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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 практичних занять 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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Змістовий модуль 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 
національної економіки 

 

Основні терміни і поняття теми: Поняття та сутність 
зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика категорій 
зовнішньоекономічної сфери. Причини, передумови розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків та їх вплив на національну економіку. 
Класифікація принципів зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності і право на здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності. Види, форми та функції зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
зовнішньоекономічної діяльності, її видів та суб’єктів, дослідити сучасний стан 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні та розібрати базовий нормативний 
документ – закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

 

Питання для обговорення: 
1. Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх 

взаємозв’язки. 
2. Функції зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні види і 

форми ЗЕД. 
4. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
5. Поняття об’єктів і суб’єктів ЗЕД. 
6. Актуальність та практична спрямованість дисципліни, її структура і 

послідовність вивчення. 
 

Додаткові питання: 
1 Якими законодавчими актами регулюється зовнішньоекономічна 

діяльність в Україні? 

2 Дайте визначення імпорту та експорту товарів.  
3 Дайте визначення реекспорту та реімпорту. 
4 Що являє собою транзит? 

5 У чому полягає сутність менеджменту ЗЕД? 

6 Наведіть основні принципи ЗЕД в залежності від рівня. 
7 Дайте характеристику основних видів ЗЕД. 
8 Охарактеризуйте функції зовнішньоекономічного відділу та функції 

зовнішньоекономічної фірми. 
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Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Система показників зовнішньоекономічної діяльності країни. 

Характеристика стану зовнішньоекономічної діяльності України. 

 

Практичні завдання: 

Попередня умова: студенти мають бути добре ознайомленими із законом 
України «Про ЗЕД». Розділити студентів на 2 групи. Кожна група формує 
список із 10 питань по закону. По черзі команди задають питання одна одній, 
причому той, хто задає питання, обирає студента, який буде відповідати на це 
питання із протилежної команди. Перемагає команда, яка набирає найбільшу 
кількість балів. Кожний студент, який вірно відповів на запитання, набирає 
бали відповідно із положенням про рейтинг. 

 

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності 

 

Основні терміни і поняття теми: Зовнішньоекономічна політика 
України. Основні етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора 
країни. Платіжний баланс України, його структура та характеристика. Аналіз та 
оцінка сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності України. 

 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів відносно сутності 
зовнішньоекономічної діяльності, її напрямів, а також дослідити сучасний стан 
та основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
України. 

 

Питання для обговорення: 
1. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні. 
2. Характеристика основних показників розвитку 

зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні (обсяг і динаміка 
зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, генеральна торгівля), відносні 
(індекси динаміки експорту та імпорту, коефіцієнт покриття імпорту 
експортом, індекс концентрації експорту, індекс «умов торгівлі», індекс 
імпортної залежності країни. Індекс чистої торгівлі), показники структури 
(індекс диверсифікації експорту / імпорту, частка продукції обробної 
промисловості в загальному обсязі експорту продукції, індекс географічної 
концентрації експорту / імпорту); показники інтенсивності та ефективності 
зовнішньоекономічних зв’язків країни. 

3. Платіжний баланс України, його структура та характеристика. 

 

Додаткові питання: 
1 Наведіть актуальні цілі зовнішньоекономічної політики в Україні. 
2 У чому полягає Європейська інтеграція? 
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3 Охарактеризуйте ключові моменти інтеграції до НАТО. 
4 Наведіть та дайте характеристику показників стану розвитку 

зовнішньоекономічного сектора країни.  
5 Що являє собою товарна структура? 

6 Що являє собою географічна структура? 

7 Дайте визначення платіжному балансу. 
8 Охарактеризуйте показники, що характеризують інтенсивність та 

ефективність зовнішньоекономічної зв'язків країни. 
 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Сутність та особливості зовнішньоекономічної політики України в 

сучасних умовах.  
2. Структура платіжного балансу та фактори, що його визначають. 

 

Практичні завдання: 

Дослідити динаміку показників платіжного балансу України за останні 5 
років. Зробити висновки про основні тенденції зміни платіжного балансу, що 
спостерігаються. 

 

Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні 

 

Основні терміни і поняття теми: Органи державного управління і 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Засади регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в системі управлінського ієрархічного 
простору. Методи управління зовнішньоекономічною діяльності. Світові 
організації. 

 

Мета заняття: опанувати систему державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Питання для обговорення: 
1. Характеристика системи регулювання ЗЕД: принципи, цілі, методи. 
2. Характеристика органів державного регулювання ЗЕД в Україні та їх 

компетенції. 
3. Недержавні органи регулювання ЗЕД: торгово-промислові палати. 

Фондові та валютні біржі. 
4. Економічні та адміністративні методи регулювання ЗЕД. 
5. Правове регулювання ЗЕД. 
 

Додаткові питання: 
 

1 Наведіть правові режими для іноземних суб’єктів ЗЕД. 
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2 Наведіть органи державного управління і регулювання ЗЕД в 
Україні на загальнодержавному рівні. 

3 Наведіть органи державного управління і регулювання ЗЕД в 
Україні на функціональному рівні. 

4 Наведіть органи державного управління і регулювання ЗЕД в 
Україні на територіальному рівні. 

5 У чому полягає роль Торгово-промислової палати? 

6 Що передбачає державне регулювання ЗЕД? 

7 Охарактеризуйте методи регулювання ЗЕД. 
8 Охарактеризуйте світові організації та наведіть їх мету. 
 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Світовий досвід зовнішньоекономічних зв'язків підприємств та 

організацій зарубіжних країн, умови використання їх в Україні. 
2. Засоби державного регулювання ЗЕД.  
3. Засоби адміністративного регулювання ЗЕД. 

 

Практичні завдання 

1. Проаналізуйте ситуацію та дайте відповіді на поставлені запитання. 
Велосипед коштує в Україні 100 $, у Румунії 70 $, у Росії 55 $. Україна мала 
країна і її зовнішня торгівля не впливає на рівень світових цін.  

1) Україна вводить 100% адвалерний тариф на імпортування велосипедів 
з Росії та Румунії. Чи буде Україна продовжувати імпортувати велосипеди?  

2) Якщо після цього Україна утворить митний союз з Росією, чи буде 
вона сама виробляти велосипеди чи імпортувати їх? 

3) Який ефект – створення торгівлі чи відхилення – торгівлі виникає при 
заснуванні митного союзу України і Росії?  

4) Припустимо, що в Україні вводиться 50%, а не 100% адвалорний тариф 
на імпортування велосипедів з Росії і Румунії. Чи буде Україна продовжувати 
імпортувати велосипеди?  

5) Якщо тепер Україна утворить митний союз з Румунією, чи буде вона 
сама виробляти велосипеди чи імпортувати їх?  

6) Який ефект виникає при заснуванні митного союзу між Україною та 
Румунією?  

 

2. Намалюйте структуру системи державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності.  

 

3. Проаналізуйте ситуацію та дайте відповідь на поставлені запитання. 
Українське підприємство, що вже кілька років здійснює реалізацію будівельних 
матеріалів на ринку України, вирішило імпортувати з Польщі лаки та фарби. З 
польським контрагентом буда підписана угода на поставку партії фарб 
загальною вартістю 350 тис. дол. Згідно з Постановою Кабінету міністрів це 
товари, імпорт яких підлягає ліцензуванню. Для отримання ліцензії на 
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здійснення даної операції керівник підприємства подав заявку на отримання 
ліцензії до Обласної державної адміністрації. До заявки ним були додані копія 
контракту на поставку фарб та копія свідоцтва про державну реєстрацію 
суб’єкта підприємницької діяльності. Проте, підприємству відмовили у видачі 
ліцензії. Як ви вважаєте, чи правомірне таке рішення державного органу? 

 
Розв’язок 

Таке рішення Обласної державної адміністрації повністю відповідає 
правовим нормам, що регламентують процедуру видачі ліцензій на здійснення 
експортно-імпортних операцій. Так, згідно чинного законодавства України 
видача ліцензій зареєстрованим на території України СПД здійснює 
Мінекономіки України. Облдержадміністраціям делеговане право видачі 
ліцензій на експорт (імпорт) при вартості товарів не більше 300 тис. дол. Для 
одержання ліцензії підприємцем мають бути представлені наступні документи:  

- Заявка на ліцензію, оформлена належним чином.  
- Лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією оплати 

державного збору за її оформлення.  
- Копія контракту, усі додатки і специфікації до нього, завірені 

керівником суб’єкта підприємницької діяльності.  
- Копія про державну реєстрацію, завірена керівником суб’єкта 

підприємницької діяльності.  
- Погодження відповідної уповноваженої на це установи. Акт 

експертизи товару, виданий Торгово-промисловою палатою 

України чи її регіональним відділенням з позначенням коду товару 
по УКТ ЗЕД.  
 

4. Віднесіть нормативно-правові акти до відповідної групи.  
 

Група нормативно-правових актів Назва нормативно-правового акту 

Акти, в яких закріплені основні 
принципи організації і напрямки 
здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності 

 

Акти, які складаються із 
систематизованих норм 

 

Акти щодо поточних операцій  

 

Перелік нормативно-правових актів: Конституція України, Декларація 
про державний суверенітет України, Наказ Державної митної служби України 
та Державного комітету зв’язку та інформатизації України «Про затвердження 
Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових 
відправлень» 19 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 
Митний кодекс України, Закон України «Про єдиний митний тариф», Наказ 
Державної митної служби України «Про затвердження Порядку застосування 



 

10 

уніфікованої митної квитанції МД-1», Закон України «Про режим іноземного 
інвестування», Декрет Кабінету Міністрів України «Про валютне 
регулювання», Постанова Правління Національного банку України «Про заходи 
щодо діяльності банків та проведення валютних операцій», Наказ Міністерства 
фінансів України «Про затвердження Порядку заповнення митної декларації 
для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон 
України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з 
провадженням підприємницької діяльності». 

 

Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 

 

Основні терміни і поняття теми: Поняття та класифікація видів мит. 
Види ставок мита. Митно-тарифне регулювання. Гармонізована система опису 
та кодування товарів. Митні режими. Визначення митної вартості. Методи 
визначення митної вартості. Розрахунок митних платежів. Схема проходження 
вантажу через митний кордон України (митне оформлення) та митний 
контроль.  

 

Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути 
практичні навички по розрахунку величини ввізного (імпортного) мита, 
акцизного збору та податку на додану вартість при ввезенні товарів в Україну. 

 

Питання для обговорення: 
1. Митні органи України: завдання, функції, структура. 
2. Види і методи здійснення митного контролю. 
3. Характеристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту, 

реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній 
території України, переробки поза межами митної території України, знищення 
і руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної 
зони, відмови на користь держави. 

4. Товарна номенклатура ЗЕД.  
5. Порядок митного оформлення товарів. 
6. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. 
7. Мета і сфера застосування правил інтерпретації міжнародних 

торгівельних термінів «Incoterms 2020». 
8. Мито як інструмент економічного регулювання. 
 

Додаткові питання: 
 

1 Розкрийте суть мита. 
2 Охарактеризуйте види мита. 
3 Які види ставок мита існують? 
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4 За яких умов допускається безмитне ввезення та вивезення або 
пільгове обкладення митом товарів? 

5 Наведіть функції митних режимів. 
6 Охарактеризуйте види митних режимів. 
7 Що являє собою митна вартість, назвіть її функції? 

8 Яка процедура декларування митної вартості? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Механізм митного оформлення здійснення імпорту в Україну. 

2. Зміст та організація митного контролю.  
3. Організація діяльності митних брокерів та митних ліцензійних складів. 
4. Вдосконалення системи митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в України. 
 

Практичні завдання 

 

1. В Україну ввозить партія товару з контрактною вартістю 95000 
євро, курс НБУ = 30,35 грн. Митний збір – 0,25 %; сума фрахту та страхування 
– 5% від купівельної ціни; повна ставка мита – 15 %, пільгова ставка мита – 7 

%. Ставка акцизного збору = 10 %, ПДВ = 20 %. Витрати обігу 10 %. Визначте 
питому вагу платежів при митному оформленні в ціні продажу, якщо мито 
розраховується за повною та пільговою ставкою. Визначте економію 
підприємця за умови застосування пільгової ставки.  

Розв’язок: 
1) Митна вартість = (Контрактна вартість в національній валюті + витрати 

обігу + сума фрахту і страхування) = 95000*30,35 * (1+0,1+0,5) = 4 613 200 грн.  

 

2) Митний збір = Митна вартість*Ставка митного збору =                  
=4 613 200*0,0025 = 11 533 грн.  

 

3) Мито повне = Митна вартість*Повна ставка мита = 4 613 2000*0,15 = 

691 980 грн.  
Мито пільгове = Митна вартість*Пільгова ставка мита 4 613 200*0,07 = 

322 924 грн.  
 

4) Акцизний збір при повному миті = (Митна вартість + Митний збір + 
Повне мито)*Ставка акцизного збору = (4 613 200+11 533+691 980)*0,1 =  

=531 671,3 грн.  
Акцизний збір при пільговому миті = (Митна вартість + Митний збір + 

Пільгове мито)*Ставка акцизного збору (4 613 200+11 533+322 924)*0,1 =  
=494 765,7 грн.  
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5) ПДВ повне = (Митна вартість + Митний збір + Повне мито + Акцизний 
збір при повному миті)*Ставка ПДВ = (4 613 200+11 533+691 980+ 531 

671,3)*0,2 = 5 848 384,3*0,2=1 169 676,86 грн.  
ПДВ пільгове = (Митна вартість + Митний збір + Пільгове мито + 

Акцизний збір при пільговому миті)*Ставка ПДВ = (4 613 200+11 533+ 

+322 924+ 494 765,7 )*0,2 =5 442 442,7*0,2 = 1 088 484,54 грн. 
 

6) Сума платежів повна = Митний збір + Мито повне + Акцизний збір при 
повному миті + ПДВ повне = 11 533+691 980 +531 671,3 +1 169 676,86 =          

=2 404 807,16 грн.  
Ціна повна = 4 613 200+11 533+691 980+531 671,3+1 169 676,86 =              

=7 018 007,16 грн.  
Питома вага повна = Сума платежів повна / Ціна повна = 2 404 807,16 /    

/2 404 807,16 = 0,34 (34%). 

Сума платежів пільгова = Митний збір + Мито пільгове + Акцизний збір 
при пільговому миті + ПДВ пільгове = 11 533 +322 924 +494 765,7 +                  

+1 088 484,54 = 1 917 707,24 грн.  
Ціна пільгова = 4 613 200+11 533 +322 924 +494 765,7 +1 088 484,54=  

= 6 530 907,24 грн. 

Питома вага пільгова = 1 917 707,24 /6 530 907,24 = 0,29 (29%). 

 

7) Економія = Сума платежів повна – Сума платежів пільгова = 

=2 404 807,16 – 1 917 707,24 = 487 099,92 грн. 
 

2. Визначити продажну ціну на імпортовану продукцію за наданими 
умовами.  

1) Контрактна вартість товару 75500 євро. 
2) Курс НБУ на день сплати митних платежів 30,35 грн/євро. 
3) Митний збір за оформлення митної декларації 0,3 %. 
4) Сума фрахту 1250 євро. 
5) Страхування вантажу 900 євро.  
6) Мито 25%. 
7) Акцизний збір на імпортовану продукцію 10%. 
8) ПДВ на імпорт продукції 20%. 
9) Питома вага витрат обігу до купівельної ціни 12%. 

10) Умовна рентабельність 15%. 
 

3. Визначте суму платежів, які необхідно сплатити при ввозі продукції 
в Україну, якщо: ціна за одиницю – 5,78 дол. США; загальна кількість – 160 

тис. шт.; ПДВ при ввезенні товарів – 20%; митний збір за митне оформлення 
товарів – 0,25%; курс НБУ на час здійснення платежів – 26,9 грн. Питома вага 
витрат до відпускної ціни товару (%): витрати на транспортування – 12%; 

витрати на страхування – 5%; витрати на навантаження – 1%; комісійні 
експедитора – 1,5%. 
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4. Визначте загальну суму митних зборів за виклик працівників 
митниці для митного оформлення товару на підприємство, де вони 
зберігаються, якщо відомо, що: кількість працівників митниці — 2 чол.; термін 
оформлення — 15 годин, з яких 3 години у неробочий час, 5 годин у вихідний 
день. Курс долара США на день пред'явлення ВМД — 26,9 грн. за 1 дол. США.  

 

5. Визначити продажну ціну на імпортовану продукцію за наданими 
умовами. Назва продукції — кольорові телевізори. Країна виробник — 

Південна Корея. 
 

1. Контрактна вартість товару – 5000 дол. США. 
2. Курс НБУ на день сплати митних платежів – 26,9 грн. /дол. 
3. Митний збір за оформлення митної декларації – 0,2 %. 

4. Сума фрахту – 1000 дол.  
5. Страхування вантажу – 800 дол.  
6. Страхування вантажу: а) преференційні – 0%; б) пільгові – 10%; в) 

повні – 20%. 

7. Акцизний збір на імпортовану продукцію – 10%.  

8. ПДВ на імпорт продукції – 20%. 

9. Питома вага витрат обігу до купівельної ціни – 8%.  

10. Умовна рентабельність – 30%.  

11. Умова постачання FOB. 
 

Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності 

 

Основні терміни і поняття теми: Система оподаткування 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні та її основні принципи. Особливості 
оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Порядок 
відшкодування ПДВ при експорті. Основні пільги суб’єктам 
зовнішньоекономічної діяльності, що діють на території України. Особливості 
міжнародного оподаткування. Ставки основних податків в окремих країнах. 
Міжнародне подвійне оподаткування. 

 

Мета заняття: сформувати у студентів систему базових знань, щодо 
сутності податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, оволодіння 
навичками здійснення нарахування митних податків. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Види та функції податків у сфері  зовнішньоекономічної діяльності. 
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2. Сутність та порядок нарахування митних податків (ПДВ, мита, 
акцизного збору) у сфері ЗЕД. 

3. Особливості оподаткування залежно від митного режиму.  
4. Порядок відшкодування ПДВ при експорті. 
5. Відображення митних платежів у ВМД. 

 

Додаткові питання: 
 

1 Наведіть принципи оподаткування суб’єктів ЗЕД. 
2 Охарактеризуйте особливості оподаткування суб’єктів ЗЕД. 
3 Назвіть етапи порядку відшкодування ПДВ. 
4 Які товари звільняюся від оподаткування ПДВ при перетині 

митного кордону в України? 

5 Назвіть критерії суб’єктів ЗЕД, які надаю пільги. 
6 Наведіть 4 групи пільг. 
7 Охарактеризуйте податкову систему Великої Британії. 
8 Охарактеризуйте податкову систему США та Франції. 

 

Практичні завдання 

В Україну ввозиться партія товарів. Розрахуйте їх митну вартість на 
основі таких даних: 

 

Характеристика товарів 

Товари 

А Б В Г 

Ціна покупки за одиницю, грн. 52 12 190 284 

Витрати на транспортування одиниці товару до 
перетину кордону грн. 

12 31 8 31 

Комісійні витрати на оформлення одиниці 
товару грн. 

12 1 54 21 

Плата за використання інтелектуальної 
власності за одиницю товару, грн. 

4 7 0 6 

Мінімальна митна вартість одиниці товару, 
встановлена урядом, грн. 

40 - 250 500 

Кількість товарів які завозяться в Україну, шт. 40 1000 1200 230 

 

Визначить суму митного збору за перебування товарів під митним 
контролем, якщо до митниці призначення товари прибули 09.04.2020 р. Дата 
доставки вантажу 12.04.2020 р. Власник вантажу надав вантаж до митного 
оформлення 19.04.2020 р. Визначить суму митних платежів та їх питому вагу в 
кінцевій продажній ціні, якщо ставка мита складає 20%, ставка акцизного збору 
– 5%, ПДВ – 20%.  

Розв’язок: 
Спочатку необхідно визначити митну вартість по кожному виду товару: 
Митна вартість одиниці товару (А) = 52 + 12 + 12 + 4 = 80 грн.  
Митна вартість партії (А) = 80*40 = 3200 грн.  
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Митна вартість одиниці товару (Б) = 12 + 31 + 1 + 7 = 51 грн.  
Митна вартість партії (Б) = 51 *1000 = 51000 грн.  
Митна вартість одиниці товару (В) = 190 + 8 + 54 = 252 грн.  
Митна вартість партії (В) = 252*1200 = 302400 грн.  
Митна вартість одиниці товару (Г) = 284 + 31 + 21 + 6 = 342 грн.  
Оскільки по товару Г урядом встановлена мінімальна митна вартість в 

розмірі 500 грн за од., а фактична митна вартість одиниці склала 342 грн. за од., 
то для подальших розрахунків використовуємо вартість, що встановлена 
урядом.  

Отже, Митна вартість партії (Г) = 500*230 = 115000 грн.  

Розраховуємо загальну вартість всієї партії товарів як суму митних 
вартостей по окремим товарам: Загальна митна вартість = 3200 + 51000 + 
+302400 + 115000 = 471600 грн.  

Далі необхідно визначити розмір платежів, що будуть сплачені при 
перетині митного кордону: митний збір, мито, акцизний збір, ПДВ.  

Митний збір за перебування товарів під митним контролем в даному 
випадку не справляється, оскільки партія товарів перебувала на митниці лише 
10 днів, а відповідно до чинного законодавства в разі перебування товарів під 
митним контролем протягом 15 днів митний збір за цей період не справляється. 

На розраховану загальну митну вартість партії нараховуємо мито:  
Мито = 471600 *0,2 = 94320 грн.  
Визначаємо розмір акцизного збору:  
Акцизний збір = (471600 + 94320)*0,05 = 28296 грн.  
Розраховуємо суму податку на додану вартість:  
ПДВ = (471600 + 94320 + 28296)*0,2 = 118843,2 грн.  
Ціна продажу при перетині партії товарів митного кордону України 

складе:  
Ціна продажу = 471600 + 94320 + 28296 + 118843,2 = 713059,2 грн.  
Визначимо суму платежів, які нараховуються при перетині митного 

кордону, а також їх питому вагу в ціні продажу.  
Загальна сума митних платежів = Мито + Акцизний збір + ПДВ = 94320 + 

+28296 + 118843,2 = 241459,2 грн.  
Питома вага митних платежів = 241459,2 / 713059,2= 0,33 або 33%. 
Відповідь: сума митного збору за перебування товарів під митним 

контролем 713059,2 грн. Сума митних платежів 241459,2 грн., їх питома вага в 
кінцевій продажній ціні –33%. 

 

Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
 

Основні терміни і поняття теми: Сутність нетарифного регулювання. 
Види квот. Ліцензування та види ліцензій. Антидемпінгові процедури: цінові 
преференції; добровільне обмеження експорту. Заходи держави щодо 
регулювання відносин із світовим господарством. 
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Мета заняття: закріпити теоретичні знання стосовно нетарифних 
методів, які використовують в Україні при регулювання зовнішньоекономічних 
операцій. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика.  
2. Інструменти нетарифного регулювання. 
3. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування. 
4. Класифікація квот за напрямом дії та масштабом охоплення. 
5. Механізм оформлення документів для отримання ліцензій. 
6. Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, 

експортні субсидії, імпортні депозити. 
7.  Сутність політики державних закупівель. 

 

Додаткові питання: 
 

1 Розкрийте суть нетарифного регулювання. 
2 Охарактеризуйте квотування та види квот. 
3 Що являє собою ліцензування? 

4 У чому полягають антидемпінгові процедури? 

5 Який механізм дії цінових преференцій? 

6 Що передбачає добровільне обмеження експорту? 

7 Що являють собою експортні субсидії? 

8 Що передбачає торговельне ембарго? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій. 
2. Управління податками в зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства.  
 

Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності  в 
Україні 

 

Основні терміни і поняття теми: Валютний ринок . Валютні операції. 
Рівні валютного регулювання. Головні об’єкти і правила валютного 
регулювання. Головні інструменти валютного регулювання: девальвація 
валюти; ревальвація валюти; валютна інтервенція; корекція облікових ставок; 
валютні обмеження. 

 

Мета заняття: розглянути систему валютного регулювання та методи, 
що використовуються для валютного регулювання. 

 

 



 

17 

Питання для обговорення: 
1. Сутність, основні принципи та інструменти валютного 

регулювання. 
2. Об’єкти та суб’єкти валютного регулювання. 
3. Валюта. Валютний курс, валютні цінності. 
4. Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків 

в іноземній валюті. 
5. Види валютних операцій. 
6. Механізм проведення торгів іноземною валютою. 
 

Додаткові питання: 
 

1 У чому полягає основна функція валютного ринку? 

2 Охарактеризуйте види валютних операцій. 
3 Які виділяють рівні валютного регулювання? 

4 Що являє собою валютний курс?  
5 Розкрийте суть поняття девальвація валюти. 
6 Що являє собою ревальвація валюти? 

7 Що являють собою валютні обмеження? 

8 Що передбачає валютна інтервенція? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Валютне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.  
2. Аналіз світових валютних ринків. 
3. Види валют та методи визначення валютних курсів.  
4. Конвертація національної валюти України та країн СНД, її вплив на 

взаєморозрахунки. 
 

Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування 
зовнішньоекономічної діяльності 

 

Основні терміни і поняття теми: Суть, способи та форми розрахунків. 
Міжнародні розрахунки. Платіж. Умови платежу. Умови оплати товару. 
Основні засоби платежу. Визначення валюти ціни та валюти платежу. Валюта 
ціни. Валюта платежу за товар. Валютна обмовка. Форми розрахунків та їх 
особливості:  авансовий платіж; банківський переказ; акредитив; інкасо; 
відкритий рахунок. Засоби розрахунків: векселі, чеки та банківські перекази. 

 

Мета заняття: вивчити основні форми міжнародних розрахунків та 
основних учасників міжнародних розрахунків, розглянути процедури 
здійснення міжнародних розрахунків. 
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Питання для обговорення: 
 

1. Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського 
обслуговування у сфері ЗЕД. 

2. Форми розрахунків: аванс, акредитив, інкасо, платіж за відкритим 
рахунком, банківський переказ. 

3. Види і засоби платежу. 
4. Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит. 
5. Вексель, чек. 
Оцінка надійності та вибір комерційних банків суб’єктами ЗЕД. 

 

Додаткові питання: 
 

1 Що являють собою міжнародні розрахунки? 

2 Охарактеризуйте умови платежу. 
3 Які при укладанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

використовуються умови оплати товару? 

4 Назвіть основні засоби платежу.  
5 Розкрийте суть поняття валюта ціни. 
6 Охарактеризуйте форми розрахунків. 
7 Охарактеризуйте основні види чеків. 
8 Розкрийте суть банківського переказу. 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
 

1. Платіжні системи: SWIFT, CHIPS, TARGET.  

2. Форми кредитування експортерів та імпортерів.  

3. Оцінка надійності комерційних банків суб’єктами ЗЕД. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки 

 

Основні терміни і поняття теми: Поняття та види торговельних 
операцій в зовнішньоекономічній діяльності. Види зовнішньоторговельних 
операцій. Характеристика та порядок здійснення зовнішньоторгових операцій 
купівлі-продажу. Експортно-імпортні операції та реекспортні та реімпортні 
операції. Орендні операції. Спільне підприємництво в зовнішньоекономічній 
діяльності. Маркетингове середовище діяльності вітчизняних підприємств на 
зовнішньому ринку. Фактори (елементи) зовнішнього маркетингового 
макросередовища. Фактори зовнішнього маркетингового мікросередовища. 
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Формування маркетингового механізму регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. Маркетингові дослідження для виходу на зовнішній ринок. 

 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання і сформувати у студентів 
практичні навички проведення міжнародної сегментації, вибору способу 
виходу підприємства на зовнішній ринок і організації роботи по пошуку і 
налагодження співробітництва з іноземними контрагентами. 

 

 Питання для обговорення:  

 

1. Пошук та вибір партнера. 
2. Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки. 
3. Прямий і непрямий експорт. 
4. Спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування як форми 

виходу підприємства на зовнішні ринки. 
5. Способи встановлення контактів з потенційним партнером. 
 

Додаткові питання: 
 

1 Наведіть методи здійснення торговельних операцій. 
2 Які розрізняють види зовнішньоторговельних операцій? 

3 Охарактеризуйте суть експортно-імпортних операцій. 
4 Охарактеризуйте суть реекспортно-реімпортних операцій. 
5 У чому полягає принципова відмінність орендної угоди від договору 

купівлі-продажу? 

6 Наведіть економічні мотиви застосування лізингу порівняно із 
закупівлею у кредит. 

7 Що являє собою підприємство з іноземними інвестиціями? 

8 Назвіть фактори (елементи) зовнішнього маркетингового 
макросередовища. 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Класифікація фірм, діючих на світовому ринку.  
2. Вибір партнерів на світовому ринку (фактори і принципи).  
3. Вивчення фірм – іноземних партнерів.  
4. Стилі поведінки на міжнародному ринку. 
 

Практичні завдання 

 

1. Складіть карту (довідку) на будь-яку іноземну фірму. Спробуйте 
сформувати досьє на потенційного зарубіжного партнера. 
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Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності 
 

Основні терміни і поняття теми: Поняття світової ціни. Особливості 
трансферних цін. Базисні умови постачання. Збірник «Міжнародних правил 
тлумачення термінів ІНКОТЕРМС». Формування базисної ціни товару. 
Способи фіксації ціни. 

 

Мета заняття: відпрацювати практичні навички визначення експортних 
контрактних цін на основі порівняння з цінами конкурентів. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, функції. Класифікація 
зовнішньоторговельних цін. 

2. Основні фактори ціноутворення в ЗЕД. 
3. Принципи визначення світових цін. 
4. Трансфертні ціни: сутність та функції. 
5. Особливості трансфертного ціноутворення. 
6. Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни. 
7. Способи фіксації цін. 
8. Цінові знижки і надбавки. 

 

Додаткові питання: 
 

1 Що являють собою світові ціни? 

2 Які вимоги до світової ціни? 

3 Що визначають базисні умови постачання? 

4 Розкрийте сутність терміну «франко». 
5 Назвіть групи «Інкотермс 2020». 
6 Назвіть умови групи F, С, D. 

7 У чому полягає суть індикативних цін. 

8 Охарактеризуйте види знижок. 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Методи ціноутворення в практиці зовнішньої торгівлі. 

 

Практичні завдання 
1. Українська компанія «Геоприлад» планує розпочати реалізацію 

гравиметрів на європейському ринку. Перша поставка планується у розмірі 20 
одиниць. Витрати на транспортування в порт Іллічівськ 600 грн./шт. Витрати на 
навантаження – 150 грн./шт. Основні технічні параметри: чутливість – середня 
(коефіцієнт порівняння 0,65); матеріал корпусу – алюміній (коефіцієнт 

порівняння 1). Розрахувати базову експортну контрактну ціну на основі 
наступних даних про реалізацію аналогічної продукції конкурентами: 
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Показники А Б В 

Конкурентна ціна товару за 1 шт. 760€ 1170$ 810€ 

Курс національної валюти на дату фіксації, грн. 27,63 24,85 27,63 

Витрати на доставку до іноземного порту за 
одиницю, % від конкурентної ціни 

6 12 7 

Витрати на навантаження за одиницю, % від 
конкурентної ціни 

0,7 1,2 0,5 

Розмір поставки, шт. 25 20 30 

Індекс зміни світових цін з моменту фіксації цін 
конкурентів 

1,03 1,02 1,1 

Індекс зміни курсу національної валюти за той 
же період 

1,13 1,13 1,11 

Прогнозований індекс зміни світових цін з 
моменту укладання контракту до моменту 
поставки товару 

1,1 1,102 1,14 

Прогнозований індекс зміни курсу національної 
валюти 

1,07 0,96 1,03 

Форма оплати кредит аванс банківський 
переказ 

Дати і розміри оплати (дата поставки) 1.01.18 – 25% 

1.04.18 – 25% 

1.07.18 – 25% 

1.10.18 – 25% 

1.01.18 – 30% 

1.02.18 – 30% 

1.04.18 – 40% 

 

Середньорічна ставка банківського відсотку, % 6 8 8 

Джерело визначення ціни контракт прейскурант ціна 
пропозиції 

Технічні параметри, вага:  
 чутливість 

 

 

 

 вага 

  матеріал корпусу 

 

середня 
(коефіцієнт 
порівняння 

0,65). 

Вага – 0,8 

алюміній 
(коефіцієнт 
порівняння 

1). 

Вага – 0,2 

 

висока 
(коефіцієнт 
порівняння 

0,9). 

Вага – 0,8 

титан 
(коефіцієнт 
порівняння 

1,5). 

Вага – 0,2 

 

висока 
(коефіцієнт 
порівняння 

0,9). 

Вага – 0,8 

титан 
(коефіцієнт 
порівняння 

1,5). 

Вага – 0,2 

Темп приросту заробітної платні з моменту 
залучення робітників до роботи для виконання 
контракту до моменту укладання контракту, % 

0 22 0 

Коефіцієнт гальмування 0,2 0,2 0,2 

Частина ціни, що характеризує витрати на 
матеріали 

0,5 0,5 0,5 
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Розв’язок: 
Показники А Б В 

Цн, грн. 760*27,63 = 20 998,8  1170*24,85 = 29 074,5 810*27,63 = 22 380,3 

К1 (20998,8*25+((600+150)* 

20-

0,06+0,007)*20998,8*25)/ 

20998,8*25=0,9620  

(29074,5*20+((600+150)* 

20-

0,12+0,012)*29074,5*20)/ 

29074,5*20=0,8938 

(22380,3*30+((600+150)* 

20-

0,05+0,005)*22380,3*30)/ 

22380,3*30=0,9673 

К2 0,95 1 0,9 

К3 1,03*1,13 = 1,1639  1,02*1,13 = 1,1526 1,1*1,11 = 1,221 

К4  ((0,8*(0,65/0,65)+0,2*(1/

1))0,75=1 

((0,8*(0,65/0,9)+0,2*(1/1,

5))0,75=0,7744 

((0,8*(0,65/0,9)+0,2*(1/

1,5))0,75=0,7744 

К5  1/((0,25/(1,06)0+(0,25/ 

(1,06)0,25+(0,25/(1,06)0,5+ 

(0,25/(1,06)0,75=1,022 

- - 

К6  - (100-

8*(0,3*(3/12)+0,3*(2/12)+0,

4*(0,12))/100=0,99 

- 

К7  1 0,6 0,9 

К8  1,07*1,1 = 1,177 0,96*1,102 = 1,0579 1,03*1,14 = 1,1742 

К9 1 0,2+0,5+0,3*(1/1,22)=0,459 1 

Цзв 26 868,05   13 787,10 19 468,62 

 

Цконтрактна = (26 868,05+13 787,10+19 468,62)/3 = 20 041,26 грн. 
 

Тема 11. Торгово-посередницька діяльність на зовнішньому ринку 

 

Основні терміни і поняття теми: Торгово-посередницька операція. 
Види торгово-посередницьких операцій: організаційні форми торгово-

посередницьких операцій: торгові фірми; комісійні фірми; агентські фірми;  

агенти-консигнатори; брокерські фірми; фектори. 
 

Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання щодо сутності 
торгово-посередницьких операцій на зовнішньому ринку. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Характеристика посередників за обсягом повноважень та за місцем, що 
вони посідають на зовнішніх ринках. 

2. Агенти, представники, брокери, маклери. 
3. Угоди комісії, їх особливості. 
4. Угоди консигнації, особливості і можливості здійснення. 
5. Дистриб’ютори. Дилери. Їх місце на ринку. 
6. Регулювання посередницьких операцій в Україні. 
 

Додаткові питання: 
 

1 У чому полягає торгово-посередницька операція? 
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2 Які недоліки використання посередників? 

3 Які витрати несе посередник, що оплачує експортер? 

4 Назвіть та охарактеризуйте види торгово-посередницьких операцій. 
5 Що являють собою брокерські фірми? 

6 Що являють собою фектори? 

7 Що являють собою торгові фірми? 

8 Що являють собою агенти-консигнатори? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
 

1. Визначення прав та винагороди посередників.  
2. Структура та зміст посередницьких угод. 
 

 

Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічній 

діяльності 
 

Основні терміни і поняття теми: Сутність та особливості 
компенсаційних угод. Форми зустрічної торгівлі: операції натурального обміну;  

операції на давальницькій сировині, або толинг; комерційна компенсація. 
Операції в рамках промислового співробітництва: франчайзинг  та його види. 

 

Мета заняття: сформувати у студентів розуміння сутності 
компенсаційної торгівлі у сфері зовнішньоекономічних операцій. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Сутність та особливості компенсаційних угод. 
2. Класифікація угод зустрічної торгівлі. 
3. Операції натурального обміну. 
4. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, 

франчайзинг, операції з давальницькою сировиною. 

 

Додаткові питання: 
 

1 У чому полягає суть операцій натурального обміну? 

2 Що являють собою операції на давальницькій сировині? 

3 У чому полягає суть комерційної компенсації? 

4 Охарактеризуйте франчайзинг. 
5 Що дає угода франчайзі? 

6 Охарактеризуйте типи франчайзингу. 
7 Дайте характеристику ділового франчайзинга. 
8 Дайте характеристику товарного та виробничого франчайзинга. 
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Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Сутність і особливості рамочних угод в зовнішньоекономічній 

діяльності.  
2. Використання франчайзингу в зовнішньоекономічній діяльності.  
3. Здійснення зовнішньоекономічних операцій з переробки давальницької 

сировини. 
4. Декларування давальницької сировини (готової продукції) та 

обмеження на здійснення переробки давальницької сировини.  
5. Правове забезпечення бартерних угод. 
 

Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів 

 

Основні терміни і поняття теми: Особливості оформлення та умови 
укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні. Етапи 
укладання контракту. Умови контракту. Види контракту. Вибір контрагента. 
Способи ведення переговорів. Оферта та її види. Виконання зобов’язань за 
договором. Віденська конвенція. Структура міжнародного контракту. 

 

Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання щодо змісту та 
структури зовнішньоторгового контракту купівлі-продажу, набути практичних 
навичок щодо самостійної розробки зовнішньоторгового контракту. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Умови контракту: обов’язкові та додаткові. 
2. Зміст і характеристика основних умов контракту. 
3. Кількість та якість товару в контракті. 
4. Базисні умови поставки. 
5. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. 
6. Валюта ціни і валюта платежу. 
 

Додаткові питання: 
 

1 У чому полягає суть контракту? 

2 Що являє собою зовнішньоекономічний договір (контракт)? 

3 Які етапи укладання контракту? 

4 Які умови контракту відносять до обов’язкових? 

5 Які умови контракту відносять до додаткових? 

6 Які існують технічні засоби для ведення переговорів? 

7 Назвіть основні способи ведення переговорів? 

8 Охарактеризуйте види оферти. 
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Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Транспортні умови зовнішньоторговельних контрактів, їх вплив на 

підвищення ефективності експортних, (імпортних) операцій підприємства. 

2. Особливості правового забезпечення укладання зовнішньоекономічних 
контрактів та порядок їх реєстрації в державних установах.  

3. Форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. 
4. Оптимізація джерел та умов залучення валютних ресурсів при 

кредитуванні зовнішньоекономічної угоди. 
 

Практичні завдання 

 

1. Огляд форм типових зовнішньоторгових контрактів. 
 

Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності 
 

Основні терміни і поняття теми: Економічний аналіз ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності у підприємництві. Показники економічної 
ефективності. Експортний еквівалент. Імпортний еквівалент. Перспективні 
напрямки побудови державної економічної моделі зовнішньоекономічних 
ринкових відносин. Напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв’язків 
України. 

 

Мета заняття: сформувати у студентів навички практичного 
використання різних методів оцінки ефективності експортних та імпортних 
операцій.  

 

Питання для обговорення: 
 

1. Аналіз виконання зобов’язань з експортно-імпортних операцій. 
2. Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Аналіз раціональності використання коштів у зовнішній торгівлі: 

оборотність оборотних коштів у зовнішньоторгових операціях, аналіз обороту 
коштів у товарах, аналіз обороту коштів у розрахунках, аналіз накладних 
витрат при експорті та імпорті товарів. 

4. Методологічні підходи до визначення ефективності ЗЕД. 
5. Система показників ефективності ЗЕД підприємства. 
 

Додаткові питання: 
 

1 Назвіть показники ефективності. 
2 Що являє собою експортний еквівалент? 

3 Що являє собою імпортний еквівалент? 

4 Як визначити валютну ефективність експортної угоди? 

5 Як визначити ефект експорту? 
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6 Як визначити загальну ефективність ЗЕД? 

7 Назвіть напрями розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України. 
8 Назвіть конкурентні переваги України. 
 

Практичні завдання 

 

1. Згідно з угодою, в Україну імпортується 47900,16 л пива, яке розлито у 
пляшки по 0,33 л та запаковано в ящики по 24 пляшки в кожному. Сума, яку 
слід сплатити за партію пива, складає 21555,07 дол. США. Митний збір складає 
0,2%, ставка мита 0,3 євро за 1 л., ставка акцизного збору становить 0,04 євро за 
1 л. Валютний курс на момент митного оформлення складає 1 дол. США = 
25,05 грн., 1 євро = 26, 82 грн. Визначити ефективність угоди, якщо умовна ціна 
оптової реалізації однієї пляшки місткістю 0,33 л дорівнює 3,8 грн.  

Розв’язок: 
1. Припустимо, що митна вартість збігається з фактурною. Перерахуємо 

вартість товару у гривні з урахуванням курсу валют. Вартість складає 
21555,07*25,05 = 539 954,5 грн.  

2. 2. Обчислимо вартість митних зборів  0,2 % = 1 079,9 грн.539 954,5 

грн. 
3. Розраховуємо мито, виходячи з фіксованої ставки 0,3 євро за 1 л.         

0,3 євро *26,82 = 385 404,69 грн.47900,16л. 

4. Визначаємо суму акцизного збору.  0,04 * 26,82 = 51 387,3 

грн.47900,16л. 

5. Обчислення податку на додану вартість при фіксованій ставці 20 %. 
Сума податку складає (539 954,5+ 1 079,9 + 385 404,69+ 51 387,3)*0,2 = 
195 565,28 грн.  

6. Визначимо вартість партії товару після митного оформлення:            
539 954,5+ 1 079,9 + 385 404,69+ 51 387,3 + 195 565,28 = 1 173 391,67 

грн. 

7. Тепер визначимо орієнтовну вартість цієї партії товару на 
внутрішньому ринку, за умовною ціною оптової реалізації однієї 
пляшки місткістю 0,33 л, що дорівнює 3,8 грн.: 3,8347900= 546 060 

грн. 
8. Різниця між вартістю оптової реалізації партії товару на внутрішньому 

ринку та вартістю, що утворилася після митного оформлення, 
становить ефективність імпортної операції. У нашому випадку угода є 
неефективною, оскільки різниця становить – 627 331 грн. 

 

2. Укладено угоду на експорт 128 т борошна вищого ґатунку за ціною 
600 дол. США за одну тонну. На момент укладення контракту співвідношення 
валют: 1 дол. США дорівнює 25,05 грн. Згідно з переліком довідкових цін, ціна 
1 т борошна вищого ґатунку складає 300 дол. США. Роздрібна ціна 
внутрішнього ринку за 1 т дорівнює 396 дол. США. Оцінити ефект від 
укладеної угоди на основі довідкових цін та цін внутрішнього ринку. 
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3. Розрахувати показники ефективності імпорту товарів виробничого 
призначення та зробити відповідні висновки на основі наступних даних:  
контрактна вартість імпортованих товарів виробничого призначення – 120 тис. 
грн.; експлуатаційні витрати при використанні товарів виробничого 
призначення – 19,2 тис. грн.; вартість сировини і матеріалів на одиницю 
продукції, що виробляється за допомогою імпортованих товарів – 148 грн.; 
вартість енергоносіїв на одиницю продукції – 14,5 грн.; вартість технічного 
обслуговування – 3,11 грн.; вартість запчастин – 21 грн.; заробітна плата 
робітників, що обслуговують товари виробничого призначення – 3 576 грн.; 
обсяг продукції, вироблений за допомогою імпортованих товарів виробничого 
призначення в гривнях за внутрішньо ринковими цінами – 245 687 грн.; ставка 
митного збору – 0,2%; ставка мита – 5%. 

Розв’язок: 
Ц = Цк + Евит = 120 000 + 19 200 = 139 200 грн.  
 

Евит = Вм + Ве + Вт + Взч + ЗП = 148 + 14,5 + 3,11 + 21 + 3 576 = 3 762,61 
грн. 
 

Ем  = Ц / Цк 139 200/120 000 = 1,16. 

 

Зім = 120 000*(1 + 0,05 + 0,002) + 120 000*(1 + 0,05)*0,2 = 126 240 + 25 
200 = 151 440 грн. 

 

Еім= Зім./ Оім  245 687/151 440 = 1,6223. 

 

Показник Е* ім. демонструє, що на одну грн. витрат на придбання товару 
виробничого призначення виготовляється продукції на 1,62 грн. Розраховані 
показники свідчать про ефективність ЗТО з придбання товару виробничого 
призначення. 

 

4. Укладено угоду на експорт 400 т свинини за ціною 12 тис. дол. 
США за одну тонну. Загальна вартість контракту становить 4,8 млн. дол. США. 
На момент укладення контракту співвідношення валют: 1 дол. США дорівнює 
28,85 грн. Згідно з переліком довідкових цін, ціна 1 т свинини складає від 9 500 
до 10 200 дол. США. Роздрібна ціна внутрішнього ринку за 1 т свинини 
становить 11 300 дол. США. Визначити ефективність ЗТО.  

 

Розв’язок: 
1. Вартість контракту за довідковою ціною (9 850 дол. США).   
9850 400  = 3 940 000 дол. США. 

 

2. Вартість контракту за роздрібної ціни внутрішнього ринку (11 300 
дол. США).  
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400  11 300 = 4 520 000 дол. США. 

 

3. Ефективність даної угоди визначається як можливий прибуток при 
придбанні експортної партії:  

 

а) за довідковою ціною 9 850 дол. США за тонну. 
4800 000 – 3 940 000 = 860 000 дол. США;  
б) за роздрібною ціною внутрішнього ринку України (11 300 дол. США за 

тонну).  
4 800 000 – 4 520 000 = 280 000 дол. США. 
Таким чином, при закупівлі на внутрішньому ринку експортної партії за 

довідковими цінами рентабельність становитиме 17,92%. При закупівлі на 
внутрішньому ринку експортної партії за ринковими цінами, рентабельність 
буде меншою і становитиме 5,83%. 

 

Тема 15. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування 

 

Основні терміни і поняття теми: Страхування у зовнішньоекономічній 
діяльності. Методи, які спрямовані на зменшення можливих збитків:  
страхування; хеджування;  застосування різних форм і методів розрахунково-

кредитних відносин, що зводяться до мінімуму ризик-неплатежу за поставлені 
товари, чи неотримання товару проти їхньої оплати;  аналіз і прогнозування 
кон’юнктури зовнішнього ринку. Види страхування. Страхові документи у 
зовнішньоекономічній діяльності: страховий поліс; генеральний поліс; 
страховий сертифікат; претензія. 

 

Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання щодо 
страхування ЗЕД, набути практичних навичок щодо аналізу і прогнозуванню 

кон’юнктури зовнішнього ринку.  

 

Питання для обговорення: 
 

1. Сутність та класифікація ризиків ЗЕД.  
2. Методи страхування ризиків у ЗЕД. 
3. Способи транспортного страхування та умови страхування вантажів у 

ЗЕД. 
 

Додаткові питання: 
 

1 Розкрийте суть страхування. 

2 Назвіть групи методів, які спрямовані на зменшення збитків. 
3 Наведіть основні види страхування. 
4 У чому полягає страхування зовнішньоторговельних вантажів? 

5 У чому полягає страхування експортних кредитів? 
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6 Що являє собою страховий сертифікат? 

7 Що являє собою страховий поліс? 

8 Що являє собою генеральний поліс? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Хеджування. 
2. Форфейтинг. 

 

Тема 16. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної 
діяльності 

 

Основні терміни і поняття теми: Міжнародні транспортні перевезення: 
прямі перевезення; змішані перевезення. Аспекти міжнародних перевезень: 
види вантажу; відстань і маршрут перевезення;  фактор часу; вартість 
перевезення; безпечність транспортування. Виду транспорту: морські 
перевезення; залізничні перевезення; автомобільні перевезення; повітряні 
перевезення; трубопровідний транспорт. Транспортні документи та їх види. 
Поняття, концепція і структура логістики при управлінні 
зовнішньоекономічною діяльністю. Логістична система, як складова 
менеджменту.  

 

Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання щодо 
транспортного обслуговування ЗЕД. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Організація міжнародних перевезень. 
2. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту. 
3. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту: 

морських, залізничних, автомобільних, авіаційних. 
4. Товарно-транспортна документація. 
5. Міжнародні транспортні коридори. 
 

Додаткові питання: 
 

1 У чому полягає різниця між прямими та змішаними перевезеннями? 

2 Назвіть основні аспекти міжнародних перевезень.  
3 У чому полягає відмінність трапового та лінійного судноплавства? 

4 Якими документами регулюються міжнародні автомобільні 
перевезення? 

5 Охарактеризуйте види міжнародних авіаційних тарифів. 
6 Які документи використовуються при морських, залізничних, 

повітряних та автомобільних перевезеннях? 

7 Що являє собою логістика, на яких принципах вона базується? 
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8 Назвіть напрями логістичної стратегії. 
 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Напрямки руху у міжнародних логістичних системах. 
2. Створення міжнародних логістичних систем при організації 

транспортних перевезень у зовнішньоекономічній діяльності. 
 

Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність на території вільних 
економічних зон 

 

Основні терміни і поняття теми: Мета і завдання створення вільних 
економічних зон. Територія пріоритетного розвитку. Світовий досвід розвитку 
вільних економічних зон. Характерні особливості вільних економічних зон 
зарубіжних країн. Науково-технологічні парки. Транснаціональні корпорації. 
Офшорні зони та офшорне підприємництво. 

 

Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання щодо вільних 
економічних зон зарубіжних країн. 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Мета і завдання створення спеціальних економічних зон. 
2. Пільги, що надаються на території ВЕЗ. 
3. Класифікація та характеристика видів вільних економічних зон: 

експортно-виробничих, туристсько-рекреаційних ВЕЗ, вільних портів, 
технопарків, технополісів і бізнес-інкубаторів. 

4. Офшорні компанії. Цілі використання офшорних компаній. 
5. Діяльність офшорних банків. 
6. Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними 

компаніями. 
 

Додаткові питання: 
 

1 Охарактеризуйте суть вільно економічних зон? 

2 Назвіть основні риси ВЕЗ.  
3 У чому полягає відмінність вільних митних територій від експортних 

промислових зон? 

4 Що являє собою територія пріоритетного розвитку? 

5 Яким вимогам має відповідати території,на яких створюється ВЕЗ? 

6 Що являє собою ТНК? 

7 Охарактеризуйте сутність подвійного оподаткування? 

8 Що являє собою офшорна зона? 

 

Завдання для презентаційної доповіді: 
1. Офшорні зони та офшорне підприємництво. 
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