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Назва курсу ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА
Адреса викладання
курсу

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка

Факультет та
кафедра, за якою
закріплена
дисципліна

Кафедра менеджменту

Галузь знань,
шифр та назва
спеціальності

07 «Управління і адміністрування»
073Д «Менеджмент»

Викладачі курсу ТИБІНКА Галина Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту

Контактна
інформація
викладачів

galja-1987@ukr.net

Консультації по
курсу
відбуваються

Щопонеділка, 11:00 – 13:30 год. (адреса економічного факультету: 79000,
Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 304)
Консультації проводяться в день проведення лекцій (за попередньою
домовленістю); можливі он-лайн консультації через Zoom, Viber або подібні
ресурси за попередньою домовленістю.

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/academics/bachelors
Інформація про
курс

Силабус нормативної навчальної дисципліни «ЗЕД підприємства»
розроблено згідно освітньо-професійної програми підготовки фахівця
освітннього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління і
адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент».
Курс розроблено так, щоб забезпечити учасникам можливість отримати
необхідні знання сучасних обґрунтованих підходів оптимального та
швидкого вирішення завдань, які поставлено перед національною
економікою загалом, здійснення конкретних, ефективних, практичних кроків
у галузі зовнішньоекономічної діяльності зокрема. З цією метою значну
увагу у курсі зосереджено на особливостях та загальних закономірностях
організації і здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)
підприємства.

Коротка анотація
курсу

Дисципліна «ЗЕД підприємства» є завершальною нормативною дисципліною з
спеціальності 073 Д «Менеджмент» для освітньої програми «Менеджмент
організацій і адміністрування» на освітньому ступені бакалавра, яка
викладається в 5-му семестрі в обсязі 3-х кредитів (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «ЗЕД підприємтва» є отримання
студентами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних
особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також набуття навичок їх
практичноговикористання.
Основними завданнями вивчення дисципліни «ЗЕД підприємства» є
теоретична та практична підготовка студентів з питань:
� вивчення видів та форм ЗЕД підприємства;
� розуміння сутності ЗЕД підприємства, цілей, мотивів і передумов її
виникнення, правового та економічного середовища розвитку;

� усвідомлення економічної природи комерційних операцій на
зовнішніх ринках;
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� вивчення принципів укладання та виконання зовнішньоекономічних
договорів;

� проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її
ефективності.

Література для
вивчення
дисципліни

Основна література:
1. Митний кодекс України: Прийнятий 11 липня 2002р., остання редакція.
2. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня
1991р., остання редакція.

3. Вічевич А., Максимець О. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. –
Львів, 2004.

4. Георгіаді Н. Г., Князь С.В., Передало Х.С., Берлінг Р.З. Основи
зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні
аспекти. – Львів, 2006.

5. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – Київ, 2013.
6. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. – Київ,
2006.

7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Багрової І.В. –
Київ, 2004.

8. Зовнішньоекономічні операції та контракти / За ред. В. Козика та ін. –
Київ, 2004.

9. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства. – Львів, 2005.

10. Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція
та регулювання у глобальній економіці. – К.: Либідь, 2002. – 703 с.

11. Рум’янцев А., Рум’янцева Н. Зовнішньоекономічна діяльність. – Київ,
2003.

12. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємстваю – Київ,
2013.

13. Циганкова Т., Петрашко Л., Кальченко Т. Міжнародна торгівля. – Київ,
2001.

Додаткова література:
14. Аніловська Г.Я., Яремко Л.А. Господарська глобалізація та управління
зовнішньоекономічною сферою. – Львів: Вид-во ЛКА, 2001. – 234 с.

15. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та
механізм реалізації.Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.

16. Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті. Пер. з англ. А.
Іщенка. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 102 с.

17. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К.:
Знання України, 2002. – 180 с.

18. Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція
та регулювання у глобальній економіці. – К.: Либідь, 2002. – 703 с.

19. Мировая экономика и международный бизнес / Под общ. ред. В.В.
Полякова и Р.К.Щекина. –М.: КНОРУС, 2005. – 656 с.

20. Международный менеджмент / Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана,
Л.С. Тарасевича, А.И.Майзеля. – СПб.: Изд-во Питер, 2000. – 624 с.

21. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України:
Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

22. Пузанов І. Формування умов зовнішньої торгівлі України: Монографія. –
К.: Знання України, 2002. – 162 с.
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23. Сорос Д. Про глобалізацію. – К.: Основи, 2002. – 173 с.
24. Стігліц Д. Глобалізація та її тягар. – К.: КМ Академія, 2003. – 252 с.
25. Статистичний щорічник України / Україна у цифрах.
26. Управление развитием организаций: 17 – модульная программа для
менеджеров / Под ред. Ноздревой Р.Б. и др. - М.: ИНФРА-М, 1999. -
Модуль 10: Организация и управление внешнеэкономической
деятельностью. – 432 с.

27. Філіпенко А., Будкін В., Гальчинський А. Україна і світове господарство:
взаємодія на межі тисячоліть. – Київ, 2002.

28. Транснаціональні корпорації / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та
ін.. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Інтернет-ресурси:
1. http://www.wto.org.
2. http://www.niss.gov.ua.
3. http:// www.world bank.org.
4. http:// www.imf.org.
5. http://www.ukrstat.gov.ua
6. http://www.management.com.ua
7. http://www.cul.com.ua

Тривалість курсу 90 год.

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин практичних
занять та 26 години самостійної роботи

Очікувані
результати
навчання

Після завершення цього курсу студент буде знати та вміти:
� знати загальні основи здійснення ЗЕД суб’єктами господарювання як окремого виду
підприємництва;

� знати основні методи та інструменти державного регулювання ЗЕД на сучасному
етапі;

� вміти оцінити стан, тенденції розвитку та перспективи формування
зовнішньоекономічногопотенціалуУкраїниназовнішніхринках;

� розуміти сутність та особливості менеджменту ЗЕД порівняно із внутрішньо
національнимуправлінням;

� розуміти сутність менеджменту ЗЕД через призму системно і функційного підходів
доуправління;

� здійснювати маркетингові дослідження зовнішнього ринку з метою
визначення сегмента ринку, потенційних споживачів, їх
поведінкових особливостей;

� на основі маркетингового аналізу зовнішніх цільових ринків,
обґрунтовувати форми та методи виходу підприємства на них, шляхи
реалізації стійких конкурентних переваг суб'єкта ЗЕД;

� розробляти і впроваджувати стратегії ЗЕД підприємства, тактичні
та оперативні плани ЗЕД, визначати профіль підприємства на
світовому ринку;

� вміти спроектувати та впровадити оптимальну організаційну
структуру управління ЗЕД на підприємстві, в т.ч. визначати і
виконувати основні функції менеджера у сфері ЗЕД;

� проводити аналіз і розрахунок основних економічних показників
ЗЕД підприємства з використанням сучасних методик та
врахуванням інфляції і конвертованості національної валюти;
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� оцінювати, на основі даних статистичної звітності та бухгалтерського
обліку з основних господарських операцій, експортний потенціал
підприємства, розраховувати обсяги ЗЕД за головними напрямами;

� формувати інформаційне забезпечення управління ЗЕД
організації з використанням різноманітних джерел, знати основні
документи у сфері ЗЕД;

� сприяти створенню сучасної інформаційної бази та впровадженню
сучасних інформаційних систем і технологій у практику ЗЕД
підприємств;

� вміти контролювати хід виконання експортно-імпортних операцій,
здійснити аналіз ЗЕД підприємства, оцінити її ефективність за
різними показниками.

Ключові слова ЗЕД; зовнішньоекономічна операція; зовнішньоекономічні виробничі
зв’язки; лізингові операції; виробнича кооперація; спільне підприємництво;
зовнішньоекономічні фінансово-інвестиційні зв’язки;
зовнішньоекономічна політика держави; протекціонізм; лібералізація;
організаційна структура державного регулювання ЗЕД; митно-тарифне
регулювання ЗЕД; нетарифне регулювання ЗЕД; регулювання ЗЕД на
міжнародному рівні; товарна і географічна структура зовнішньої торгівлі;
стратегії проникнення на зовнішні ринки; форми організаційних структур
управління ЗЕД; валютне та податкове регулювання ЗЕД; інформаційне
забезпечення ЗЕД; зовнішньоторговельна документація; міжнародна
конкурентоспроможність підприємства.

Формат курсу Денний
Проведення лекцій, практичних, лабораторних робіт та консультацій для
кращого розуміння тем

Теми Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність як вид підприємництва
Тема 2. Зовнішньоекономічні операції та зв’язки
Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Тема 4. Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в
Україні
Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Тема 6. Інформаційне забезпечення та контрактний менеджмент у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
Тема 7. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом в
Україні
Тема 8. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Підсумковий
контроль, форма

Іспит в кінці семестру
Письмовий

Ключовим структурним елементом навчально-виховного процесу є
контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів. Використовуючи
поточний та проміжний контроль знань студентів протягом семестру
здійснюється підсумкове оцінювання.

Для перевірки знань, умінь, якості підготовки студента з дисципліни
використовують наступні засоби оцінювання знань:

- для поточного контролю – опитування усне, тестування, ситуаційні
завдання; розв’язання задач;

- для проміжного контролю – модульний контроль, який передбачає
теоретичні питання та тестування;
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- для підсумкового контролю – письмовий іспит.
Пререквізити Для вивчення дисципліни студентам необхідні базові знання з наступних

дисциплін: основи менеджменту, адміністрування, господарське
законодавство, економіка підприємств, економічна діагностика, фінанси
підприємств, облік і аудит, стратегічне управління, маркетинг, державне
регулювання економіки для розуміння категоріального апарату та наукових
джерел з вказаної проблематики.

Навчальні методи
та техніки, які
будуть
використовуватися
під час викладання
курсу

Лекції, комплексні модулі і завдання, презентація; електронні матеріали з
вказаної дисципліни та інших пов’язаних дисциплін в системі (платформі)
Moodle, Skype (входить до складу Microsoft 365®; для он-лайн консультацій);
Мicrosoft 365®; дискусія, проектно-орієнтоване навчання, колаборативне
навчання (спільні розробки, групові проекти).

Необхідне
обладнання

Для вивчення дисципліни «ЗЕД підприємства» необхідно використовувати
операційні системи та загально вживані програми і електронні матеріали
системи Moodle, Skype (входить до складу Microsoft 365®; для он-лайн
консультування);Мicrosoft 365®.

Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності)

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою за наступним
співідношенням:
• практичні заняття: максимальна кількість балів – 20; 20 % семестрової
оцінки;
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів – 20; 20 %
семестрової оцінки;
• індивідуальне завдання: максимальна кількість балів – 10; 10 % семестрової
оцінки;
• іспит: максимальна кількість балів – 50; 50 % семестрової оцінки.
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.
Форма підсумкового контролю успішності - іспит.

Під час викладання курсу «ЗЕД підприємства» використовують
наступні методи контролю:

Під час проведення змістових модулів та практичних занять
здійснюється поточний контроль з метою перевірки рівня підготовки
студента виконувати конкретну роботу, інструментами якого є тестування та
контрольні роботи.

Об’єкти поточного контролю знань з курсу «ЗЕД підприємства»:
1) активна участь й систематичність роботи на практичних заняттях;
2) виконання самостійних (індивідуальних) завдань;
3) виконання модульних (контрольних) завдань;
При оцінці активної участі та систематичності роботи студентів на

практичних заняттях враховується:
продемонстрований у відповідях рівень знань на практичних заняттях;
активна участь в обговоренні дискусійних питань;
результати виконання завдань поточного контролю, практичних робіт

тощо.
Оцінка виконання студентами модульних (контрольних) завдань

включає загальний рівень теоретичних знань студентів та практичні навички,
отримані під час вивчення конкретного змістовного модуля.

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового іспиту з
метою оцінити підсумкові результати навчання.
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Засоби діагностики успішності навчання
Важливим структурним елементом навчально-виховного процесу

студентів є контроль за навчально-пізнавальною діяльністю. Підсумкове
оцінювання знань проводиться враховуючи результати поточного та
проміжного контролю протягом семестру.

Для перевірки якості підготовки, умінь, знань студентів з вказаного
курсу використовуються наступні засоби оцінювання:

- для поточного контролю – тестування, усне опитування, ситуаційні
вправи, розв’язування задач;

- для проміжного контролю – проведення модулю, який включають
теоретичні питання та тестування;

- для підсумкового контролю – письмовий іспит.
Засоби поточного контролю знань студентів:

Засоби контролю Кількість балів

Поточне опитування студентів на практичних
заняттях

20

Тестування студентів за змістовим модулем 1 10
Тестування студентів за змістовим модулем 2 10
Індивідуальне завдання 10

Засоби підсумкового контролю знань студентів:

Засоби контролю Кількість балів

Денена/вечірня
Письмовий іспит 50

Письмові роботи: Передбачається письмове індивідуальне виконання
завдання студентами.
Академічна доброчесність: Передбачається відображення оригінальних
досліджень і/або міркувань в роботах студентів. Відсутність посилань на
використані праці, списування, фабрикування джерел, втручання в роботу
інших студентів тощо є прикладами академічної недоброчесності та
підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів обману чи
плагіату.
Відвідування занять є важливим елементом навчання. Передбачається
відвідування студентами усіх лекції та практичних зайнять. У випадку
неможливості відвідати заняття студент повинен повідомити викладача. За
будь-яких умов студенти повинні дотримуватися визначених термінів
виконання усіх передбачених видів письмових робіт.
Література. Усі джерела, які студенти не знайдуть самостійно, викладач
надасть в освітніх цілях без права передачі третім особам. Студенти можуть
використовувати також й іншу літературу.
Виставлення балів. Враховуються бали поточного тестування, самостійної
роботи та підсумкового тестування. Обов’язково враховуються також
присутність на заняттях та активна участь під час практичного заняття;
відсутність запізнень та пропусків занять; користування планшетом,
мобільним телефоном та іншими мобільними пристроями в не пов’язаних з
навчанням цілях; плагіат та списування; несвоєчасність виконання завдання
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тощо.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсового проекту
(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А Відмінно

Зараховано
81-89 В Добре71-80 С
61-70 D Задовільно51-60 Е

0-50 FX
незадовільно з
можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

Питання до
екзамену

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань
1. Сутність ЗЕД та характеристика основних її видів відповідно до
національного законодавства.

2. Характеристика суб’єктів та об’єктів ЗЕД в Україні.
3. Міжнародні класифікації товарів у ЗЕД. Структура Гармонізованої
системи опису та кодування товарів.

4. Поняття та класифікація принципів здійснення ЗЕД. Сутність
національних принципів здійснення ЗЕД в Україні.

5. Основні показники функціонування зовнішньоекономічної системи
країни.

6. Поняття та види зовнішньоекономічних операцій. Основні види
сучасних зовнішньоторговельних операцій.

7. Характеристика основних форм зовнішньоторговельних операцій.
8. Характеристика, переваги і недоліки методів зовнішньоторговельних
операцій.

9. Особливості та тенденції розвитку сучасної міжнародної торгівлі.
10. Особливості здійснення орендних операцій у сфері ЗЕД.
11. Сутність та основні форми виробничої кооперації у ЗЕД.
12. Розрахункові, кредитні і валютні операції у процесі ЗЕД.
13. Поняття, види, форми та спонукальні мотиви іноземних інвестицій.
14. Призначення та структура платіжного балансу України.
15. Зовнішньоекономічні науково-технічні зв’язки і світовий ринок
технологій.

16. Поняття, цілі та види зовнішньоекономічної політики держави.
17. Види, цілі та моделі зовнішньоторговельної політики держави.
Особливості зовнішньоторговельної політики України на сучасному
етапі.

18. Суб’єкти та інструменти регулювання ЗЕД в Україні: загальна
характеристика.

19. Правові режими для іноземних суб’єктів господарської діяльності, що
діють в Україні.

20. Функції основних органів законодавчої та виконавчої влади у сфері
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регулювання ЗЕД в Україні.
21. Сутність митно-тарифного регулювання ЗЕД, поняття Єдиного
митного тарифу та митного тарифу в Україні.

22. Сутність, функції та види мита і митних ставок як інструментів
регулювання ЗЕД.

23. Сутність та особливості визначення митної вартості та країни
походження товарів у ЗЕД.

24. Сутність нетарифного регулювання ЗЕД, класифікація методів
нетарифного регулювання.

25. Характеристика основних кількісних методів регулювання ЗЕД.
26. Адміністративні та фінансові методи регулювання ЗЕД: загальна
характеристика.

27. Аналіз та оцінка товарної структури зовнішньої торгівлі України.
28. Аналіз та оцінка географічної структури зовнішньої торгівлі України.
29. Основні тенденції, структура та показники зовнішньої торгівлі
послугами в Україні.

30. Аналіз стану іноземного інвестування в Україні: обсяги, основні
форми та сфери інвестування.

31. Сутність управління ЗЕД підприємства відповідно до системно-
функційного підходу до управління.

32. Основні рівні, суб’єкти та інструменти управління ЗЕД.
33. Базові рішення та довгострокові цілі, які визначає підприємство при
виході на зовнішній ринок.

34. Чинники та небезпеки, які впливають на ухвалення рішення про вихід
підприємства на зовнішній ринок.

35. Характеристики та складові національного і міжнародного
середовища управління ЗЕД.

36. Основні методи визначення цільового ринку за кордоном: загальна
характеристика.

37. Основні форми виходу підприємства на зовнішній ринок, їх переваги
та недоліки.

38. Види та характеристика основних стратегічних профілів розвитку ЗЕД
підприємства.

39. Види популярних стратегій завоювання чи розширення зовнішніх
ринків: загальна характеристика.

40. Види популярних стратегій збереження зарубіжних ринків: загальна
характеристика.

41. Стратегії лідерства на зовнішніх ринках та вимушені стратегії ЗЕД.
42. Принципи, рівні та форми побудови організаційної структури
управління ЗЕД підприємства.

43. Характеристика складних організаційних структур управління ЗЕД
підприємства.

44. Характеристика організаційних структур управління ЗЕД
підприємства транснаціонального типу.

45. Поняття та основні групи зовнішньоекономічних документів: загальна
характеристика.

46. Комерційні зовнішньоекономічні документи, що дають вартісну
характеристику товару.

47. Комерційні зовнішньоекономічні документи, що дають кількісну
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характеристику товару.
48. Комерційні зовнішньоекономічні документи, що дають якісну
характеристику товару.

49. Страхові та платіжно-банківські зовнішньоекономічні документи.
50. Транспортні, транспортно-експедиторські та митні
зовнішньоекономічні документи.

51. Сутність, мета, види та напрями аналізу ЗЕД підприємства.
52. Структура аналітичних показників аналізу ЗЕД підприємства.
53. Етапи аналізу ефективності ЗЕД підприємства, їх загальна
характеристика.

54. Показники ефективності експорту, ефекту експорту та валютної
ефективності експорту.

55. Поняття та особливості укладення зовнішньоекономічних договорів в
Україні та світі.

56. Структура та зміст зовнішньоекономічного договору відповідно до
істотних умов договору.

57. Основні етапи підготовки та укладення зовнішньоекономічних
договорів.

58. Загальна характеристика базисних умов поставок у
зовнішньоекономічному договорі.

59. Особливості створення, функціонування та регулювання діяльності
підприємств з іноземним капіталом в Україні.

60. Джерела формування конкурентних переваг та конкурентної позиції
підприємства на зовнішньому ринку, рівні і параметри виміру
міжнародної конкурентоспроможності.

Опитування Анкету-оцінку для оцінки якості курсу буде надано після завершення курсу.

СХЕМА КУРСУ «ЗЕД підприємства»

Види завдань, які виконуватимуть студенти Максимальна
кількість балів

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації та регулювання зовнішньоекономічної
діяльності
1. Поточне опитування (усне опитування, участь в дискусіях, доповнення,
розв’язування задач)

10

2. Контрольне тестування (модуль 1) 10
Разом 20
Змістовий модуль 2. Організаційно-функціональна характеристика зовнішньоекономічної
діяльності підприємств
1. Поточне опитування (усне опитування, участь у дискусіях, доповнення,
розв’язування)

10

2. ІНДЗ 10
3. Контрольне тестування (модуль 2) 10
Разом 30
Разом за семестр 50
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Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Усього
ДФН

у тому числі Усьо
го
ЗФН

у тому числі
Л П Ср л п Ср

Теоретичні основи організації та регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) як
вид підприємництва

12 4 4 4

Тема 2. Зовнішньоекономічні операції та зв’язки 11 4 4 3
Тема 3. Система регулювання
зовнішньоекономічної діяльності в Україні

11 4 4 3

Тема 4. Стан та перспективи розвитку
зовнішньоекономічної діяльності України

11 4 4 3

Всього 45 16 16 13
Організаційно-функціональна характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Тема 5. Управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства

12 4 4 4

Тема 6. Інформаційне забезпечення та
контрактний менеджмент у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

11 4 4 3

Тема 7. Організація та функціонування
підприємств з іноземним капіталом в Україні

11 4 4 3

Тема 8. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства

11 4 4 3

Всього 45 16 16 13
Усього, год. 90 32 32 26

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) як вид підприємництва
Сутність та роль ЗЕД в сучасних умовах господарювання. Характеристика категорій

зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв’язки. Рівні (глобальний, наднаціональний, галузевий,
національний, регіональний, макрорівень, мінірівень), об’єкти (товари, послуги,
зовнішньоекономічні зв’язки) і суб’єкти (згідно ст. 3 ЗУ „Про ЗЕД”) ЗЕД. Види ЗЕД (згідно ст. 4
ЗУ „Про ЗЕД”). Функції ЗЕД. Принципи здійснення ЗЕД (загальні, специфічні, національні).
Нормативно-правове забезпечення ЗЕД в Україні. Основні показники функціонування
зовнішньоекономічної системи держави: показники інтегрованості, показники обсягів,
показники динаміки, показники структури, показники результативності.

Тема 2. Зовнішньоекономічні операції та зв’язки
Поняття та види (основні і допоміжні) зовнішньоекономічних операцій.

Зовнішньоторговельні операції: види (торгівля товарами, торгівля послугами, торгівля
продуктами інтелектуальної власності, звичайна торгівля, торгівля за режимом найбільшого
сприяння, преференційна та дискримінаційна), форми (експорт (реекспорт), імпорт (реімпорт),
внутрішньо фірмова, зустрічна торгівля), методи (прямий і через посередників) та показники
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(показники обсягів, показники структури, показники динаміки, показники підсумків). Сучасні
тенденції і особливості розвитку зовнішньоторговельних зв’язків у світі.

Зовнішньоекономічні виробничі зв’язки: лізингові операції (фінансовий та оперативний
лізинг, переваги міжнародного лізингу), виробнича кооперація (напрями і форми кооперації) та
спільне підприємництво (форми, мотиви та переваги СП, вільні економічні зони як інструмент
особливого регулювання ЗЕД).

Зовнішньоекономічні фінансово-інвестиційні зв’язки. Міжнародні розрахунки та
банківське обслуговування у сфері ЗЕД. Форми міжнародних розрахунків: аванс, акредитив,
інкасо, платіж за відкритим рахунком, банківський переказ. Види і засоби платежів (готівковий,
авансовий, платіж у кредит). Форми кредитування експортерів та імпортерів. Система клірингу.

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Прямі і портфельні інвестиції, складові
«сприятливого інвестиційного клімату», види і форми іноземних інвестицій, спонукальні
мотиви іноземних інвестицій, підприємство з іноземними інвестиціями, сучасні тенденції
розвитку іноземного інвестування в Україні.

Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Поняття зовнішньоекономічної політики держави та її складові (зовнішньоторговельна,

інвестиційна, валютна та митна). Протекціонізм та лібералізація як базові моделі
зовнішньоторговельної політики.

Організаційна структура державного регулювання ЗЕД в Україні. Суб’єкти регулювання
ЗЕД та їх повноваження (згідно ст. 9 ЗУ «Про ЗЕД»), інструменти регулювання ЗЕД. Правові
режими регулювання ЗЕД на території України.

Митно-тарифне регулювання ЗЕД. Суть та структура Єдиного митного тарифу. Поняття,
функції та види мита. Поняття та види митних ставок. Митна вартість товару та визначення
країни походження товару.

Нетарифне регулювання ЗЕД.Методи нетарифного регулювання: 1. Кількісні: квотування
(поняття, види, економічні наслідки), ліцензування (поняття, види), добровільне обмеження
експорту; 2. Адміністративні: технічні барєри, внутрішні податки і збори, вимоги про вміст
місцевих компонентів; 3. Фінансові: демпінг, експортні субсидії, експортні кредити, валютні
обмеження та регламентація операцій з валютою.

Регулювання ЗЕД на міжнародному рівні через систему міжнародних економічних
організацій: торгівля - СОТ, ЮНКТАД, МТЦ, ЮНСІТРАЛ, МТП, Міжнародні організації з
регулювання світових товарних ринків, фінанси - Група світового банку, МВФ, ЄБРР, БМР,
Регіональні банки розвитку, регіональні інтеграційні угрупування (ЄС, СНД, НАФТА, АСЕАН
та ін.).

Тема 4. Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
Передумови і шляхи інтеграції України у світове господарство. Система чинників, які

формують товарну і географічну структуру ЗЕД українських підприємств (геополітичні,
природно-ресурсні, соціально-економічні та інфраструктурні, культурні чинники).

Україна на міжнародному ринку товарів і послуг. Товарна і географічна (регіональна і
організаційна) структура зовнішньої торгівлі України та тенденції її розвитку. Показники ЗЕД
України (експортна (імпортна) квоти, рівень відкритості економіки, зовнішньоторговельне
сальдо, темпи приросту і т.п.).

Участь України у міжнародних фінансово-інвестиційних процесах. Участь України у
Єврорегіонах. Експортний потенціал України. Перспективи розвитку України як транзитної
держави.
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Змістовний модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Сутність та складові процесу управління ЗЕД підприємства з точки зору системно-

функційного підходу у менеджменті.
5.1. Ухвалення рішення про вихід на зовнішній ринок

Діагностика сучасного міжнародного середовища бізнесу. Дослідження зовнішнього
(економічного, політичного, правового та культурного; макро- і мікросередовища) та
внутрішнього бізнес-середовища при здійсненні ЗЕД. Чинники, що впливають на ухвалення
рішення підприємства про вихід на зовнішній ринок: внутрішні і зовнішні. Небезпеки і ризи, які
несе діяльність на зовнішньому ринку для підприємства.
5.2. Стратегії проникнення на зовнішні ринки

Чотири основні стратегічні профілі ЗЕД підприємств: етноцентризм, поліцентризм,
регіоноцентризм і геоцентризм. Напрямки формування зовнішньоекономічних стратегій: за
фіксованим рівнем якості всі зусилля спрямовуються на зниження ціни через зменшення витрат;
за незмінної ціни відбувається покращення якісних характеристик. Стратегія експорту та
стратегія імпорту у ЗЕД.
5.3. Основні форми організаційних структур управління ЗЕД на підприємстві.

Чинники і принципи побудови організаційних структур управління ЗЕД підприємства.
Основні форми побудови організаційних структур управління ЗЕД: проста (експортний,
імпортний відділи), складна (відділ ЗЕД, зовнішньоекономічна фірма, структура створена
спільно з іноземним контрагентом) і транснаціонального типу (міжнародний відділ, функійна,
продуктова, регіональна, матрична).

Структура, функції та обов’язки віділу ЗЕД на підприємстві (на основі Положення про
відділ ЗЕД) та його провідних спеціалістів (на основі посадових інструкцій).

Формальні і неформальні механізми координації та інтеграції діяльності міжнародних
підрозділів підприємства за Ч. Гілом. Принципи оптимізації організаційних структур управління
ЗЕД.
5.4. Валютне та податкове регулювання ЗЕД підприємства.

Валютне регулювання ЗЕД в Україні. Поняття та основні складові валютної політики
держави. Обєкти та суб’єкти валютного регулювання. Валюта, валютний курс, валютні цінності.
Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в іноземній валюті. Види
валютних операцій. Система валютного контролю. Валютні ризики та способи їх усунення.

Зміст та принципи оподаткування ЗЕД в Україні. Основні види податків, встановлених
для суб’єктів ЗЕД. Сутність та порядок нарахування митних податків (ПДВ, мита, акцизного
збору). Особливості оподаткування залежно від митного режиму. Порядок відшкодування ПДВ
при експорті. Відображення митних платежів у ВМД. Єдиний збір, що стягується у пунктах
пропуску через митний кордон.
5.5. Аналіз ЗЕД підприємства та оцінка її ефективності.

Суть та види аналізу ЗЕД. Аналіз ЗЕД країни, регіону, галузі (абсолютні показники,
відносні показники, показники структури, показники інтенсивності, показники ефективності
ЗЕД).

Аналіз ЗЕД підприємства: аналіз виконання зобов’язань з експорту та імпорту, аналіз
динаміки експорту та імпорту, аналіз якості та конкурентоспроможності експортних (імпортних)
товарів, аналіз експорту та імпорту на умовах комерційного кредиту.

Визначення ефективності ЗЕД підприємства. Валютна ефективність експорту та імпорту.
Економічна ефективність зовнішньоекономічних операцій. Показники ефекту експорту та
імпорту.
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Тема 6. Інформаційне забезпечення та контрактний менеджмент у сфері
зовнішньоекономічної діяльності

Суть і напрями інформаційного забезпечення ЗЕД. Поняття та види
зовнішньоторговельної документації: документація із забезпечення виробництва експортного
товару; документація з підготовки товарів до відвантаження; комерційні документи; технічна
документація; документація оформлення банківських операцій; страхові документи, транспортні
документи; митні документи.

Поняття та особливості укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Структура зовнішньоекономічного договору. Істотні умови зовнішньоекономічного договору
(14 пунктів, згідно з „Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”).

Процес підготовки та укладання зовнішньоекономічного договору (7 етапів):
маркетингове дослідження ринку, вибір форм і методів роботи на зовнішньому ринку, розробка
організаційних і комерційних заходів, проведення рекламної кампанії, підготовка до підписання,
підписання договору, організація контролю за виконанням договору. Оцінка виконання
договорів.

Тема 7. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом в Україні
Поняття та нормативно-правове регламентування діяльності підприємств з іноземними

інвестиціями в Україні. Види і форми іноземних інвестицій в Україні
Особливості та етапи створення підприємств з іноземними інвестиціями в Україні.

Основні мотиви створення підприємств з іноземними інвестиціями. Особливості вибору
іноземного партнера для спільної діяльності. Документаційне забезпечення діяльності
підприємств з іноземними інвестиціями. Ефективність функціонування підприємства з
іноземним капіталом.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон (ВЕЗ).
Види та доцільність створення ВЕЗ в Україні та світі. Пільги, що надаються підприємствам на
території ВЕЗ. Офшорні компанії: види, цілі, юрисдикція. Офшорні банки. Законодавчі
обмеження щодо співпраці з офшорами.

Тема 8. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Сутність та чинники формування міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

Показники міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Оцінка рівня конкуренції на
зовнішніх ринках. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Напрями і
методи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Сучасний стан
формування і рівня міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств.


