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Пояснювальна  заПиска

Доцільність вивчення матеріалу курсу “Управління експортно
імпортними операціями” зумовлена особливостями зовнішньоеко
номічної діяльності. Отже, є необхідність у ґрунтовних знаннях ре
альних економічних процесів, що відбуваються в сучасних умовах, в 
тому числі і на рівні окремих підприємств. Широкий вихід підпри
ємств на зовнішні ринки може бути ефективним, якщо фахівці зі 
спеціальності зовнішньоекономічної діяльності глибоко володіють 
теорією і практикою управління експортноімпортними операціями 
з урахуванням особливостей конкретних ринків, регіонів і змін рин
кової кон’юнктури.

Мета курсу — аналіз проблем підписання договорів та їх вико
нання, в тому числі факторів, що впливають на зовнішньоекономічні 
операції.

навЧально-ТЕМаТиЧниЙ  План 
вивчення дисципліни

“УПРавлІння  ЕксПоРТно-ІМПоРТниМи  оПЕРаЦІяМи”

№
пор.

Назва теми

1
2
3
4

5
6
7
8

Вступ 
Міжнародна торгівля товарами
Міжнародна торгівля послугами
Види зовнішньоекономічних угод
Комерційні форми передачі технологій в зовнішньоекономічній 
діяльності
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Міжнародний договір купівліпродажу товарів
Фінансові основи зовнішньоекономічної діяльності
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
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ПРоГРаМниЙ  МаТЕРІал 
до вивчення дисципліни

“УПРавлІння  ЕксПоРТно-ІМПоРТниМи  оПЕРаЦІяМи”

вступ 
Стан зовнішньоекономічних зв’язків. Проблеми торгівлі зарубіж

ного партнера з українськими підприємствами. Проблеми вітчизня
них підприємств у зовнішньоекономічних зв’язках із зарубіжними 
контрагентами. 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні держави. 
Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства. 

Тема 1. Міжнародна торгівля товарами
Світовий ринок товарів. Класифікація купівліпродажу товарів. 

Експортноімпортні операції та причини, що зумовлюють торгівлю 
товарами.

Товарна структура зовнішньої торгівлі.
Особливості регулювання експортноімпортних операцій на різ

них рівнях. Вплив СОТ на зовнішньоекономічну діяльність.
Література [5; 6; 8; 11–14; 20]

Тема 2. Міжнародна торгівля послугами
Поняття торгівлі послугами в зовнішньоекономічній діяльності. 

Класифікація послуг у міжнародній торгівлі.
Світовий ринок послуг. Особливості операцій послугами.
Становлення ринку послуг в Україні. Зовнішня торгівля послуга

ми в Україні.
Сучасний стан розвитку ринку послуг.

Література [1–3; 5; 6–16]

Тема 3. види зовнішньоекономічних угод
Види зовнішньоекономічних угод, які найчастіше застосовуються 

у світовій практиці. Угоди купівліпродажу. Зустрічна торгівля. Опе
рація з переробки давальницької сировини. Угоди за участю незалеж
них зарубіжних партнерівпосередників. Орендні угоди. Клірингові 
угоди. Інвестиційні угоди.

Тенденції здійснення експортних та імпортних операцій в Україні 
через торговопосередницьку ланку. Види послуг торговопосередни
цької діяльності. Переваги та недоліки посередників у зовнішньоеко
номічній діяльності.
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Види торговельнопосередницьких фірм та особливості їх діяль
ності.

Література [4; 11; 12; 14; 19; 20]

Тема 4. комерційні форми передачі технологій  
у зовнішньоекономічній діяльності

Інтелектуальна власність. Об’єкти інтелектуальної власності. 
Ліцензування. Умови застосування ліцензій в зовнішньоеконо

мічній діяльності. Підготовка і підписання ліцензійного договору. 
Франчайзинг як різновид ліцензування. Види платежів за об’єктами 
інтелектуальної власності.

Правова охорона об’єктів промислової вартості.
Література [4; 11; 12; 14; 19; 21]

Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю  
підприємства

Дослідження ринку в зовнішньоекономічній діяльності підпри
ємства. Форми організації зовнішньоекономічної служби на підпри
ємстві. Засоби просування своєї продукції на ринок і пошук клієн
тів.

Стратегія і тактика виходу підприємства на зовнішній ринок. 
Маркетингові дослідження. Особливості ринку виробничих товарів. 
Економічне обґрунтування рішень щодо експортноімпортних опера
цій.

Література [2; 3; 9; 11; 13]

Тема 6. Міжнародний договір купівлі-продажу товарів
Юридичні аспекти міжнародних договорів. Види міжнародних 

договорів. Поняття “Інкотермс” (базисних умов контрактів).
Класифікація умов Інкотермс. Застосування термінів при різних 

способах транспортування.
Зміст договору купівліпродажу.

Література [3; 6; 11; 13; 14; 17; 19]

Тема 7. Фінансові основи зовнішньоекономічної діяльності
Валютнофінансові відносини підприємства із зарубіжними парт

нерами. Валютнофінансові умови контракту. Форми міжнародних 
розрахунків. Міжнародна торгівля валютою. Кредитування зовніш
ньої торгівлі.
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Облік зовнішньоекономічної діяльності: валютних операцій, екс
портних операцій, імпортних операцій.

Особливості страхування в зовнішньоекономічній діяльності.
Література [2–7; 12; 21]

Тема 8. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Вплив митного регулювання на організацію і техніку проведення 
зовнішньоекономічних операцій.

Митний тариф, його цілі, функції. Особливості стягнення митних 
платежів при здійсненні експортноімпортних операцій.

Митна вартість та методи її визначення.
Література [6; 11; 13]

ваРІанТи  конТРольниХ  РоБІТ

варіант 1

1. Світовий ринок товарів.
2. Правова охорона об’єктів промислової вартості.
3. Облік зовнішньоекономічної діяльності.

варіант 2

1. Товарна структура зовнішньої торгівлі.
2. Види торговопосередницьких фірм та особливості їх діяль

ності.
3. Митна вартість та методи її визначення.

варіант 3

1. Світовий ринок готової продукції.
2. Особливості регулювання експортноімпортних операцій.
3. Види зовнішньоекономічних угод.

варіант 4

1. Світовий ринок сировини.
2. Вплив СОТ на зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів госпо

дарювання.
3. Тенденції експортних та імпортних операцій в Україні.
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варіант 5 
1. Ринок послуг і класифікація їх у міжнародній торгівлі.
2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
3. Міжнародна торгівля валютою.

варіант 6
1. Становлення ринку послуг в Україні.
2. Стратегія і тактика виходу підприємства на зовнішній ринок.
3. Кредитування зовнішньої торгівлі.

варіант 7
1. Зовнішня торгівля послугами в Україні.
2. Види міжнародних договорів.
3. Особливості стягнення митних платежів при здійсненні експорт

ноімпортних операцій.

варіант 8
1. Інтелектуальна власність.
2. Маркетингові дослідження.
3. Валютнофінансові умови контракту.

варіант 9
1. Ліцензування в зовнішньоекономічній діяльності.
2. Економічне обґрунтування рішень щодо проведення експортно

імпортних операцій.
3. Форми міжнародних розрахунків.

варіант 10
1. Франчайзинг як різновид ліцензування.
2. Поняття “Інкотермс” та класифікація умов Інкотермс.
3. Митний тариф, його цілі, функції.

ПиТання  Для  саМоконТРолю

1. Світовий ринок товарів. 
2. Світовий ринок готової продукції.
3. Світовий ринок сировини.
4. Світовий ринок палива.
5. Світовий ринок нафти.
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6. Світовий ринок зернових.
7. Світова товарна структура зовнішньої торгівлі.
8. Товарна структура зовнішньої торгівлі України.
9. Характерні риси регулювання експортних операцій.

10. Характерні риси регулювання імпортних операцій.
11. Вплив СОТ на зовнішньоекономічну діяльність.
12. Вплив ЮНКТАД на зовнішньоекономічну діяльність.
13. Світова організація торгівлі.
14. Світовий ринок послуг.
15. Світовий ринок транспортних послуг.
16. Світовий ринок туристичних послуг.
17. Світовий ринок інформаційних послуг.
18. Становлення ринку послуг в Україні.
19. Особливості зовнішньої торгівлі послугами в Україні.
20. Інтелектуальна власність.
21. Ліцензування в зовнішньоекономічній діяльності.
22. Класифікація ліцензій.
23. Франчайзинг у зовнішньоекономічній діяльності.
24. Види і форми франчайзингу.
25. Переваги та недоліки франчайзингу.
26. Ризики при здійсненні експортноімпортних операцій.
27. Ризики, пов’язані з вибором країнипартнера.
28. Маркетингові ризики.
29. Транспортні ризики.
30. Кредитні та валютні ризики в зовнішньоекономічній діяльності.
31. Способи страхування валютних ризиків.
32. Одновалютні та мультивалютні застереження.
33. Способи страхування ризиків при здійсненні експортноімпорт

них операцій.
34. Ризики, пов’язані з положенням зовнішньоекономічного конт

ракту.
35. Ризики, пов’язані з процесом митного оформлення.
36. Страхування як вид боротьби з небезпекою.
37. Економічна сутність та необхідність страхування вантажів.
38. Елементи процесу управління ризиком: ідентифікація, оцінюван

ня, запобігання, фінансування.
39. Суб’єкти і об’єкти в морському страхуванні.
40. Юридична база для укладення договору морського страхування.
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41. Страхування відповідальності при здійсненні експортноімпорт
них операцій.

42. Економічна суть перестрахування.
43. Види і форми здійснення перестраховочного захисту.
44. Правова охорона об’єктів промислової вартості.
45. Патентування.
46. Класифікація зовнішньоекономічних угод.
47. Переваги та недоліки посередництва.
48. Види торговопосередницьких фірм та особливості їх діяльності.
49. Операції з перепродажу при здійсненні експортноімпортних 

операцій.
50. Комісійні операції при здійсненні експортноімпортних опера

цій.
51. Агентські операції при здійсненні експортноімпортних опера

цій.
52. Консигнаційні операції при здійсненні експортноімпортних опе

рацій.
53. Брокерські операції при здійсненні експортноімпортних опера

цій.
54. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
55. Зустрічна торгівля в зовнішньоекономічній діяльності.
56. Бартерна торгівля в зовнішньоекономічній діяльності. 
57. Зворотна закупівля в зовнішньоекономічній діяльності.
58. Компенсаційне узгодження в зовнішньоекономічній діяльності.
59. Угоди за участю незалежних зарубіжних партнерівпосередни

ків.
60. Орендні угоди в зовнішньоекономічній діяльності.
61. Клірингові угоди в зовнішньоекономічній діяльності.
62. Інвестиційні угоди в зовнішньоекономічній діяльності.
63. Виставки в зовнішньоекономічній діяльності.
64. Ярмарки в зовнішньоекономічній діяльності.
65. Інформаційне забезпечення експортноімпортних операцій.
66. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на міжнародному 

рівні.
67. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підпри

ємства.
68. Стратегія і тактика виходу підприємства на зовнішній ринок.
69. Маркетингові дослідження в зовнішньоекономічній діяльності.
70. Види міжнародних договорів.
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71. Класифікація умов Інкотермс2000.
72. Перехід ризику від продавця до покупця за правилами Інко

термс.
73. Правові основи договору купівліпродажу.
74. Валютнофінансові умови контракту.
75. Форми міжнародних розрахунків.
76. Кредитування зовнішньої торгівлі.
77. Облік зовнішньоекономічної діяльності.
78. Митний тариф, його цілі, функції.
79. Митна вартість та методи її визначення.
80. Експортна ціна товару.
81. Імпортна вартість товару.
82. Митна нормативноправова база.
83. Переміщення та пропуск товарів через митний кордон України.
84. Види митного контролю.
85. Порядок декларування товарів: обов’язки та відповідальність 

митного брокера та декларанта.
86. Тарифні методи регулювання експортноімпортних операцій в 

Україні.
87. Нетарифні методи регулювання експортноімпортних операцій в 

Україні.
88. Стандартизація в зовнішньоекономічній діяльності
89. Сертифікації в зовнішньоекономічній діяльності. 
90. Відповідальність за порушення митних правил.
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