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Силабус курсу «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 

 

2020/2021 навчального року 

 

Назва курсу   «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки бакалавра з 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Адреса викладання 

курсу 

проспект Свободи,18, м. Львів 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра економіки підприємства 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Викладачі курсу Гукалюк Андрій Федорович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки 

підприємства 

Контактна інформація 

викладачів 

andrii.gukaliuk@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

П’ятниця, 15:30-16:30 год. (просп. Свободи,18, ауд. 323)  

 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього 

процесу необхідні знання, обов’язкові для того, щоб аналізувати та 

вміти застосовувати методи регулювання зовнішньої торгівлі; 

застосовувати систему митних процедур та митного контролю; обирати 

оптимальні способи виходу на міжнародні ринки; аналізувати 

ефективність зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні 

експортних операцій, імпортних операцій та на основі інтегральних 

показників оцінки; використовувати терміни «Інкотермс» при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; здійснювати міжнародні 

платежі з використанням акредитивної форми розрахунків та 

вексельного платежу; здійснювати економічні розрахунки при 

здійсненні ліцензійних платежів у формі роялті та паушальних 

платежів; оцінювати ефективність діяльності міжнародних логістичних 

компаній при здійсненні ЗЕД. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є 

вибірковою дисципліною з спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» для освітньо-професійної програми 

бакалавра, яка викладається в VI семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства» є викладення основних положень здійснення 

суб'єктами господарювання зовнішньоекономічної діяльності, їх 

правового статусу та організаційного забезпечення; сукупності 

теоретичних і практичних знань з питань регулювання 

зовнішньоекономічних відносин та управління зовнішньоекономічною 

діяльністю. 
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Завданнями вивчення дисципліни є вивчення особливостей діяльності 

та розвитку підприємства на зовнішніх ринках; дослідження сутності та 

сучасних тенденцій здійснення міжнародної підприємницької 

діяльності; оволодіння знаннями з організації діяльності та управління 

підприємствами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; 

формування практичних навичок з проведення розрахунків для оцінки 

результативності діяльності підприємства при реалізації 

зовнішньоекономічних відносин; набуття навичок самостійного, 

творчого використання теоретичних знань у практичній діяльності. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2. Закон України "Про валюту і валютні операції" Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2018, № 30, ст.239. 

3. Митний кодекс України. //2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552. 

4. Гребельник О.П. Митна справа: Підручник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2019. – 472 c. 

5. Гукалюк А.Ф. Глобалізація і Україна у зовнішньоекономічній 

діяльності: монографічний навчальний посібник / І. Михасюк, О. Сухай, 

А. Гукалюк. – ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: Українські технології. – 

2012. – 388с. 

6. Гукалюк А.Ф. Зовнішня торгівля і біржова діяльність: 

глобалізаційний аспект (монографічний навчальний посібник) / І. 

Михасюк, О. Сухай, Б.Косович, А. Гукалюк. – ЛНУ ім. Івана Франка. – 

Львів: ЛІГА Прес. – 2016. – 298с. 

7. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: Знання, 2006. - 462с. 

8. Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів/ Упорядник 

О.В. Старцев. - К.: Істина, 2014. - 352с. 

9. Зовнішньоекономічна діяльність підпрємств: Підручник/ За редакцією 

І.В.Багрової. - К.: Центр навчальної літератури, 2014. - 580с. 

10. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник - К.: 

Політехніка, 2003. - 214с. 

11. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекномічної діяльності: 

Навчальний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 384с. 

12. Козак Ю.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – 

Київ-Катовіце: Центр учбової літератури, 2016. – 289 с. 

13. Митна справа : підручник / Н.В. Мережко, П.В. Пашко, О.В. 

Рождественський ; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-

т, 2016. – 572 с. 

14. Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у 

пострадянських країнах/ За редакцією Д.Дайкера. - К.: К.І.С., 2013. - 

202с. 

15. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових 

операцій в банках: Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2002. - 

428с. 

16. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 292 c. 

17. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи 

зовнішньоекномічної діяльності: Навчальний посібник. - К.: ВД 
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"Професіонал", 2003. - 176с. 

18. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та 

практика. - К.: ІВЦ "Політехніка", 2004. - 276с. 

19. Терещенко С.С., Науменко В.П. Основи митного законодавства в 

Україні. - К.: АТ Август, 1999. - 312с. 

20. Управління зовншньоекономічною діяльністю/ За редакцією проф. 

А.І.Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2003. - 448с. 

21. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / 

[Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. 

Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с. 

21. Циганкова Т.М., Петршко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна 

торгівля: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 488с. 

23. Andrii Gukaliuk. Handel zagraniczny Ukrainy a wspolpraca 

transgraniczna/ Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej 

: monografia. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły 

Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. - S. 49-64. 

Тривалість курсу 90   год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять, з них 32 годин лекцій, 16 годин практичних 

занять. 42 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу здобувач буде: 

знати:  
-    особливості формування зовнішнього сектора економіки 

країни; 

-    стратегічні та тактичні цілі формування 

зовнішньоекономічних зв’язків; 

-    основні інструменти регулювання ЗЕД; 

-    знати суть та принципи митного регулювання ЗЕД в 

Україні; 

-    основні види зовнішньоекономічної політики країни; 

-  порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті 

учасників зовнішньоекономічних відносин; 

- порядок укладання та виконання міжнародних договорів; 

- вміти застосовувати основні принципи міжнародної 

товарної стратегії; 

- чинники ціноутворення, що діють на світових ринках; 

- основи ліцензійної торгівлі при здійсненні ЗЕД; 

- особливості використання інтелектуальної власності при 

міжнародному трансферті технологій; 

- класифікацію транспортних операції на світових ринках; 
 

вміти:  
- аналізувати та вміти застосовувати методи регулювання 

зовнішньої торгівлі; 

- оцінювати систему митних податків та зборів при здійсненні 

ЗЕД; 

- застосовувати систему митних процедур та митного контролю; 

- досліджувати механізм системи валютних відносин та 

валютного контролю; 

- вміти застосовувати та оцінювати ефективність проведення 

валютних операцій; 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
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- вміти здійснювати маркетингові дослідження та сегментацію 

закордонного ринку; 

- обирати оптимальні способи виходу на міжнародні ринки; 

- аналізувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності при 

здійсненні експортних операцій, імпортних операцій та на основі 

інтегральних показників оцінки; 

- використовувати терміни «Інкотермс» при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- розраховувати експортні ціни на продукцію при здійсненні ЗЕД; 

- здійснювати міжнародні платежі з використанням акредитивної 

форми розрахунків та вексельного платежу; 

- застосовувати форми банківського кредитування ЗЕД; 

- застосовувати основні форми лізингових операцій при 

здійсненні ЗЕД; 

- використовувати факторинг та форфейтинг при реалізації 

зовнішньоекономічних контрактів; 

- здійснювати економічні розрахунки при здійсненні ліцензійних 

платежів у формі роялті та паушальних платежів; 

- розробляти основні критерії вибору транспортних засобів для 

реалізації зовнішньоекономічних контрактів; 

- оцінювати ефективність діяльності міжнародних логістичних 

компаній при здійсненні ЗЕД. 

Ключові слова Зовнішньоекономічна діяльність, митне регулювання, міжнародний 

ринок, зовнішньоекономічний контракт, Інкотермс, імпорт, експорт. 

Формат курсу Очний/заочний  

Очний (денний) формат навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми здобуття освіти зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно 

з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою. Заочний формаи навчання – це навчання, яке 

поєднує в собі риси самостійного й очного навчання. Характеризується 

етапністю. На першому етапі відбувається отримання бази знань і 

методики для самостійного засвоєння навчальної інформації та 

формування умінь (настановча сесія), на другому етапі здобувач освіти 

самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані 

індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться безпосередня 

перевірка результатів навчання. 

Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Додаток (СХЕМА КУРСУ) 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  дисциплін 

Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Державне 

регулювання економіки достатніх для сприйняття категоріального 

апарату, розуміння джерел 

Навчальні методи та Лекційна форма навчання: - проведення лекцій з використання 
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техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

мультимедійного забезпечення; - пояснення та наведення прикладів з 

діяльності підприємств – суб’єктів ЗЕД; - дискусія, бесіда, ілюстрація, 

демонстрація.  

Практичне заняття: - доповідь, відповідь, обговорення; - комбіноване 

опитування; - взаємоконтроль.  

Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей 

на проблемні питання, опитування на семінарському занятті. 

Необхідне обладнання Мультимедійний пристрій 

Роздатковий матеріал 

Інтерактивні методи 

Навчально-методичні рекомендації 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою на основі поточної 

успішності. 

Приклад розподілу балів на практичних заняттях подається нижче* 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Питання з  курсу «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 

 

1. Суть та структура світового ринку технологій. 

2. Цінові стратегії на світовому ринку. Інструменти реалізації 

цінової стратегії. 

3. Міжнародні комерційні терміни «ІНКОТЕРМС». 

4.  Міжнародна товарна стратегія, її види та типи.  

5. Суть, способи та форми розрахунків у ЗЕД. 

6. Система митних податків та зборів. Види мита 

7. Види митного режиму в Україні. Порядок здійснення митних 

процедур. 

8. Цілі, суб’єкти та інструменти регулювання ЗЕД. 

9. Етапи здійснення митного контролю і митного оформлення 

товару. 

10. Характеристика основних способів виходу підприємства на 

зовнішні ринки. 

11. Порядок виконання та укладання міжнародних договорів. 

12. Роль упаковки в просуванні товарів на міжнародні ринки. 

Маркування товарів.  

13. Ліцензійна торгівля в міжнародній економіці. Види ліцензійних 

угод. 

14. Акредитивні розрахункові операції. Вексельна форма оплати. 

15. Цілі та види зовнішньоекономічної політики держави. 

16. Франчайзинг, як сучасна форма міжнародного руху технологій. 

Види франчайзингу. 

17. Об’єкти інтелектуальної власності. Промислова власність. 

Авторське право. 

18. Класифікація транспортних послуг у ЗЕД. Основні види 

транспорту, що використовуються у ЗЕД. 

19. Специфіка економічних розрахунків при здійсненні купівлі-

продажу ліцензій. Види ліцензійних платежів. 

20. Поняття і види зовнішньоекономічних договорів. Основні стадії 

укладання контракту. 

21. Митна вартість товарів. Митне оформлення товарів. Сутність 

діяльності та види митних ліцензійних складів. 
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22. Класифікація та види валютних цінностей. Особливості 

ліцензування валютних операцій. 

23. Суть та основні види міжнародної товарної політики. Фактори 

визначення конкурентоспроможності товару на ринку. 

24. Механізм регулювання ЗЕД в Україні. Форми міжнародного 

трансферу технологій. 

25. Види митного режиму в Україні. Єдиний митний тариф. 

26. Міжнародний маркетинг. Сегментація закордонного ринку. 

Критерії вибору способів виходу на міжнародні ринки. 

27. Міжнародна логістика. Транспортні послуги на світовому ринку. 

28. Принципи та види зовнішньоекономічної політики. Етапи 

економічної інтеграції економік різних країн.  

29. Ризики в ЗЕД, та їх страхування. 

30. Страхування валютних ризиків. 

31. Специфіка страхування вантажів в експортно-імпортних 

операціях. 

32. Відповідальність за порушення валютного законодавства 

33. Повноваження державних органів в системі валютного 

регулювання і валютного контролю. 

34. Банківське кредитування ЗЕД 

35. Кредитування ЗЕД, його суть та види 

36. Сутність та види факторингу 

37. Форфейтинг, як форма кредитування в ЗЕД 

38. Міжнародні лізингові операції. 

39. Види ліцензійних платежів. Роялті. Паушальні платежі. 

40. Особливості організації зовнішньоекономічних перевезень 

41. Суть міжнародної товарної політики 

42. Стратегія товарних знаків. 

43. Послідовність дій у міжнародному ціноутворенні 

44. Основні чинники ціноутворення в ЗЕД. 

45. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

* Приклад розподілу балів на семінарських заняттях з курсу «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства»: 

 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота  

С
у
м

а
 Змістовий модуль № 1 

Нормативно-правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

в Україні. 

Змістовий модуль №2 

Форми здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств на світових 

ринках. 

Наук

ова 

робот

а 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  Т10 50 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 
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для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

0-50 F (FX) незадовільно  не зараховано  

 
Схема курсу «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 

Ти

ж. 

/ 

дат

а / 

год

. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 
Завдання, год Терм

ін 

вико

нанн

я 

 Тема 1. Зовнішньоекономічна 

діяльність, як вид 

підприємницької діяльності 

суб'єктів ринкової економіки. 
Еволюція зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств України. Вплив 

основних етапів ринкових перетворень в 

Україні на стан та напрями розвитку 

зовнішньоекономічних зв'язків.  

Основні напрямки розвитку 

зовнішньоекономічних зв'язків. 

Передумови інтеграції України в 

міжнародну економіку. Особливості 

формування зовнішнього сектора 

економіки.  

Стратегічні цілі формування зовнішнього 

сектора економіки. Етапи реалізації 

стратегії входження в європейські 

інтеграційні структури. Класифікація 

основних зовнішньоекономічні партнерів 

України. 

Лекція 1.Закон України "Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2.Дідківський М.І. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: 

Знання, 2006. - 462с. 

3.Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств: 

Підручник/ За редакцією 

І.В.Багрової. - К.: Центр 

навчальної літератури, 

2014. - 580с.  

4. Рум’янцев А.П. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність: навчальний 

посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2019. – 292 c. 

5. Фінанси 

зовнішньоекономічної 

діяльності: навчальний 

посібник / [Ситник Н. С., 

Стасишин А.В., Дубик В.Я., 

та ін.]; за заг. ред. Н. С. 

Ситник. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. – 460 

с.. 

2 год.  

 Тема 1. Зовнішньоекономічна 

діяльність, як вид 

підприємницької діяльності 

суб'єктів ринкової економіки. 
 

Практичне 

заняття 
1 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 1.  

 

 

 Тема 1. Зовнішньоекономічна 

діяльність, як вид 

підприємницької діяльності 

суб'єктів ринкової економіки. 
 

Самостійна 

робота 
4 год. 

1. Проаналізувати 

передумови 

інтеграції 

економіки 

України в систему 

міжнародної 

економіки.  

2. Дослідити етапи 

реалізації стратегії 

входження в 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
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європейські 

інтеграційні 

структури. 

 Тема 2. Нормативно-правове 

забезпечення 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. 
Роль держави в регулюванні 

зовнішньоекономічного сектора 

економіки. Цілі зовнішньоекономічної 

політики держави. Види 

зовнішньоекономічної політики країни.  

Механізм регулювання ЗЕД в Україні. 

Цілі, суб'єкти та інструменти 

регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Нетарифні методи 

регулювання зовнішньої торгівлі. 

Принципи зовнішньоекономічної 

діяльності. Суб'єкти 

зовнішньоекономічних відносин. 

Характеристика видів ЗЕД в Україні.  

Лекція 

 

1.Закон України "Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2.Гребельник О.П., 

Романовський О.О. Основи 

зовнішньоекономічної 

діяльності: Навчальний 

посібник - К.: Деміур, 2003. 

- 296с. 

3. Гукалюк А.Ф. 

Глобалізація і Україна у 

зовнішньоекономічній 

діяльності: монографічний 

навчальний посібник / І. 

Михасюк, О. Сухай, А. 

Гукалюк. – ЛНУ ім. Івана 

Франка. – Львів: Українські 

технології. – 2012. – 388с. 

4.Дідківський М.І. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: 

Знання, 2006. - 462с.  

5. Фінанси 

зовнішньоекономічної 

діяльності: навчальний 

посібник / [Ситник Н. С., 

Стасишин А.В., Дубик В.Я., 

та ін.]; за заг. ред. Н. С. 

Ситник. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. – 460 с. 

4 год. 
 

 

 Тема 2. Нормативно-правове 

забезпечення 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 2.  

 

 

 Тема 2. Нормативно-правове 

забезпечення 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. 

Самостійна 

робота 
4 год. 

1. Проаналізувати 

інструменти 

регулювання ЗЕД  

2.  

Дослідити вплив 

політики 

протекціонізму на 

розвиток 

економіки. 

3. Опрацювати ЗУ 

«Про 

зовнішньоекономі

чну діяльність» 

 

 Тема 3. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. 
Суть і принципи митного регулювання 

ЗЕД в Україні. Єдиний митний тариф 

України.  

Система митних податків та митних 

зборів. Види мита. Класифікація мита 

залежно від способу стягнення.  

Митна вартість товарів. Види митного 

режиму в Україні. 

Характеристика основних митних 

процедур та порядку їх здійснення.  

Етапи здійснення митного контролю і 

митного оформлення товарів. Сутність 

діяльності та види митних ліцензійних 

складів. 

Лекція 

 

1.Закон України "Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2. Митний кодекс України. 

//2012, № 44-45, № 46-47, № 

48, ст.552 

3. Гукалюк А.Ф. 

Глобалізація і Україна у 

зовнішньоекономічній 

діяльності: монографічний 

навчальний посібник / І. 

Михасюк, О. Сухай, А. 

Гукалюк. – ЛНУ ім. Івана 

Франка. – Львів: Українські 

технології. – 2012. – 388с. 

4.Дідківський М.І. 

4 год. 
 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
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 Тема 3. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. 
 

Практичне 

заняття 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: 

Знання, 2006. - 462с.  

5. Фінанси 

зовнішньоекономічної 

діяльності: навчальний 

посібник / [Ситник Н. С., 

Стасишин А.В., Дубик В.Я., 

та ін.]; за заг. ред. Н. С. 

Ситник. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. – 460 с. 

2 год. 
1. Підготувати 

питання по темі 3.  

 

 

 Тема 3. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. 
 

Самостійна 

робота 
5 год. 

1. Проаналізувати 

види митного 

режиму в Україні  

2.  

Дати 

характеристику 

основних митних 

процедур. 

3. Опрацювати 

основні 

положення 

митного кодексу 

України 

 

 Тема 4. Валютне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 
Особливості механізму нормативно-

правового регулювання валютних 

відносин. Правовий режим валютних 

відносин в Україні. Класифікація та 

види валютних цінностей. 

Ліцензування валютних операцій.  

Порядок здійснення розрахунків в 

іноземній валюті за господарськими 

операціями. Порядок використання та 

проведення розрахунків у іноземній 

валюті. Відповідальність за порушення 

норм валютного законодавства. 

Лекція 

 

1.Закон України "Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2. Закон України "Про 

валюту і валютні 

операції" Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 

2018, № 30, ст.239. 

3. Гукалюк А.Ф. Зовнішня 

торгівля і біржова 

діяльність: 

глобалізаційний аспект 

(монографічний 

навчальний посібник) / І. 

2 год. 
 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
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 Тема 4. Валютне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

 

Практичне 

заняття 

Михасюк, О. Сухай, 

Б.Косович, А. Гукалюк. – 

ЛНУ ім. Івана Франка. – 

Львів: ЛІГА Прес. – 2016. 

– 298с. 

4.Дідківський М.І. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: 

Знання, 2006. - 462с.  

5. Міжнародні розрахунки 

та валютні операції: 

Навчальний посібник/ За 

редакцією М.І.Савлука. - 

К.:КНЕУ, 2002. - 388с. 

6. Фінанси 

зовнішньоекономічної 

діяльності: навчальний 

посібник / [Ситник Н. С., 

Стасишин А.В., Дубик 

В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. 

С. Ситник. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. 

– 460 с. 

1 год. 
1. Підготувати 

питання по темі 4.  

 

 

 Тема 4. Валютне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

 

Самостійна 

робота 
5 год. 

1. Проаналізувати 

систему 

валютного 

контролю в 

Україні  

2.  

Дати 

характеристику 

валютним 

операціям. 

3. Опрацювати 

основні 

положення Закону 

України "Про 

валюту і валютні 

операції" 

 

 Тема 5.  Стратегія 

входження підприємства на 

зовнішній ринок. Оцінка 

ефективності 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 
Мотиви та етапи виходу підприємства 

на міжнародні ринки. Міжнародний 

маркетинг. Сегментація закордонного 

ринку. Основні напрямки та методи 

дослідження міжнародних ринків.    

Етапи та структура маркетингового 

дослідження ринку. Порівняльна 

характеристика основних способів 

виходу на зовнішні ринки. Експорт та 

його види. Стратегічні напрями спільної 

підприємницької діяльності.  

Система показників економічної 

ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності. Економічна ефективність 

експортно-імпортних операцій.  

Лекція 

 

1.Закон України "Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2.  Гукалюк А.Ф. Зовнішня 

торгівля і біржова 

діяльність: 

глобалізаційний аспект 

(монографічний 

навчальний посібник) / І. 

Михасюк, О. Сухай, 

Б.Косович, А. Гукалюк. – 

ЛНУ ім. Івана Франка. – 

Львів: ЛІГА Прес. – 2016. 

– 298с. 

3.Дідківський М.І. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: 

Знання, 2006. - 462с.  

4. Козак Ю.Г. Основи 

зовнішньоекономічної 

4 год. 
 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
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 Тема 5.  Стратегія 

входження підприємства на 

зовнішній ринок. Оцінка 

ефективності 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

 

Практичне 

заняття 

діяльності: Навч. посіб. – 

Київ-Катовіце: Центр 

учбової літератури, 2016. 

– 289 с. 

5. Andrii Gukaliuk. Handel 

zagraniczny Ukrainy a 

wspolpraca transgraniczna/ 

Polsko-ukraińskie 

doświadczenia współpracy 

euroregionalnej : 

monografia. - Jarosław: 

Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej im. ks. 

Bronisława Markiewicza, 

2018. - S. 49-64. 

 

2 год. 
1. Підготувати 

питання по темі 5.  

 

 

 Тема 5.  Стратегія 

входження підприємства на 

зовнішній ринок. Оцінка 

ефективності 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

 

Самостійна 

робота 
4 год. 

1. Проаналізувати 

способи виходу на 

зовнішні ринки 

2.  

Дослідити 

сутність 

міжнародного 

маркетингу. 

3. Опрацювати 

систему 

показників 

ефективності 

експортно-

імпортних 

операцій 

 

 Тема 6.  Зміст та форма 

зовнішньоекономічних 

контрактів. 
Поняття і види зовнішньоекономічних 

договорів. Порядок укладання та 

виконання міжнародних договорів. 

Основні стадії укладання контракту. 

Основні розділи зовнішньоекономічного 

контракту.  

Визначення предмету та базисних умов 

договору. Міжнародні комерційні 

терміни "Інкотермс". Порядок 

здійснення платежів. Використання 

форс-мажорних обставин. 

Особливості врегулювання спорів в 

судовому порядку. 

Лекція 

 

1.Закон України "Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2.  Гукалюк А.Ф. Зовнішня 

торгівля і біржова 

діяльність: 

глобалізаційний аспект 

(монографічний 

навчальний посібник) / І. 

Михасюк, О. Сухай, 

Б.Косович, А. Гукалюк. – 

ЛНУ ім. Івана Франка. – 

Львів: ЛІГА Прес. – 2016. 

– 298с. 

4.Дідківський М.І. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: 

Знання, 2006. - 462с.  

4. Andrii Gukaliuk. Handel 

zagraniczny Ukrainy a 

wspolpraca transgraniczna/ 

Polsko-ukraińskie 

doświadczenia współpracy 

euroregionalnej : 

4 год. 
 

 

 Тема 6.  Зміст та форма 

зовнішньоекономічних 

контрактів. 

 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 6.  
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 Тема 6.  Зміст та форма 

зовнішньоекономічних 

контрактів. 

 

Самостійна 

робота 

monografia. - Jarosław: 

Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej im. ks. 

Bronisława Markiewicza, 

2018. - S. 49-64.  

5. Фінанси 

зовнішньоекономічної 

діяльності: навчальний 

посібник / [Ситник Н. С., 

Стасишин А.В., Дубик 

В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. 

С. Ситник. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. 

– 460 с. 

4 год. 
1. Проаналізувати 

особливості 

укладання 

зовнішньоекономі

чних контрактів 

2.  

Опрацювати 

систему 

міжнародних 

комерційних 

термінів 

ІНКОТЕРМС-2020 

 

 Тема 7. Товарна політика на 

світових ринках. 

Ціноутворення в ЗЕД 

підприємств. 
Суть міжнародної товарної політики. 

Основні види товарної політики. 

Міжнародна товарна стратегія, та її 

види та типи. Стратегія товарних 

знаків. 

Ціна і цінова політика на світовому 

ринку. Фактори ціноутворення в ЗЕД.  

Цінові стратегії на зовнішньому ринку. 

Трансфертні ціни. Етапи розрахунку 

експортної ціни. Інструменти реалізації 

цінової стратегії. 

Лекція 

 

1.Закон України "Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2.  Гукалюк А.Ф. Зовнішня 

торгівля і біржова 

діяльність: 

глобалізаційний аспект 

(монографічний 

навчальний посібник) / І. 

Михасюк, О. Сухай, 

Б.Косович, А. Гукалюк. – 

ЛНУ ім. Івана Франка. – 

Львів: ЛІГА Прес. – 2016. 

– 298с. 

3.Дідківський М.І. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: 

Знання, 2006. - 462с.  

4. Міжнародні розрахунки 

та валютні операції: 

Навчальний посібник/ За 

редакцією М.І.Савлука. - 

К.:КНЕУ, 2002. - 388с. 

5. Козак Ю.Г. Основи 

зовнішньоекономічної 

діяльності: Навч. посіб. – 

Київ-Катовіце: Центр 

учбової літератури, 2016. 

– 289 с. 

2 год. 
 

 

 Тема 7. Товарна політика на 

світових ринках. 

Ціноутворення в ЗЕД 

підприємств. 

 

Практичне 

заняття 
1 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 7.  

 

 

 Тема 7. Товарна політика на 

світових ринках. 

Ціноутворення в ЗЕД 

підприємств. 

 

Самостійна 

робота 
4 год. 

1. Проаналізувати 

особливості 

міжнародної 

товарної політики 

2.  

Опрацювати 

цінові стратегії на 

зовнішньому 

ринку 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/finansu_ZED_.pdf
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 Тема 8.  Міжнародні 

розрахунки при здійсненні 

зовнішньоекономічної 

діяльності. Особливості  

кредитування ЗЕД 

підприємств. 
Суть, способи та форми розрахунків у 

ЗЕД. Основні способи платежу в 

міжнародній торгівельній практиці.  

Акредитивні розрахункові операції. 

Інкасова форма платежу та її основні 

етапи. Вексельна форма оплати. 

Використання чекової форми 

розрахунків в ЗЕД. 

Сутність та види кредитування 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Факторинг, та його види. Форфейтинг, 

як форма міжнародного кредитування 

зовнішньоторговельних угод. 

Міжнародні лізингові операції. Види та 

форми лізингу. 

Лекція 

 

1.Закон України "Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2.  Гукалюк А.Ф. Зовнішня 

торгівля і біржова 

діяльність: 

глобалізаційний аспект 

(монографічний 

навчальний посібник) / І. 

Михасюк, О. Сухай, 

Б.Косович, А. Гукалюк. – 

ЛНУ ім. Івана Франка. – 

Львів: ЛІГА Прес. – 2016. 

– 298с. 

3.Дідківський М.І. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: 

Знання, 2006. - 462с.  

4. Руденко Л.В. 

Організація міжнародних 

кредитно-розрахункових 

операцій в банках: 

Навчальний посібник. - К.: 

ВЦ "Академія", 2002. - 

428с. 

5. Andrii Gukaliuk. Handel 

zagraniczny Ukrainy a 

wspolpraca transgraniczna/ 

Polsko-ukraińskie 

doświadczenia współpracy 

euroregionalnej : 

monografia. - Jarosław: 

Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej im. ks. 

Bronisława Markiewicza, 

2018. - S. 49-64. 

4 год. 
 

 

 Тема 8.  Міжнародні 

розрахунки при здійсненні 

зовнішньоекономічної 

діяльності. Особливості  

кредитування ЗЕД 

підприємств. 

 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 8.  

 

 

 Тема 8.  Міжнародні 

розрахунки при здійсненні 

зовнішньоекономічної 

діяльності. Особливості  

кредитування ЗЕД 

підприємств. 

 

Самостійна 

робота 
4 год. 

1. Проаналізувати 

форми 

розрахунків в ЗЕД 

2.  

Опрацювати 

способи 

кредитування ЗЕД 

 

 Тема 9. Діяльність 

підприємства на світовому 

ринку технологій. 
Суть та структура світового ринку 

технологій.  Форми міжнародного 

трансферу технологій.  

Ліцензійна торгівля в міжнародній 

економіці. Види ліцензійних угод. 

Специфіка економічних розрахунків при 

здійсненні операцій купівлі-продажу 

ліцензій. Види ліцензійних платежів. 

Роялті. Паушальні платежі.  

Франчайзинг, як сучасна форма 

міжнародного руху технологій.  

Механізм регулювання передачі 

технологій. Світова організація торгівлі.  

Лекція 

 

1.Закон України "Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2.  Гукалюк А.Ф. Зовнішня 

торгівля і біржова 

діяльність: 

глобалізаційний аспект 

(монографічний 

навчальний посібник) / І. 

Михасюк, О. Сухай, 

Б.Косович, А. Гукалюк. – 

ЛНУ ім. Івана Франка. – 

Львів: ЛІГА Прес. – 2016. 

– 298с. 

3.Дідківський М.І. 

4 год. 
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 Тема 9. Діяльність 

підприємства на світовому 

ринку технологій. 

 

Практичне 

заняття 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: 

Знання, 2006. - 462с.  

4. Прямі іноземні 

інвестиції та 

технологічний трансфер у 

пострадянських країнах/ 

За редакцією Д.Дайкера. - 

К.: К.І.С., 2013. - 202с. 

5. Andrii Gukaliuk. Handel 

zagraniczny Ukrainy a 

wspolpraca transgraniczna/ 

Polsko-ukraińskie 

doświadczenia współpracy 

euroregionalnej : 

monografia. - Jarosław: 

Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej im. ks. 

Bronisława Markiewicza, 

2018. - S. 49-64. 

2 год. 
1. Підготувати 

питання по темі 9.  

 

 

 Тема 9. Діяльність 

підприємства на світовому 

ринку технологій. 

 

Самостійна 

робота 
4 год. 

1. Проаналізувати 

форми 

розрахунків в ЗЕД 

2.  

Опрацювати 

способи 

кредитування ЗЕД 

 

 Тема 10. Транспортне 

забезпечення ЗЕД підприємств. 
Транспортні послуги на світовому ринку. 

Організація зовнішньоекономічних 

перевезень. Основні види транспорту, 

що використовуються в ЗЕД.  

Специфіка діяльності транспортно-

експедиційних компаній. Правові та 

організаційні засади транспортно-

експедиційної діяльності в Україні.  

Міжнародна логістика. Функції 

логістики  в забезпеченні 

зовнішньоекономічних зв'язків. 

Міжнародні логістичні компанії на 

світовому ринку перевезень.  

Лекція 

 

1.Закон України "Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність" від 16 квітня 

1991 року № 959-XII. 

2.  Гукалюк А.Ф. Зовнішня 

торгівля і біржова 

діяльність: 

глобалізаційний аспект 

(монографічний 

навчальний посібник) / І. 

Михасюк, О. Сухай, 

Б.Косович, А. Гукалюк. – 

ЛНУ ім. Івана Франка. – 

Львів: ЛІГА Прес. – 2016. 

– 298с. 

3.Дідківський М.І. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: 

Навчальний посібник - К.: 

Знання, 2006. - 462с.  

4. Старостіна А.О., 

Кравченко В.А. Ризик-

менеджмент: теорія та 

практика. - К.: ІВЦ 

"Політехніка", 2004. - 

276с. 

5. Andrii Gukaliuk. Handel 

zagraniczny Ukrainy a 

wspolpraca transgraniczna/ 

Polsko-ukraińskie 

doświadczenia współpracy 

euroregionalnej : 

monografia. - Jarosław: 

Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej im. ks. 

Bronisława Markiewicza, 

2018. - S. 49-64. 

2 год. 
 

 

 Тема 10. Транспортне 

забезпечення ЗЕД підприємств. 

 

Практичне 

заняття 
1 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 

10.  

 

 

 Тема 10. Транспортне 

забезпечення ЗЕД підприємств. 

 

Самостійна 

робота 
4 год. 

1. Проаналізувати 

критерії вибору 

транспорту в ЗЕД 

2.  

Опрацювати 

принципи роботи 

міжнародних 

логістичних 

компаній 

 

 


