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Вступ 

 

Навчальна дисципліна «Підприємництво у зовнішньоекономічній 

діяльності» є нормативною дисципліною, що передбачена навчальним планом 

підготовки студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

Мета викладання дисципліни «Підприємництво у зовнішньоекономічній 

діяльності» – формування системи професійних компетентностей стосовно 

технології здійснення зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій 

діяльності. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення сутності 

зовнішньоекономічної діяльності, цілей, мотивів і передумов її виникнення, 
правового та економічного середовища розвитку; вивчення видів та форм 

зовнішньоекономічної діяльності, регуляторних процесів; усвідомлення 

економічної природи комерційних операцій на зовнішньому ринку; вивчення 

принципів укладання та виконання угод; набуття практичних навичок з 

дослідження зовнішньоекономічних ринків, аргументація та прийняття рішень 

про вихід на зовнішні ринки з використанням однієї з форм виходу. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

сучасного економічного мислення та системи всебічних знань 

зовнішньоекономічних зв’язків України в сфері виробництва, розподілу, 
обміну, споживання та механізму їх функціонування. 

Компетентності та програмні результати вивчення нормативної 
навчальної дисципліни «Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності» 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання та проблеми 

у сферах підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності 
або в процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та 

методів організації і функціонування 

підприємницьких, торговельних, 
біржових структур і 
характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 
Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 
Здатність застосовувати 

отримані знання в практичних 

ситуаціях.  
Здатність до пошуку, 

Використовувати базові знання з 

підприємництва, торгівлі і біржової 
діяльності й уміння критичного 

мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях.  
Застосовувати набуті знання для 

виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності.  
Демонструвати підприємливість в 

різних напрямах професійної діяльності 
та брати відповідальність за результати 

Знати вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 
зміцнення як демократичної, соціальної і 
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оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  
Здатність виявляти ініціативу 

та підприємливість.   
Здатність обирати та 

використовувати відповідні методи, 
інструментарій для обґрунтування 

рішень щодо створення, 
функціонування підприємницьких, 
торговельних і біржових структур.  

Здатність здійснювати 

діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин.  
Здатність здійснювати 

діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у 

сфері підприємницької, торговельної 
та біржової діяльності.  

Здатність до організації 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємницьких, торговельних і 
біржових структур.  

 

правової держави.  
Демонструвати здатність діяти 

соціально відповідально на основі 
етичних, культурних, наукових цінностей 

і досягнень суспільства.  
Демонструвати базові й 

структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності для подальшого використання 

на практиці.  
Володіти методами та 

інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й 

функціонування підприємницьких, 
торговельних і біржових структур.  

Використовувати знання форм 

взаємодії суб’єктів ринкових відносин 

для забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних та 

біржових структур.  
Знати нормативно-правове 

забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних та 

біржових структур і застосовувати його 

на практиці.  
Застосовувати знання й уміння для 

забезпечення ефективної організації 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємницьких, торговельних та 

біржових структур з урахуванням 

ринкової кон’юнктури і діючих правових 

норм.  
 

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту покликані дати 
уявлення про такі важливі аспекти підприємництва у зовнішньоекономічній 
діяльності, як митно-тарифне регулювання, загальнодержавні податки у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, валютне та нетарифне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, міжнародні розрахунки, ціноутворення у 
зовнішньоекономічної діяльності, оформлення та умови укладання 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні. 
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Розроблені методичні вказівки розкривають основні положення і вимоги 
щодо виконання та оформлення курсових проєктів з начальної дисципліни 
«Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності». 

Курсовий проєкт є підсумком вивчення навчальної дисципліни 
«Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності», передбачається 
навчальним планом і є обов'язковою формою звіту студентів перед кафедрою. 

Курсовий проєкт повинен свідчити про здатність студента до самостійного 
вирішення складних техніко-економічних і організаційних завдань, уміння 
аналізувати ринкову ситуацію, робити практичні висновки, спрямовані на 
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності. 

Завданням курсового проєкту є: 
- глибоке вивчення теоретичних аспектів зовнішньоекономічної діяльності; 
- комплексне оволодіння матеріалом і методикою економічних досліджень; 
- практичне застосування теоретичних знань; 
- збір, вивчення, систематизація та обробка економічної інформації; 
- узагальнення результатів досліджень і складання рекомендацій щодо 

підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності; 
- формування у студентів самостійної позиції щодо досліджуваної 

проблеми. 
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Загальні положення щодо виконання курсового проєкту 

 

Написання курсового проєкту є формою проміжного контролю освоєння 
студентами навчального матеріалу з дисципліни. Тільки при наявності 
позитивних результатів рецензування та захисту курсового проєкту студент 
допускається до складання іспиту. 

Самостійне виконання студентами курсового проєкту має на меті 
поглибленого вивчення ними матеріалу, сприяє закріпленню теоретичних 
відомостей і розвитку навичок і здібностей в застосуванні методів і прийомів 
дослідження ринків, товарів, споживачів з метою отримання максимуму 
корисної інформації для прийняття вірних управлінських рішень. 

В результаті виконання курсового проєкту студент повинен 
використовувати не тільки отримані теоретичні знання з дисципліни, а й 
фактичні дані конкретного підприємства або установи. 

Обов'язковою умовою виконання курсового проєкту є наявність 
графічного та ілюстративного матеріалу. Вітається застосування програмних 
продуктів з дослідження ринку та діяльності підприємства. 

Курсовий проєкт повинен бути відповідним чином оформлений. До 
оформлення висуваються такі вимоги: наявність титульного аркуша; план 
роботи; список літератури, складений відповідно до загальноприйнятих правил. 

На всі цитати і цифрові дані, що наводяться в тексті курсового проєкту, 
вказуються джерела. Виконаний курсовий проєкт надається на перевірку на 
кафедру не пізніше, ніж за 14 днів до дати захисту. Після позитивної оцінки 
викладачем, курсовий проєкт повинен бути захищений. Незадовільно виконана 
робота підлягає переробці відповідно до зауважень викладача, що містяться в 
рецензії. 

При оцінюванні курсового проєкту основними критеріями є: 
- відповідність змісту роботи обраній темі; 
- повнота опрацювання теми з використанням відповідної літератури; 
- науковість і обґрунтованість практичних висновків; 
- самостійність виконаної роботи; 
- стиль, логічність викладу матеріалу, дотримання вимог до оформлення. 
Процедура захисту курсового проєкту складається з: 

- короткого повідомлення студента про основний зміст роботи, висновки 
та рекомендації по темі; 

- відповідей студента на запитання і зауваження членів комісії і керівника і 
курсового проєкту. 

Основні критерії оцінки курсового проєкту: ступінь розробленості теми; 
різноманіття використаної літератури і глибина її аналізу; творчий підхід до 
виконання курсового проєкту; достовірність висновків і аргументованість 
пропозицій; наукова мова та стиль викладу матеріалу; акуратність оформлення 
текстового, табличного і графічного матеріалів. 
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За відповідності курсового проєкту всім зазначеним критеріям, 
виставляється оцінка «відмінно». Відсутність одного або декількох критеріїв 
знижує оцінку. 

 

Вимоги до оформлення курсового проєкту 

 

Текст курсового проєкту друкують за допомогою принтера через 1,5 
інтервалу стандартного машинописного тексту (30 рядків на сторінці) на одній 
стороні білого паперу формату А4 (210х297 мм). При оформленні тексту 
роботи за допомогою редактора Word слід використовувати стандартний 
машинописний шрифт Times New Roman з висотою 14 пунктів. 

Для оформлення рисунків, таблиць, діаграм і графіків допускається 
застосування шрифту висотою 12 пунктів. 

За всіма сторона мами аркуша залишають поля: з лівого боку – не менше 
25 мм, з правого - не менше 10 мм, верхнє і нижнє - не менше 20 мм. 

Текст курсового проєкту ділиться на розділи, підрозділи, пункти і 
підпункти, назви яких виділяють жирним шрифтом. Заголовки структурних 
частин роботи (розділів) друкуються великими літерами симетрично до тексту. 
Заголовки підрозділів друкують звичайними літерами (крім першої великої) з 
абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 
складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Кожен розділ курсового 
проєкту починають з нової сторінки. Всередині розділу, між заголовками 
підрозділів і текстом (за винятком назв пунктів і підпунктів) роблять пропуск 
рядка. 

Титульний аркуш є першим аркушем курсового проєкту і оформляється 
відповідно до зразка, наведеного в Додатку А. Виправлення на титульному 
аркуші не допускаються. Номер сторінки на титульному аркуші не ставлять. 

Джерела в «Списку літератури» розміщують в порядку появи посилань у 
тексті курсового проєкту або в алфавітному порядку. У список включають 
тільки ті джерела, на які є посилання в тексті. 

Графічний матеріал (схеми, діаграми, графіки) розташовують 
безпосередньо після тексту або на наступній сторінці, але тільки після згадки 
про графічному матеріалі в тексті. 

 

Порядок підготовки і виконання курсового проєкту 

 

Виконання курсового проєкту складається з таких етапів:  
1. Складання плану й графіка виконання роботи. Для цього необхідно 

ознайомитися з літературними джерелами з обраної теми курсового проєкту. 

Студент повинен підготувати список літератури для написання проєкту і 
скласти план курсової роботи з назвами розділів і підрозділів. План визначає 
основний зміст проєкту і забезпечує послідовність подання матеріалу. Кожен 
студент погоджує з викладачем план і календарний графік виконання курсового 

проєкту.  



8 

 

2. Систематизація матеріалу, аналітична обробка даних і інтерпретація 
отриманих результатів.  

3. Написання розділів проєкту, формулювання висновків.  
4. Технічне оформлення курсового проєкту відповідно до встановлених 

вимог.  
5. Перевірка проєкту керівником.  
6. Захист курсового проєкту.  

 

Порядок перевірки і захисту курсового проекту 

 

Керівництво курсовими проєктами здійснюється викладачами кафедри. В 
обов’язки керівника входить консультування студентів, контроль за ходом 
виконання проєкту, науково-методична допомога. Протягом семестру студент 
зобов’язаний систематично відвідувати консультації і представляти викладачу 
проміжні результати відповідно до календарного графіка виконання проєкту.  

Дата і час захисту курсового проєкту встановлюється до початку 
екзаменаційної сесії. Оформлена відповідно до вимог курсовий проєкт 

подається керівнику для перевірки не пізніше двох тижнів до дня 
встановленого захисту. У випадку невідповідності проєкту встановленим 
вимогам вона повертається студенту із зазначенням зауважень. Після 
доопрацювання проєкту, усунення зауважень і повторного рецензування 
курсовий проєкт може бути рекомендований керівником до захисту. Викладач 
також може здійснювати проміжне рецензування окремих розділів проєкту в 
ході його виконання студентом.  

Захист курсового проєкту припускає короткий виклад студентом 
основних положень і висновків, відповіді на питання, бесіду по змісту роботи.  

Позитивний захист курсового проєкту служить допуском студента до 
екзамену з дисципліни «Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності». 
Студенти, які не представили курсовий проєкт у встановлений термін чи 
одержали незадовільну оцінку, до іспиту не допускаються. Здача на перевірку і 
захист курсового проєкту пізніше зазначеного терміну допускається при 
наявності дозволу деканату.  

 

Оцінка курсового проєкту 
 

Оцінка курсового проєкту враховує зміст курсового проєкту, відповіді 
студента на питання, а також роботу студента протягом семестру. У випадку 
недотримання встановлених календарним графіком термінів виконання і здачі 
курсового проєкту без поважної причини студент втрачає право претендувати 
на відмінну оцінку.  

Основними критеріями оцінки курсового проєкту є:  
→ актуальність обраної теми, наявність зв’язку з проблемами, процесами 

і явищами в сфері організації й управління ЗЕД;  
→ відповідність змісту роботи обраній темі, цілям і задачам дослідження; 
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→ повнота, глибина і рівень розкриття теми і сутності досліджуваної 
проблеми, досягнення поставленої мети, а також ступінь вирішення 
поставлених задач;  

→ вміння обґрунтовувати свою позицію і робити аргументовані 
висновки;  

→ ступінь обґрунтованості прийнятих управлінських рішень, 
рекомендацій і пропозицій студента щодо вирішення досліджуваної проблеми;  

→ практичне значення, тобто можливість прикладного застосування 
результатів проєкту в практичній діяльності менеджера ЗЕД;  

→ грамотність, стиль, логічність і послідовність у викладі матеріалу;  
→ використання при написанні роботи сучасних джерел інформації і 

нормативно-правової бази України за темою роботи, а також сучасних 
інформаційних технологій;  

→ використання економіко-математичних, статистичних, графічних чи 
інших методів дослідження;  

→ володіння навичками обробки (систематизації, узагальнення тощо) і 
подання інформації;  

→ ступінь оригінальності і творчий підхід до досягнення мети, 
вирішенню поставлених задач і презентації проєкту;  

→ якість оформлення роботи відповідно до встановлених вимог;  
→ урахування зауважень керівника в процесі виконання проєкту;  

→ своєчасність виконання проєкту;  

→ правильність і обґрунтованість відповідей студента в ході захисту.  
Важливим критерієм при оцінці роботи також є ступінь самостійності 

студента. Курсовий проєкт повинен бути результатом самостійної роботи 
студента і містити власні висновки щодо інтерпретації результатів, отриманих 
при його виконанні.  

Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності проєкту зазначеним 
критеріям і вимогам до змісту, оформлення, а також якщо в процесі усного 
захисту студент продемонстрував глибокі знання досліджуваної теми, набуття 
системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності певної 
сфери зовнішньоекономічної діяльності, уміння застосовувати ці знання на 
практиці.  

Оцінки «добре» заслуговує курсовий проєкт, що відповідає в цілому за 
змістом і оформленням встановленим вимогам, але має такі недоліки:  

→ недостатньо повне висвітлення теоретичних питань;  
→ порушення логічного зв’язку між розділами роботи;   
→ загальний, неконкретний характер висновків і пропозицій;  
→ оформлення проєкту з порушенням затверджених вимог;  
→ неповні і недостатньо обґрунтовані відповіді в ході захисту проєкту.  

Для одержання оцінки «задовільно» робота повинна відповідати 
загальним вимогам, але одночасно з цим може мати такі недоліки:  

→ поверхнева розробка теоретичних аспектів;  
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→ низька практична значимість, відсутність прикладного характеру 
висновків і пропозицій;  

→ низький рівень знань по темі дослідження;  
→ слабка аргументація відповідей.  
«Незадовільно» може бути оцінений проєкт, що цілком не відповідає за 

змістом і оформленням встановленим вимогам, теоретична частина не 
розкрита, практичне завдання не виконано, а також якщо у процесі усного 
захисту студент виявляє низький рівень знань по досліджуваній темі та дає 
неправильні відповіді на запитання.  

Проєкт, що не відповідає встановленим вимогам, одержує незадовільну 
оцінку і повертається студенту для переробки і виправлення.  

 

1. Вказівки до виконання курсового проєкту на тему «Організація і 
техніка проведення зовнішньоекономічних операцій» 

 

Мета курсового проєкту – набуття студентами системних знань і 
практичних навичок щодо організації й здійснення зовнішньоекономічних 
операцій. Завдання курсового проєкту спрямовано на підготовку і реалізацію 
зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу товару між 
українським контрагентом і його іноземним партнером.  

За договором купiвлi-продажу продавець зобов’язаний передати товар у 
власність покупцю, а покупець зобов’язаний прийняти товар i сплатити за 

нього певну грошову суму.  

Студенти повинні провести розрахунки контрактної ціни і загальних 
витрат, пов’язаних із зовнішньоекономічною операцією, і обґрунтувати 
рішення про доцільність укладання контракту. Студенту дається можливість 
самостійно прийняти рішення про вибір партнера, оцінити ефективність цього 
рішення і простежити його вплив на кінцевий результат потенційної 
зовнішньоекономічної угоди. Далі студентам пропонується скласти контракт 
купівлі-продажу і заповнити деякі товаросупроводжувальні документи, які 
необхідні для здійснення зовнішньоекономічної операції. Передбачається, що в 
процесі роботи студенти будуть керуватися діючою нормативно-правовою 
базою щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  

Таким чином, у результаті виконання курсового проєкту студент повинен  
ЗНАТИ:  
→ основні етапи підготовки, організації й здійснення 

зовнішньоекономічних операцій;  
→ державне регулювання імпортно-експортних операцій в Україні.  
УМІТИ:  
→ знаходити, аналізувати й узагальнювати інформацію з літературних 

джерел, зокрема чинного законодавства щодо регулювання ЗЕД в Україні;  
→ визначати заходи тарифного і нетарифного регулювання при 

переміщенні певного товару через митний кордон України при здійсненні 
імпортно-експортних операцій;  
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→ здійснювати розрахунок ціни контракту;  
→ визначати ефективність імпортних (експортних) операцій;  
→ обґрунтовувати доцільність зовнішньоторговельної угоди;  
→ приймати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності;  
→ укладати зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу.  
При викладі основної частини проєкту може бути застосована така 

послідовність подання матеріалу.  
У першому розділі (теоретичній частині) мають бути відображені основні 

етапи підготовки і здійснення зовнішньоекономічних операцій через 
висвітлення таких питань:  

→ визначення поняття імпортної (експортної) операції;  
→ державне регулювання імпортно-експортних операцій в Україні;  
→ вивчення кон'юнктури ринку;  
→ вибір іноземного партнера;  
→ економічне обґрунтування управлінських рішень щодо доцільності 

зовнішньоторговельних операцій;  
→ підготовка й проведення переговорів з іноземними партнерами;  
→ укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-

продажу і контроль за його виконанням.  
Другий розділ (практичну частину) доцільно виконувати в такій 

послідовності:  
→ вибір комерційної пропозиції.  
→ оцінка ефективності імпортної (експортної) операції.  
→ документальне супроводження імпортної (експортної) операції.  
 

Зміст і обсяг курсового проєкту 

 

Зміст 

 

У змісті курсового проєкту вказуються назви розділів і номери сторінок 
відповідно. Зміст повинен включати всі заголовки, які є в курсовому проєкті, 
починаючи з введення і закінчуючи списком літератури (або додатками, якщо 
вони є). 

 

Вступ 

 

Вступ є частиною курсового проєкту, в якій висвітлюється актуальність 
теми, визначаються завдання, роль, місце і значення, об'єкти дослідження, в 
рамках якого виконується курсовий проєкт. 

Вступ за обсягом становить приблизно 2 -3 сторінки. Структура вступу 
чітко регламентована. Не допускається написання вступу в довільній формі. 

Вступ включає в себе: 
- актуальність обраної теми; 
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- мету та завдання курсового проєкту; 
- методи маркетингового дослідження та аналізу; 
- об'єкт і предмет дослідження. 
 

Висновок 

 

Висновок пишеться після повного завершення всіх інших частин курсового 
проєкту, щоб в нього могли увійти викладені в них висновки. Обсяг висновку 
повинен бути від 2 до 5 друкованих аркушів. 

У висновку формулюються виводи, що характеризують ступінь вирішення 
завдань, які ставилися при розробці курсового проєкту. 

Основна вимога до висновку – його чітка структурованість. Тобто, всі 
викладені висновки повинні бути пронумеровані, послідовні та логічні. 

На початку висновку зазначається тема курсового проєкту, яка була 
досліджена в процесі його написання. Наступні пункти відображають повноту 
розкриття теми і висновки, зроблені на основі проаналізованого матеріалу. 
Структура висновку курсового проєкту відповідає структурі його основних частин. 

У висновку курсового проєкту повинні бути відображені не тільки висновки, 
але і рекомендації студента щодо заходів з поліпшення конкурентної позиції 
продукції (товарів, робіт, послуг), що аналізується на ринку. 

Всі виводи у висновку повинні бути сформульовані коротко, лаконічно та 
об'єктивно. Висновок курсового проєкту має бути цілісним і підводити підсумок 
всієї роботи, надавати їй завершеність. 

 

Список літератури 

 

Список використаної літератури включає найменування робіт, джерел, які 
були безпосередньо використані студентом при написанні курсового проєкту. 
Список літератури повинен бути оформлений відповідно до встановлених правил. 

 

2. Завдання для курсового проєкту на тему «Організація і техніка 
проведення імпортних операцій» 

  

1. Охарактеризувати умови і основні етапи здійснення імпортних 
операцій в Україні.  

2. Вирішити практичне завдання щодо здійснення зовнішньоекономічної 
угоди по імпорту товару в Україну. Вихідні дані для розрахунків наведені для 
першого варіанту, для встановлення даних для інших варіантів помножуємо 
дані першого варіанту на 1,Н (остання цифра номеру залікової книжки 
студента).  

Українське підприємство (м. Харків) – суб’єкт ЗЕД – спеціалізується на 
імпорті й оптовому продажі товару – апельсинів – на ринку України. Середній 
обсяг продажів підприємства при ціні товару 5 грн /кг складає 40 т на місяць. 
Відповідно до щомісячного плану закупівель імпортні постачання товару 
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здійснюються 2 рази на місяць партіями по 20 т. Українське підприємство 
направило комерційні запити потенційним іноземним партнерам із Греції, 
Іспанії, Туреччини – експортерам аналогічного по якості товару. Запити 
стосувались ціни товару в доларах США на найближчі 3 місяці за різними 
умовами поставки (FCA, CPT, CIP) і доставці товару в Україну автомобільним 
транспортом. У відповідь на запити підприємство одержало оферти (комерційні 
пропозиції) з ціновими відомостями про товар, які подані в табл. 1.  

Підприємство  провело маркетингове дослідження ринку транспортних і 
страхових послуг, результати якого наведені в табл. 2.  

При транспортуванні вантажу з Греції через автомобільний пункт 
пропуску на українсько-молдовському кордоні (Одеська область) відстань від 
м. Салоники до м. Харків складає 1750 км, у тому числі кордон – м. Харків – 

660 км.  
Таблиця 1 – Цінові дані комерційних пропозицій 

Експортер-Продавець Ціна товару, USD/т 

FCA CPT CIP 

Фірма «KARAT» (Греція, м. Салоніки 310 430 460 

Фірма «BRIG» (Іспанія, м. Мадрид) 240 420 435 

Фірма «OSCAR» (Туреччина, м. 
Анкара) 

360 445 465 

 

Таблиця 2 – Вартість транспортних і страхових послуг  
 

Країна експортера  
 

Вартість 
транспортування, грн/км 

Вартість страхування 
перевезення товару, % 

від ціни FCA 

Греція 5,0 5,0 

Іспанія 5,0 6,5 

Туреччина 5,0 7 

 

При транспортуванні вантажу з Іспанії через автомобільний пункт 
пропуску на українсько-польському кордоні (Волинська область) відстань від 
м. Мадрид до м. Харків складає 4070 км, у тому числі кордон – м. Харків – 930 

км.  
При транспортуванні вантажу з Туреччини через автомобільний пункт 

пропуску на українсько-молдовському кордоні (Одеська область) відстань від 
м. Анкара до м. Харків складає 2100 км, у тому числі кордон – м. Харків – 660 

км.  
Витрати підприємства на проходження сертифікації і різних видів 

контролю (фітоконтролю, радіологічного, санітарного й ін.), а також виконання 
інших формальностей для одержання дозволів, свідоцтв, сертифікатів щодо 
імпорту в Україну даного товару складають 2500 грн. за партію товару. 
Додаткові витрати щодо виконання імпортних митних формальностей (послуги 
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митного складу, митного брокера тощо) складають 1000 грн. за партію товару. 
Щомісячні витрати підприємства, які пов’язані зі збереженням і реалізацією 
вантажу на внутрішньому ринку (оренда складу, банківські операції, заробітна 
плата тощо), складають 35000 грн. 

1. Визначте й обґрунтуйте найбільш вигідну за ціною комерційну 
пропозицію серед отриманих варіантів (страхування перевезення вантажу від 
ушкодження – обов’язково):  

→ опишіть заходи тарифного і нетарифного регулювання щодо імпорту в 
Україну даного товару. В таблиці 3 наведіть код, повне найменування товару 
відповідно до української класифікації товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (УКТ ЗЕД) і діючи в Україні ставки ввізного мита. 

Таблиця 3 – Витяг з Митного Тарифу України 

Код товару 
відповідно до 

УКТЗЕД 

Найменування 
товару відповідно 

до УКТЗЕД 

Ставка ввізного мита 

  пільгова повна 

    

 

→ розрахуйте митні платежі (мито, податок на додану вартість, митні 
збори);  

→ розрахуйте витрати на придбання і реалізацію 1 кг і партії товару.  
2. Оцініть ефективність і доцільність імпортної угоди, яка відповідає 

обраній пропозиції, за показниками рентабельності, економічної ефективності й 
економічного ефекту.  

3. Оцініть вплив зміни курсу валюти на результати угоди. Побудуйте 
графіки залежності економічних показників імпортної операції від зміни курсу 
валюти. Визначте курс валюти, за яким забезпечується нормативна торгова 
націнка при реалізації товару 30%. Курси валют на день розрахунку необхідно 
прийняти як офіційний курс НБУ на момент розрахунку. 

4. Оцініть вплив зміни ціни на результати угоди. Побудуйте графіки 
залежності рентабельності реалізації товару від зміни ціни вибраної пропозиції 
і альтернативних варіантів. Визначте ціни закупівлі товару вибраної пропозиції 
і альтернативних варіантів, за якими забезпечується нормативна торгова 
націнка при реалізації товару 30%.  

5. Складіть зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу імпортної 
операції.  

6. Підготуйте рахунок-фактуру (інвойс), міжнародну товарно-транспортну 
накладну (CMR) і заповніть вантажну митну декларацію щодо виконання даної 
імпортної операції. 

 

3. Вибір комерційної пропозиції 
 

Вибір найбільш вигідної комерційної пропозиції серед запропонованих 
варіантів здійснюється на базі визначення загальних витрат на придбання і 
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реалізацію імпортного товару в кожному випадку. Для адекватності і 
коректності порівняння розрахунки слід проводити в національній валюті 
(гривнях) з урахуванням курсів іноземних валют. Комерційна пропозиція, яка 

відповідає найменшому значенню загальних витрат на придбання і реалізацію 
імпортного товару, є найбільш вигідною.  

Загальні витрати на придбання та реалізацію імпортного товару 
складають:  

→ контрактна вартість;  
→ витрати по доставці вантажу від постачальника до міста призначення 

(транспортні витрати, витрати по страхуванню, експортні та імпортні митні 
платежі, витрати на проходження сертифікації, різних видів контролю та 
виконання інших формальностей дозвільної системи щодо здійснення 
імпортної операції), якщо вони не входять до контрактної вартості товару 
відповідно до базових умов поставки INCOTERMS–2020 (ИНКОТЕРМС–2020);  

→ витрати, що пов’язані зі збереженням і реалізацією товару на 
внутрішньому ринку.  

Контрактна вартість – вартість товарів, яку покупець сплачує 
продавцю відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту). 
Контрактна вартість визначається на основі міжнародних умов поставки 
товарів INCOTERMS–2020, які були розроблені міжнародною торговельною 
палатою, містять узагальнені уніфіковані умови постачання товарів і 
застосовуються в Україні при здійсненні зовнішньоторговельних операцій з 
2002 р. Розподіл основних витрат по доставці товару між продавцем і покупцем 
наведено у табл. 4.  

 

4. Оцінка ефективності імпортних і експортних операцій 

 

Економічне обґрунтування рішень, які приймаються в системі управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, здійснюються шляхом 
розрахунку різноманітних показників економічної ефективності. Всю систему 
показників економічної ефективності міжнародної торгівлі можна поділити на 
дві групи:  

1. Абсолютні показники – показники ефективності, які визначаються як 
різниця між результатами і витратами і виражаються у відповідних грошових 
одиницях.  

2. Відносні показники – показники ефективності, які визначаються як 
відношення результатів до витрат і виражаються у відносних одиницях (%, 
долях одиниці тощо).  

При розрахунку показників необхідно дотримуватися таких принципових 
методичних положень:  

→ принцип повного обліку всіх складових витрат і результатів. Неповний 
облік даних може викривити результати розрахунків і звести до ухвалення 
невірного рішення;  
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Таблиця 4 – Розмежування витрат між експортером та імпортером, згідно Міжнародних правил інтепритації 
«Інкотермс 2020» 

Сфери обов’язків 
продавця і покупця 

Універсальні умови 

(будь-які перевезення та види транспорту) 
“Морські” умови 

(морські/внутрішньоводні перевезення) 
EXW FCA CPT CIP DAP DPU DDP FAS FOB CFR CIF 

Ex 

Works 

Free 

Carrier 

Carriage 

Paid To 

Carriage 

&Insuran

ce Paid 

To 

Delivere

d 

at Place 

Delivere

d at 

Place 

Unloade

d 

Delivere

d Duty 

Paid 

Free 

Alongsid

e Ship 

Free on 

Board 

Cost & 

Freight 

Cost, 

Insuranc

e & 

Freight 

Пакування Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець 

Оплата 
навантажувальних 

робіт 

Покупець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець 

Внутрішні перевезення Покупець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець 

Експортне мито,  
митний збір, податки 

Покупець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець 

Витрати з проходження 
терміналу у місці 

відправки 

Покупець Покупець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець 

Завантаження на судно Покупець Покупець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Покупець Продавець Продавець Продавець 

Фрахт Покупець Покупець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Покупець Покупець Продавець Продавець 

Страховка Покупець Покупець Покупець Продавець Покупець Покупець Покупець Покупець Покупець Покупець Продавець 

Витрати з проходження 
терміналу у місці 

призначення 

Покупець Покупець Продавець Продавець Продавець Продавець Продавець Покупець Покупець Покупець Покупець 

Імпортне мито,  
митний збір, податки 

Покупець Покупець Покупець Покупець Покупець Покупець Продавець Покупець Покупець Покупець Покупець 

Доставка до місця 
призначення 

Покупець Покупець Покупець Покупець Покупець Покупець Продавець Покупець Покупець Покупець Покупець 

 

 1
6
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→ принцип порівняння з базовим варіантом. За базовий варіант може 
бути прийнятий результат попереднього періоду, стан кон’юнктури ринку, 
значення оціночних показників у конкурентів тощо. Неправильний вибір бази 
порівняння також може призвести до викривлення оцінок;  

→ принцип зіставлення витрат і результатів. Об'єкти оцінювання повинні 
бути рівноцінні за обсягом, якістю, періодом часу, одиницями вимірювання 
(вираження) й іншими параметрами;  

→ принцип приведення витрат і результатів до одного моменту часу.  
Конкретний розрахунок показників ефективності ЗЕД залежатиме 

значною мірою від виду і особливостей зовнішньоторговельної операції, її мети 
і умов угоди між партнерами.  

Економічна ефективність імпорту розраховується по-різному – 

залежно від мети здійснення імпортної операції: для реалізації на внутрішньому 
ринку або для власного споживання.  

Економічний ефект від імпорту для продажу на внутрішньому ринку – це 
абсолютний економічний показник, який використовується для оцінки 
результатів імпортних операцій, виражається в грошових одиницях і являє 
собою різницю між вартістю імпортного товару на внутрішньому ринку і 
витратами на його придбання і реалізацію. 

Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує, який 
фінансовий результат (прибуток або збиток) одержить імпортер від імпорту і 
реалізації на внутрішньому ринку імпортного товару. Необхідною умовою 
ефективності імпортної операції є значення цього показника більше 0. 

Економічна ефективність імпорту для продажу на внутрішньому 
ринку – це відносний економічний показник, який використовується для оцінки 
імпортних операцій, виражається у відносних одиницях і являє собою 
відношення вартості імпортного товару на внутрішньому ринку до витрат 
на його придбання і реалізацію. 

Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує 
скільки гривень одержить імпортер на кожну витрачену в зв’язку з імпортом 
гривню. Необхідною умовою ефективного імпорту є значення цього показника 
більше 1.  

Економічний ефект від імпорту для власного споживання, тобто самим 
покупцем, виражається у грошових одиницях і може бути розрахований як 
різниця витрат на виготовлення (придбання) і споживання продукції  та 
витрат на придбання і споживання імпортної продукції. 

Витрати на виготовлення (придбання) продукції враховують повні 
витрати на виготовлення або придбання на внутрішньому ринку продукції, 
альтернативної імпортної, а також витрати на споживання цієї продукції за весь 
період експлуатації. Витрати на придбання і споживання імпортної продукції 
також розраховують за весь період експлуатації продукції, яка імпортується.  

Економічний зміст показника економічного ефекту від імпорту для 
власного споживання полягає в тому, що він показує, який фінансовий 
результат (прибуток або збиток) матиме підприємство, якщо придбає імпортну 
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продукцію замість виготовлення (придбання) продукції, альтернативної 
імпортній. Необхідною умовою ефективного імпорту є значення цього 
показника більше 0.  

Економічна ефективність імпорту для власного споживання – це 
відносний економічний показник, який являє собою відношення повних 
витрат на виготовлення (придбання на внутрішньому ринку) і споживання 
продукції, альтернативної імпортної, до повних витрат на придбання і 
споживання імпортної продукції. В розрахунках враховують всі витрати за 
період служби продукції. 

Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує в 
скількох разів імпортна продукція дешевше (дорожче) альтернативної 
продукції, яка виготовлена або придбана на внутрішньому ринку. Необхідною 
умовою ефективності імпортної операції є значення цього показника більше 1.  

Для оцінки ефективності і доцільності експортних операцій розраховують 
показники економічного ефекту й ефективності експорту й аналогічні 
показники реалізації продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку.  

Економічний ефект від експорту – це абсолютний економічний 
показник, який використовується для оцінки результатів експортних операцій, 
виражається в грошових одиницях і являє собою різницю між виторгом, 
отриманим від експортної операції, і витратами на виробництво і експорт 
продукції (товарів, послуг). 

Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує, який 
фінансовий результат (прибуток або збиток) одержить експортер від експорту 
продукції (товарів, послуг). Необхідною умовою ефективності експортної 
операції є значення цього показника більше 0.  

Економічна ефективність експорту – це відносний економічний 
показник, який використовується для оцінки експортних операцій, виражається 
у відносних одиницях і являє собою відношення виторгу, отриманого від 
експортної операції, до витрат на виробництво і експорт продукції 
(товарів, послуг). 

Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує 
скільки гривень одержить експортер на кожну витрачену в зв’язку з експортом 
гривню. Необхідною умовою ефективного експорту є значення цього показника 
більше 1. 

Для прийняття обґрунтованого рішення щодо здійснення експортної 
операції показники ефективності експорту порівнюють з показниками 
ефективності реалізації на внутрішньому ринку.  

Економічний ефект від реалізації на внутрішньому ринку являє собою 
різницю між отриманим виторгом і витратами на виробництво і 
реалізацію продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку. 

Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує який 
фінансовий результат (прибуток або збиток) одержить продавець від реалізації 
продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку.  
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Економічна ефективність реалізації на внутрішньому ринку являє 
собою відношення отриманого виторгу до витрат на виробництво і 
реалізацію продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку. 

Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує, 
скільки гривень одержить продавець на кожну витрачену гривню при реалізації 
продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку.  

Необхідними умовами ефективності експортної операції є значення 
економічного ефекту й ефективності експорту більшими ніж значення 
аналогічних показників реалізації продукції (товарів, послуг) на внутрішньому 
ринку.  

 

5. Документальне супроводження зовнішньоекономічної операції  
 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу. 
Відповідно до українського законодавства, зовнішньоекономічний договір 
(контракт) має таку структуру:  

1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення.  
2. Преамбула. У преамбулі зазначаються повне найменування сторін – 

учасників зовнiшньоекономiчної операції, під якими вони офіційно 

зареєстровані, із зазначенням країни; скорочене визначення сторін як 

контрагентів (Продавець, Покупець); особа, від ім’я якої укладається 
зовнішньоекономічний договір (контракт); найменування документів, якими 

керуються контрагенти при укладенні договору (контракту) (установчі 
документи тощо).  

3. Предмет договору (контракту). У цьому розділі визначається, який 
товар один з контрагентів зобов’язаний поставити іншому із зазначенням 
точного найменування, марки, сорту товару. Якщо товар потребує більш 

детальної характеристики або номенклатура товарів досить велика, все це 
зазначається в додатку (специфікації), який має бути невід’ємною частиною 
договору (контракту), про що робиться позначка в тексті договору (контракту).  

4. Кількість та якість товару. В цьому розділі визначаються одиниця 
виміру товару, його загальна кількість та якісні характеристики.  

5. Базисні умови поставки товарів. В цьому розділі зазначаються вид 
транспорту та базисні умови поставки (відповідно до Міжнародних правил 
інтерпретації комерційних термінів чинної редакції), які визначають обов’язки 
контрагентів щодо поставки товару i встановлюють момент переходу ризиків 

від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк поставки товару 
(окремих партій товару).  

6. Ціна та загальна вартість договору (контракту). В цьому розділі 
визначається ціна одиниці виміру товару, загальна вартість товарів та валюта 
контракту. Якщо поставляються товари різної якості та асортименту, ціна 

встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим 
пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартість. У цьому разі 
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цінові показники можуть бути зазначені в додатках (специфікаціях), на які 
робиться посилання в тексті договору (контракту).  

7. Умови платежів. Цей розділ визначає валюту платежу, спосіб, порядок 
та строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних 
платіжних зобов’язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті 
договору (контракту) зазначаються:  

→ умови банківського переказу до (після) відвантаження товару, або 
умови документарного акредитива, або інкасо (з гарантією);  

→ умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна, вид гарантії 
(на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов 
договору (контракту) без зміни гарантій.  

8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг). У цьому розділі 
визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік 

товаросупровiдних документів. Приймання-здавання проводиться за кількістю 

згідно з товаросупровiдними документами, за якістю – згідно з документами, 
які засвідчують якість товару.  

9. Упакування та маркування. Цей розділ містить відомості про упаковку 
товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на неї маркування 
(найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), місце 

призначення, габарити, спеціальні умови складування i транспортування тощо), 
а також за необхідності – умови її повернення.  

10. Форс-мажорні обставини. Цей розділ містить відомості про випадки, 
за яких умови договору (контракту) можуть бути не виконані сторонами 
(стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та ін.). При цьому 
сторони звільняються від виконання зобов’язань на термін дії цих обставин або 
можуть відмовитися від виконання договору (контракту) частково або в цілому 

без додаткової фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин 
підтверджується торгово-промисловою палатою країни.  

11. Санкції та рекламації. Цей розділ встановлює порядок застосування 
штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред’явлення рекламацій у зв’язку 
з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх 
зобов’язань. При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій 

(у відсотках від вартості недопоставленого товару (робіт, послуг) або суми 
неоплачених коштів; строки виплати штрафів – від якого терміну вони 
встановлюються та протягом якого часу діють, або їх граничний розмір); 

строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені; права та обов’язки 
сторін договору (контракту); способи врегулювання рекламацій.  

12. Урегулювання спорів у судовому порядку. В цьому розділі 
визначаються умови та порядок вирішення спорів у судовому порядку щодо 
тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання договору (контракту) з 
визначенням назви суду або чітких критеріїв визначення суду будь-якою зі 
сторін залежно від предмета та характеру спору, а також погоджений 
сторонами вибір матеріального i процесуального права, яке буде 
застосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання.  
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13. Місцезнаходження, поштові та платіжні реквізити сторін. У цьому 
розділі зазначаються місцезнаходження (юридичні адреси), повні поштові та 
платіжні реквізити (номер рахунку, назва та місцезнаходження банку) 
контрагентів договору (контракту).  

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися 
додаткові умови: страхування; гарантії якості; умови залучення субвиконавців 
договору (контракту), агентів, перевізників; визначення норм навантаження 
(розвантаження); умови передачі технічної документації на товар; збереження 
торгових марок; порядок сплати податків, митних зборів; різного роду захисні 
застереження; момент, з якого договір (контракт) починає діяти; кількість 
підписаних примірників договору (контракту); можливість та порядок унесення 
змін до договору (контракту) тощо.  

Рахунок-фактура (інвойс) – комерційний документ, який супроводжує 
товари, що переміщуються через митний кордон України. Рахунок-фактура 
містить такі відомості: найменування товару, кількість, ціну одиниці товару, 
вартість партії товару, умови поставки, назви і юридичні адреси контрагентів, 
перевізника тощо. Рахунок-фактура є основним документом, який 
використовується для нарахування митних платежів, оприбуткування 
імпортного товару на підприємстві покупця-імпортера, а також для здійснення 
взаєморозрахунків сторін (контрагентів угоди). Зразок рахунку-фактури 
(інвойсу) наведено у додатку Б. 

Вантажна митна декларація (ВМД) – це документ, оформлюваний при 
переміщенні товару через митний кордон України, який:  

→ містить інформацію про товари, контрагентів і особливості проведення 
зовнішньоекономічних операцій;  

→ є свідченням здійснення зовнішньоекономічних операцій;  
→ служить джерелом для формування статистики зовнішньої торгівлі;  
→ є документом, на підставі якого здійснюється державний контроль за 

порядком і термінами проведення зовнішньоекономічних операцій;  
→ відображає нарахування і сплату митних платежів на території 

України.  
Форма ВМД наведена в додатку В. 
Міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) – документ, який 

супроводжує транспортні засоби і свідчить про укладання договору на 
міжнародне перевезення вантажів.  

Відповідно до статті 64 Закону України «Про автомобільний транспорт», 
перевезення вантажів автомобільним транспортом між пунктами відправлення і 
призначення, один із яких чи обидва перебувають за межами території України, 
вважаються міжнародними перевезеннями вантажів. Юридичною основою 
міжнародних автомобільних перевезень вантажів є Конвенція про договір 
міжнародних дорожніх перевезень вантажів, прийнята в Женеві 1956 р., 
відповідно до якої міжнародне перевезення вантажів автотранспортом 
здійснюється на підставі CMR. Типова форма і порядок заповнення CMR 
наведені в додатку Г. 
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Додаток А 

 

Харківський національний університет будівництва і архітектури 

 

Кафедра економіки 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ 

 

 

з навчальної дисципліни «Підприємництво у зовнішньоекономічній 
діяльності» 

на тему: «Організація і техніка проведення зовнішньоекономічних 
операцій» 

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу _________________ групи 

Керівник ____________________________________ 

 

Національна шкала _____________________________ 

 

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS ________ 

 

 

 

Члени комісії ________________ _________________________.____ 

 (Підпис)           (прізвище та ініціали) 
________________ _________________________.____ 

(Підпис)         (прізвище та ініціали) 

________________ _________________________.____ 

(Підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

 

 

м Харків 20_ рік 
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Додаток Б 

Англійською мовою заповнюються поля, відмічені зеленої заливкою! 
PROFORMA INVOICE 

 DATE OF 

EXPORTATION     

 EXPORT REFERENCES (I.e., order no., invoice no., 

etc.) 

                    

 SHIPPER/EXPORTER / Відправник  CONSIGNEE / Одержувач 

 COMPANY NAME / Назва компанії    COMPANY NAME / Назва компанії   

    

 NAME / 

Ім'я    NAME / Ім'я   

 ADDRESS / Адреса 

 

   ADDRESS / Адреса   

    

    

    

 TEL/FAX / Телефон/Факс    TEL/FAX / Телефон/Факс   

 CITY / Місто 

 

   CITY / Місто 

 

  

 POSTAL CODE / Індекс    POSTAL CODE / Індекс   

 COUNTRY / Країна   UKRAINE  COUNTRY / Країна   

           IMPORTER - IF OTHERS THAN CONSIGNEE 

  

   

   (complete name and address) 

 

  

  

   

  

    

  

                    

 FEDEX INTERNATIONAL AIR 

WAYBILL NO. 

 

 
 

 

 All shipments must be 

accompanied by 

 Номер авіанакладної FedEx   

 

 a FedEx Internatoional Air 

Waybill 

№ з/п 

Тип  Країна Повний опис К-

сть 

Вартість Загальна 

пакування 
походжен

ня 
товару одиниці вартість 

NO. OF TYPE OF 
COUNTR

Y 
FULL DESCRIPTION  

QT

Y. 

UNIT 

VALUE 

TOTAL 

GOODS 
PACKAGIN

G 

OF 

ORIGIN 
OF GOODS VALUE 

              

  FEDEX           

  ________           

                  

  

  

          

            

         

Разом 
вартість 

         

TOTAL  

        

INVOICE 

VALUE 

 

    

  

   

         

______ 

USD  
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 TOTAL NUMBER OF PACKGES / Загальна кількість місць   

 TOTAL WEIGHT, KG / Загальна вага, кг   

 
I confirm that my shipment not contain prohibited items and the accuracy and correct of the above 

information / Я підтверджую, що в моєму відправленні немає заборонених до пересилання предметів та 
достовірність наданої вище інформації 

  
підпис 

 

I warned that the country of destination goods subject to customs clearance with possible additional 

payment of customs duties and taxes of the recipient / Я попереджений, що в країні призначення вантаж 
підлягає митному оформленню з можливою додатковою оплатою митних платежів та податків з боку 
отримувача 

  
підпис 

 

I warned that in case of failure of the recipient to carry out customs clearance, the goods will be returned 

at my expense to Ukraine with further registration in relation to customs in accordance with applicable 

customs legislation Ukraine / Я попереджений, що в разі відмови отримувача проводити митне 
оформлення, вантаж буде повернено за мій рахунок до України з подальшим оформленням у митному 
відношенні згідно чинного митного законодавства України 

  
підпис 

 
         

  

 

  

SIGNATURE of Shipper/Exporter (type name, title and sign) / ПІБ, підпис 

 

DATE / Дата 
заповнення 
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Додаток В 

 
 



 

28 

 

Додаток В 

 
 



 

29 

 

Навчальне видання 

 

 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з навчальної 
дисципліни з дисципліни «Підприємництво у зовнішньоекономічній 
діяльності» для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня  

 

 

 

Укладач КИЛЬНИЦЬКА Євгенія Володимирівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск Л.Л. Калініченко 

 

 

За редакцією автора 
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