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Опис дисципліни
Метою викладання дисципліни «Організація зовнішньоекономічної діяльності» є
надання студентам необхідних знань в галузі здійснення діяльності з встановлення системи
зв’язків та відносин, що дають змогу ефективно працювати для досягнення поставлених цілей
у сфері зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових
національних і міжнародних норм, а також набуття навичок їх практичного використання.
Завданнями вивчення дисципліни є: формування у студентів цілісної уяви про процеси
у сфері організації зовнішньоекономічної діяльності; надати розуміння сутності
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення,
правового та економічного середовища розвитку; сприяти усвідомленню економічної природи
комерційних операцій на зовнішніх ринках; забезпечити вивчення принципів укладання та
виконання зовнішньоекономічних контрактів; прищеплення вміння з техніки здійснення
зовнішньоекономічних операцій; отримання навичок проведення економічного аналізу
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, визначення її ефективності.
Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
– сутність та основні пріоритети зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі її
розвитку;
– особливості організації експортно-імпортних операцій;
– техніку здійснення зовнішньоекономічних операцій за формами та методами торгівлі;
– специфіку організації та планування процесу зовнішньоекономічної діяльності
підприємства;
– принципи укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів;
– доцільність використання різних видів посередників у сфері зовнішньоекономічної
діяльності залежно від цілей її реалізації;
– основні положення законодавчо-нормативного регулювання в Україні та систему
міжнародного регламентування зовнішньоекономічної діяльності;
– механізм проходження вантажів через митний кордон України;
– методичні підходи щодо аналізу та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
вміти:
− використовувати набуті знання у практиці здійснення зовнішньоекономічної діяльності
підприємств щодо застосовування емпіричних та статистичних даних, інформаційної бази
даних для аналізу стану світового економічного середовища з метою вибору стратегії виходу
на зовнішні ринки;
− працювати над вирішенням проблем зовнішньоекономічної діяльності в команді;
− укладати зовнішньоекономічний контракт згідно з діючою нормативно-правовою базою;
− обирати найоптимальніші для підприємств умови співпраці з іноземним контрагентом;
− визначати субпозицію товару за Гармонізованою системою опису та кодування з
метою встановлення норм оподаткування при русі товару через кордон;
− застосовувати правила Incoterms 2020;
− визначати ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з двох навчальних змістових модулів, а саме:
– № 1 «Загальні засади організації та техніка операцій у зовнішньоекономічній діяльності»;
– № 2 «Регулювання та фактори забезпечення в організації зовнішньоекономічної
діяльності».
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Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною
навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи
та аналіз результатів її виконання.

Структура курсу
Години
(лек. /
Тема
практ.)
1
2
2/2
Тема 1.
Зовнішньоекономічна
діяльність: сутність та
тенденції розвитку.

3/2

2/ 2

2/2

Результати навчання

3
Знати
сутність
і
багатогранність
поняття
«зовнішньоекономічна діяльність». Володіти знаннями у
сфері розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Знати
види,
суб’єкти
та
об’єкти
зовнішньоекономічної
діяльності. Розуміти особливості формування пріоритетів
зовнішньоекономічної торгівлі на сучасному етапі.
Усвідомлювати
сучасні
тенденції
розвитку
зовнішньоекономічної діяльності в Україні та світі.
Тема 2. Організація
Вміти класифікувати зовнішньоторговельні операції
експортно–імпортних за напрямками торгівлі, за ступенем придатності товарів,
операцій.
за формами торгівлі, за методами торгівлі, за видами
товарів й послуг. Вміти розрізняти експортні, імпортні,
реекспортні та реімпортні операції.
Знати
особливості
організації
зовнішньо–
торгівельних операцій. Розуміти необхідність вивчення
кон’юнктури ринка експортерами. Здійснювати вибір
форм і методів роботи на ринках, планувати
зовнішньоторговельні операцій. Вміти розрізняти види
рекламної компанії для зовнішньоекономічних фірм
залежно від їх положення на міжнародних ринках.
Здійснювати підготовку зовнішньоторговельної угоди.
Вміти укладати зовнішньоторговельні угоди.
Тема 3. Техніка
Розрізняти форми торгівлі на міжнародних ринках,
зовнішньоекономічних техніку
здійснення
зовнішньоекономічних
операцій,
операцій за формами переваги для експортерів і імпортерів. Розрізняти
торгівлі.
особливості торгівлі готовими виробами, виробами у
розібраному
вигляді,
комплектним
обладнанням,
сировинними товарами. Знати специфіку будівництва
об’єктів «під ключ» та біржової торгівлі. Визначати
особливості торгівлі продовольчими товарами та товарами
широкого вжитку, а також об’єктами інтелектуальної
власності та інжинірингово–консультаційними послугами.
Тема 4. Техніка
Володіти знаннями у сфері техніки здійснення
зовнішньоекономічних зовнішньоекономічних операцій за методами торгівлі. Знати
операцій за методами сутність, переваги та недоліки зустрічної торгівлі,
торгівлі.
бартерні операції в міжнародній торгівлі. Особливості
закупівлі товарів в зустрічній торгівлі, специфіку операцій
з давальницькою сировиною, викупу техніки, що була у
використанні та компенсаційних операцій.
Розуміти сутність та особливості міжнародної
виробничої кооперації. Розрізняти види промислового
співробітництва
у
науково-технічній,
збутовій,

Завдання
4
Тести,
опитування, КПІЗ

Тести,
практичні
завдання,
КПІЗ

Тести,
опитування

Тести,
опитування,
практичні
завдання

3

маркетинговій сферах та франчайзингу. Знати специфіку
орендних відносин в міжнародній практиці, види оренди,
особливості лізингу, його економічну мотивацію.
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1
3/4

2
Тема 5. Організація та
управління
зовнішньоекономічною
діяльністю
підприємства.

2/2

Тема 6. Торговопосередницькі
операції у
зовнішньоекономічній
діяльності.

2/2

Тема 7. Державне
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності.

2/2

Тема 8. Методи
державного
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності.
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Вміти планувати зовнішньоекономічну діяльність на
рівні
фірми.
Знати
структуру
бізнес–плану
зовнішньоекономічних проектів. Володіти принципами
організації зовнішньоекономічної служби на підприємстві.
Здійснювати організацію й способи пошуку іноземних
партнерів.
Вміти практично застосовувати різні способи
підготовки, укладання і виконання контрактів. Знати
структуру та зміст зовнішньоекономічних контрактів.
Володіти вміннями здійснювати посередницьку
діяльність в зовнішньоекономічній сфері. Знати види
посередників, особливості здійснення торгівельного,
комісійного, агентського й брокерського посередництва.
Знати специфіку діяльності торгово–посередницьких
фірм та їх функції. Положення посередників на ринку.
Категорії посередництва за правом продажу. Визначати
посередницьку винагороду, а також особливості
нарахування та її виплати.
Усвідомлювати
цілеспрямованість
державної
політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Знати
принципи регулювання зовнішньої торгівлі та напрямки
зовнішньоекономічної
політики
України.
Розуміти
повноваження законодавчої, виконавчої та судової влади
в сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Знати організації сприяння розвитку зовнішньоекономічної
діяльності. Знати етапи формування законодавства
України про зовнішньоекономічну діяльність. Розуміти
особливості застосування основних й підзаконних
документів щодо регулювання сфери зовнішньої торгівлі.
Розуміти цілі та види митної політики, а також
функції митних органів. Знати як застосовується Єдиний
митний тариф України. Усвідомлювати як діють митні
режими на території України та інших країн світу. Вміти
розрізняти митні платежі та митні збори. Вміти
розраховувати митну вартість товару за допомогою
різних методів її обчислення. Усвідомлювати важливість
проходження митних процедур при перетині товаром
митного кордону країни.
Знати особливості нетарифного регулювання.
Встановлення кількісних обмежень щодо експорту та
імпорту. Необхідність ліцензування і квотування.
Специфіку застосування забороню вальних заходів.
Особливості сертифікації імпортних товарів.
Володіти знаннями щодо здійснення у сфері
зовнішньоекономічної діяльності валютно–кредитного
регулювання. Усвідомлювати важливість кредитування
зовнішньоекономічної діяльності, й зокрема поєднання
комерційного, банківського та державного кредитування.
Знати
особливості
валютного
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.

4
Тести,
практичні
завдання,
КПІЗ

Тести,
опитування,
практичні
завдання

Тести,
опитування

Тести,
практичні
завдання
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1
2/2

2
Тема 9.
Гармонізована
система опису та
кодування товарів.

2/2

Тема 10. Базисні
умови поставки
товарів у
зовнішньоекономічній
діяльності.

2/2

Тема 11. Організація
перевезень
в
зовнішньоекономічній
діяльності

2/2

Тема 12. Маркетинг в
зовнішньоекономічній
діяльності.

2/4

Тема 13. Економічний
аналіз
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємства.

2/2

Тема 14. Ризики у
зовнішньоекономічній
діяльності та їх
страхування.

3
Усвідомлювати цілі створення та знати ключові
поняття гармонізованої системи опису та кодування
товарів. Знати структуру та зміст розділів гармонізованої
системи опису та кодування товарів, змішаний метод
кодування
товарів
для
розподілу
товарів
у
гармонізованій системі опису та кодування товарів. Вміти
здійснювати пошук товарів у гармонізованій системі
опису та кодування товарів. Знати основні правила
декларування товарів.
Знати сутність та базисні умови поставки товарів у
зовнішньоекономічній діяльності. Розуміти необхідність
застосування Incoterms 2020. Знати особливості
термінології Incoterms 2020. Знати зміст базисних умов
за групами Е, F, С, D. Розуміти їх практичне
застосування в зовнішньоекономічній діяльності.
Розуміти необхідність використання транспорту у
зовнішньоекономічній діяльності. Знати особливості
організації міжнародних перевезень вантажів і пасажирів
основними видами транспорту, зміст транспортного
страхування. Знати механізм проходження вантажів
через
митний
кордон
України.
Усвідомлювати
ефективність логістики як фактору сприяння розвитку
міжнародних авіаперевезень вантажів і пасажирів.
Знати сутність та умови розвитку маркетингу в
зовнішньоекономічній діяльності. Здійснювати аналіз
середовища зовнішньоекономічної діяльності фірми та
вміти обирати стратегії діяльності на зовнішніх ринках.
Знати сутність товарної та марочної, комунікативної та
політики
розповсюдження
товарів
в
зовнішньоекономічній діяльності, напрямки їх здійснення.
Розуміти важливість проведення економічного
аналізу у сфері зовнішньоекономічної діяльності
підприємства. Вміти здійснювати аналіз виконання
зобов'язань з експортно-імпортних операцій, динаміки
зовнішньоекономічної
діяльності,
раціональності
використання коштів у зовнішній торгівлі. Знати основні
методологічні підходи до визначення ефективності
зовнішньоекономічної діяльності. Вміти практично
застосовувати
систему
показників
ефективності
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка
економічної ефективності. Вміти визначати вплив
зовнішньоекономічної діяльності підприємства на його
фінансові результати.
Знати сутність та види ризиків ЗЕД, особливості
виникнення транспортних, комерційних, політичних,
валютних,
митних
ризиків
та
ризиків
в
зовнішньоекономічній діяльності. Знати основні напрями
й методи впливу на ступінь ризику зовнішньоекономічної
діяльності, особливості уникнення та компенсації,
збереження та передачі ризиків.

4
Тести,
практичні
завдання

Тести,
питання,
практичні
завдання
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Політика оцінювання
– Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Всі роботи, які виконуються студентами під час навчання, повинні бути здані у
встановлені терміни. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
– Політика щодо академічної доброчесності:
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із
коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. Списування під час контрольних робіт
та екзаменів заборонені (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв).
– Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов’язковим під час навчання в університеті. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, епідемія в країні, військові дії тощо) навчання може
відбуватись в дистанційній формі за погодженням із керівником навчального курсу.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання
Опитування під час занять – усно, письмово
КПІЗ, письмово
Модуль 1 (теми 1-6) – модульна контрольна робота
Модуль 2 (теми 7-14) – модульна контрольна робота
Екзамен

% від остаточної оцінки
40
10
10
10
30

Шкала оцінювання студентів:
ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Бали
90–100
85–89
75-84
65-74
60-64
35-59
0-34

Зміст
відмінно
дуже добре
добре
задовільно
достатньо
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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