішньоекономічної операції: 

проблеми та перспективи розвитку в Укра-

їні": Теоретичні аспекти визначення сутнос-

ті ЗЕО. Сучасний стан розвитку ЗЕД в Украї-

ні. Особливості розвитку окремих видів 

ЗЕО в Україні їх переваги та недоліки. Ана-

ліз нормативно-правових документів із ре-

гулювання ЗЕД в Україні 

Активна 

участь у 

дискусії, 

тесту-

вання 

1 

С
Р

С
 

3 

Підго-

товка 

до за-

нять  

Вивчення лекційного матеріалу, підготов-

ка до практичного занять. Виконання інди-

відуального завдання 

Презен-

тація ре-

зульта-

тів, за-

хист ІЗ 

 

Застосовува-

ти сучасні 

форми та 

методи 

міжнародної 

торгівлі 

3 

А
у

д
. 

2 Лекція 

Тема 2. Міжнародна торгівля, сутність, 

методи та форми здійснення 
Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Тема практичного заняття Форми та методи 

здійснення міжнародної торгівлі. Види посе-

редників 

Активна 

участь у 

дискусії, 

експрес-

опиту-

вання 

 

С
Р

С
 

4 

Підго-

товка 

до за-

нять  

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до семінарського занять. Виконання індиві-

дуального завдання 

Презен-

тація ре-

зультатів, 

захист ІЗ 

 

Використову-

вати сучасні 

технології 

здійснення 

ЗЕО залежно 

від її виду 

та ринку 

4 

А
у

д
. 

2 Лекція 

Тема 3. Техніка й організація здійснення 

зовнішньоекономічних операцій 
Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Тема практичного заняття Розроблення по-

етапної схеми здійснення ЗЕО. Особливості 

здійснення ЗЕО залежно від географічної 

спрямованості та інтеграційних процесів 

Активна 

участь у 

дискусії 

та вико-

нанні 

практич-

них за-

вдань 

 

С
Р

С
 

4 

Підго-

товка 

до за-

нять  

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до практичних занять. Виконання індивіду-

ального завдання за вивченими темами. 

Презен-

тація ре-

зультатів, 

захист ІЗ 
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Продовження табл. 11.1 
 

1 2 3 4 5 6 

Класифікува-

ти зовнішньо-

торговельну 

документацію 

та час її отри-

мання 

5 

А
у

д
. 

2 Лекція 
Тема 4. Зовнішньоторговельна докумен-

тація: сутність та основні групи документів" 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Аналіз груп документів під час здійсненні 

ЗЕО. Складання списку документів необхід-

них під час здійснення ЗЕД для конкретного 

товару 

Активна 

участь у 

виконанні 

практич-

них за-

вдань, 

5 

С
Р

С
 

4 

Підго-

товка 

до за-

нять  

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до семінарського занять. Виконання індиві-

дуального завдання за вивченими темами 

Презен-

тація ре-

зульта-

тів, за-

хист ІЗ 

  

Визначати та 

застосовувати 

технологію 

складання та 

підписання 

зовнішньо-

економічних 

договорів 

(контрактів)  

6 

А
у

д
. 

2 Лекція 

Тема 5. Структура і зміст зовнішньоеко-

номічних контрактів щодо здійснення екс-

портно-імпортних операцій 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Тема семінарського заняття "Організація і 

техніка підготовки, укладання та виконання 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів)". 

Аналіз загальних положень про договори. 

Сутність, структура та особливості зовнішньо-

економічних контрактів. Вивчення Положення 

про форму зовнішньоекономічних догово-

рів (контрактів). Структура, зміст та особли-

вості оформлення зовнішньоекономічного 

контракту. Аналіз основних правил під час 

складання зовнішньоекономічного договору 

Активна 

участь у 

виконан-

ні прак-

тичних 

завдань, 

експрес-

опиту-

вання 

1 

С
Р

С
 

3 

Підго-

товка 

до за-

нять  

Вивчення лекційного матеріалу, підготов-

ка до практичних занять. Виконання індиві-

дуального завдання за вивченими темами 

Презен-

тація ре-

зульта-

тів, за-

хист ІЗ 

 

Визначати та 

застосовувати 

технологію 

складання та 

підписання 

зовнішньо-

економічних 

договорів 

(контрактів)  

7 

А
у

д
. 

2 Лекція 

Тема 5. Структура і зміст зовнішньоеко-

номічних контрактів щодо здійснення екс-

портно-імпортних операцій 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Тема семінарського заняття "Організація і 

техніка підготовки, укладання та виконання 

зовнішньоекономічних договорів (контрак-

тів)". Аналіз загальних положень про договори. 

Сутність, структура та особливості зовнішньо-

економічних контрактів. Вивчення Положен-

ня про форму зовнішньоекономічних дого-

ворів (контрактів). Структура, зміст та особ-

ливості оформлення зовнішньоекономічного 

контракту. Аналіз основних правил під час 

складання зовнішньоекономічного договору 

Активна 

участь у 

виконан-

ні прак-

тичних 

завдань, 

експрес-

опиту-

вання 

1 
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Продовження табл. 11.1 
 

1 2 3 4 5 6 

  С
Р

С
 

3 

Підго-

товка 

до за-

нять  

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до практичних занять. Виконання індивіду-

ального завдання за вивченими темами. Під-

готовка до колоквіуму за змістовим модулем 

Презен-

тація ре-

зульта-

тів, за-

хист ІЗ 

 

Визначати та 

застосовувати 

технологію 

складання та 

підписання 

зовнішньо-

економічних 

договорів 

(контрактів) 

при здійсненні 

бартерних 

операцій 

8 

А
у

д
. 

2 Лекція 

Тема 6. Структура і зміст зовнішньоеко-

номічних контрактів щодо бартерних опе-

рацій та операцій із надання послуг 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Колоквіум за змістовим модулем 1 "Теоре-

тичні та методичні засади здійснення зовнішньо-

економічної операції" 

Активна 

участь у 

виконан-

ні прак-

тичних 

завдань 

Колок-

віум 

10 

С
Р

С
 

7 

Підго-

товка 

до за-

нять  

Вивчення лекційного матеріалу, підготов-

ка до практичних занять. Виконання інди-

відуального завдання за вивченими темами 

Презен-

тація ре-

зульта-

тів, за-

хист ІЗ 

 

Змістовий модуль 2 

Техніка, організація та регулювання зовнішньоекономічних операцій 

Вміти засто-

совувати ба-

зисні умови 

поставки то-

вару та роз-

раховувати 

контрактну 

і митну вар-

тість товару 

9 

А
у

д
. 

2 Лекція 
Тема 7. Визначення базисних умов по-

ставок. "ІНКОТЕРМС–2010" 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Тема практичного заняття "Особливості 

"ІНКОТЕРМС–2010", застосування базисних 

умов поставки при здійсненні ЗЕО, розра-

хунок фактурної та митної вартості товару 

згідно умов поставки товару 

Активна 

участь у 

виконан-

ні прак-

тичних 

завдань, 

тесту-

вання 

2,5 

С
Р

С
 

5 

Підго-

товка 

до за-

нять 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до практичних занять. Виконання індивіду-

ального завдання за вивченими темами. 

Презен-

тація ре-

зульта-

тів, за-

хист ІЗ 

 

Вміти застосо-

вувати базисні 

умови постав-

ки товару та 

розраховува-

ти контрактну 

і митну вар-

тість товару 

10 

А
у

д
. 

2 Лекція 
Тема 7. Визначення базисних умов по-

ставок. "ІНКОТЕРМС–2010" 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Особливості "Інкотермс–2010", застосу-

вання базисних умов поставки при здійс-

ненні ЗЕО, розрахунок фактурної та мит-

ної вартості товару згідно з умовами пос-

тавки товару 

Активна 

участь у 

виконан-

ні прак-

тичних 

завдань, 

тесту-

вання 

2,5 



54 

Продовження табл. 11.1 
 

1 2 3 4 5 6 

  С
Р

С
 

6 

Підго-

товка 

до за-

нять 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до семінарського заняття. Виконання інди-

відуального завдання за вивченими темами 

Презен-

тація ре-

зультатів, 

захист ІЗ 

 

Розраховува-

ти ціну товару 

під час здійс-

нення експорт-

но-імпортних 

операціях із 

застосуван-

ням методів 

ціноутворення  

11 

А
у

д
. 

2 Лекція 
Тема 8. Міжнародні комерційні розрахун-

ки 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Тема семінарського заняття "Особливості роз-

рахунку ціни експортного товару та валютних 

умов контракту" Визначення ціни та валютних 

умов зовнішньоекономічного контракту. Ви-

значення базису ціни, валюти ціни та спо-

соби фіксації цін у зовнішньоекономічному 

контракті. Методи ціноутворення: переваги 

та недоліки. Форми міжнародних розрахунків 5. 

Використання різних форм розрахунків у різ-

них видів контракту: проблеми застосування 

в Україні. Визначення засобів розрахунків 

Активна 

участь у 

виконан-

ні прак-

тичних 

завдань 

2 

С
Р

С
 

11 

Підго-

товка 

до за-

нять 

Вивчення лекційного матеріалу, підготов-

ка до практичних занять. Виконання інди-

відуального завдання за вивченими темами 

Презен-

тація ре-

зультатів, 

захист ІЗ 

 

Визначати 

переваги за-

стосування 

лізингових 

операцій у 

порівнянні з 

кредитними 

операціями. 

Розраховува-

ти розмір 

лізингових 

платежів 

12 

А
у

д
. 

2 Лекція 
Тема 9. Сутність та види орендних опе-

рацій у ЗЕД 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Визначення величини лізингового платежу 

та ефективність здійснення лізингової опе-

рації 

Активна 

участь у 

виконан-

ні прак-

тичних 

завдань. 

5 

С
Р

С
 

11 

Підго-

товка 

до за-

нять 

Вивчення лекційного матеріалу, підго-

товка до семінарського заняття. Виконан-

ня індивідуального завдання з за вивчени-

ми темами. Підготовка до колоквіуму за 

змістовим модулем 2 

Презен-

тація ре-

зульта-

тів, за-

хист ІЗ 

 

Визначати 

особливості 

операцій з на-

дання послуг 

у ЗЕД та оці-

нювати ефек-

тивність на-

дання вироб-

ничих послуг 

13 

А
у

д
. 

2 Лекція 

Тема 10. Зміст та особливості здійснен-

ня зовнішньоекономічних операцій щодо 

надання послуг" 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Тема семінарського заняття "Надання по-

слуг у ЗЕД: проблеми та перспективи роз-

витку в Україні": Сучасний стан надання по-

слуг українськими контрагентами у ЗЕД". 

Аналіз міжнародного туризму. Особливос-

ті надання виробничих послуг вітчизняними 

виробниками у ЗЕД. Митно-тарифне регулю-

вання виробничих послуг. Особливості спла-

ти податків під час надання виробничих по-

слуг у ЗЕД. Колоквіум за змістовим модулем 2 

Активна 

участь у 

виконан-

ні прак-

тичних 

завдань 

Колок-

віум 

12 
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Закінчення табл. 11.1 
 

1 2 3 4 5 6 

  С
Р

С
 

9 

Підго-

товка 

до за-

нять 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка 

до практичних занять. Виконання індивіду-

ального завдання за вивченими темами 

Презен-

тація ре-

зультатів, 

захист ІЗ 

 

Проводити 

техніко-

економічне 

обґрунтування 

зовнішньоеко-

номічних до-

говорів  

14 

А
у

д
. 

2 Лекція 
Тема 11. Техніко-економічне обґрунтуван-

ня зовнішньоекономічних контрактів" 

Робота 

на лекції 
0,5 

4 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

Тема практичного заняття. Розрахунки ефек-

ту та ефективності експортних та імпортних 

операцій. Визначення рівня впливу креди-

тування на ефективність ЗЕД. Ефективність 

використання посередницьких послуг у ЗЕД 

Захист ІЗ 10 

С
Р

С
 

9 

Підго-

товка 

до за-

нять 

Вивчення лекційного матеріалу. Виконан-

ня індивідуального завдання за вивченими 

темами. 

Презен-

тація ре-

зультатів, 

захист ІЗ 

 

 

С
е

с
ія

 А
у
д

. 2 

Пред-

екза-

мена-

ційна 

консу-

льтація 

Вирішення практичних завдань на різні те-

ми, що входять до підсумкового контролю 

Підсум-

ковий 

конт-

роль 

40 

20 
Екза-

мен 
Виконання завдань екзаменаційного білета 

С
Р

С
 

6 

Підго-

товка 

до іс-

питу 

Повторення матеріалів змістових модулів 

Усього годин 144 
Загальна максимальна кількість балів 

за дисципліною 
100 

 

Розподіл балів у межах тем змістових модулів наведено в табл. 11.2. 

 

Таблиця 11.2 

 

Розподіл балів за темами 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

3 0,5 0,5 5,5 3 0,5 6 2,5 5,5 2,5 10,5 

Колоквіум Колоквіум  

10 10 

 Примітка. Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 
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Максимальну кількість балів, яку може накопичити студент про-

тягом тижня за формами та методами навчання, наведено в табл. 11.3. 

 

Таблиця 11.3 

Розподіл балів за тижнями 

 

Теми змістового модуля 

Л
е

кц
ій

н
і 
за

н
я
тт

я
 

П
р

а
кт

и
ч
н
і 
за

н
я
тт

я
 

С
е
м

ін
а
р
с
ь
кі

 з
а
н
я
тт

я
 

З
а
х
и
с
т 

ін
д

и
в
ід

у
а
л

ь
н
о
го

 

за
в
д
а
н
н
я
 

К
о

л
о

кв
іу

м
 

У
с
ь
о
го

 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 1

 

Т
е
о

р
е

т
и

ч
н

і 
т
а
 м

е
т
о

д
и

ч
н

і 
з
а
с

а
д

и
 

з
д

ій
с

н
е

н
н

я
 з

о
в

н
іш

н
ь

о
е
к
о

н
о

м
іч

н
о

ї 

о
п

е
р

а
ц

ії
 

Тема 1 1, 2 тиждень 1 – 2 – – 3 

Тема 2 3 тиждень  0,5 – – – – 0,5 

Тема 3 4 тиждень  0,5 – – – – 0,5 

Тема 4 5 тиждень 0,5 5 – – – 5,5 

Тема 5 6, 7 тиждень 1 – 2 – – 3 

Тема 6 

 

 

8 тиждень 

 

 

0,5 – – – 10 10,5 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 2

 

Т
е
х

н
ік

а
, 

о
р

га
н

із
а
ц

ія
 т

а
 р

е
-

гу
л

ю
в

а
н

н
я

 з
о

в
н

іш
н

ь
о

е
к
о

-

н
о

м
іч

н
и

х
 о

п
е

р
а
ц

ій
 

Тема 7 9, 10 тиждень 1 5 – – – 6 

Тема 8 11 тиждень 0,5 – 2 – – 2,5 

Тема 9 12 тиждень  0,5 5 – – – 5,5 

Тема 10 13 тиждень  0,5 – 2 – 10 12,5 

Тема 11 14 тиждень  0,5 – – 10 – 10,5 

Усього за змістовими модулями 7 15 8 10 20 60 

Екзамен      40 

Усього      100 
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Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відпо-

відно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів 

навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 11.4).  

 

Таблиця 11.4 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового  

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре  

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

 

Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану студента та іншої академічної доку-

ментації. 
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