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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на зовнішній ринок, до 

зростання міжнародних зв’язків, сприяє інтернаціоналізації господарського життя. У 

сучасному світі чіткіше простежується тенденція до інтеграції в міжнародному 

економічному просторі. Доказом цього є тісна взаємозалежність виробництва і 

міжнародної торгівлі. Сьогодні більшість товарів надходить на ринок через зовнішню 

торгівлю або виготовляється з використанням складників, що завозяться з-за кордону.  

Зовнішньоекономічна діяльність діє змогу прискорювати науково-технічний прогрес 

завдяки організації спільних досліджень, швидкому переобладнанню сучасною технікою 

цілих галузей і виробництв, сприяє розв'язанню багатьох соціальних проблем. Отже, 

зовнішньоекономічні зв'язки стають одним з основних чинників розвитку господарства 

України. 

Саме тому набуття теоретичних знань і практичних навичок в сфері управління 

зовнішньоекономічною діяльністю є необхідною умовою всебічної і поглибленої 

підготовки майбутнього фахівця в галузі економіки підприємства. 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є сукупність закономірностей, умов, принципів, 

процесів та явищ, що мають місце в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є теоретико-практична підготовка студентів для 

розв'язання конкретних завдань та прийняття управлінських рішень у 

зовнішньоекономічній діяльності в умовах формування ринкової моделі господарювання 

Основні завдання 

— надати студентам навчальний матеріал з теорії навчальної дисципліни 

«Управління зовнішньоекономічною діяльністю» та сформувати основи практичних 

знань; 

— виробити розуміння суттєвості та специфіки механізму функціонування 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі; 

— вивчити економічні і організаційні відносини, які складаються між 

господарюючими суб'єктами різних країн під час проведення зовнішньоекономічної 

діяльності;  

— вивчити аналіз закономірностей формування різних систем ЗЕД;  

— ознайомити з різними аспектами управління ЗЕД та суті міжнародних операцій;  

— сформувати вміння застосовувати методи й інструментарій управління і 

організації ЗЕД на українських підприємствах 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

після вивчення навчальних дисциплін «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси 

підприємств», «Міжнародна економіка», «Державне регулювання економіки», «Податкова 

система», «Онови зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні фінанси», 

«Податковий менеджмент», «Митний контроль і митне оформлення», передує навчальним 

дисциплінам «Митний менеджмент», «Фіскальне адміністрування». 



Вимоги до знань і умінь 

а) знати:  

 методи управління зовнішньоекономічною діяльністю; 

 етапи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

 основну документацію, необхідну для здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності.  

б) уміти:  

 використовувати в практичній роботі законодавчий та інший інструктивний 

матеріал; 

 самостійно організовувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства; 

 самостійно збирати необхідну документацію для здійснення ЗЕД; 

 самостійно аналізувати та планувати ЗЕД підприємства;  

 контролювати, діагностувати та планувати ЗЕД підприємства; 

 оперувати макроекономічними категоріями; 

 визначати та аналізувати сучасні проблеми управління за спеціальністю; 

 приймати рішення щодо розв’язання актуальних проблем управління за 

спеціальністю. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 

рівень сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня  

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язанні типових ситуацій. 

З. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій. 

 

Навчальна програма складена на 5 кредитів. Форми контролю – поточне 

оцінювання, іспит. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринкових відносин 

2. 
Сутність, принципи та методи управління зовнішньоекономічною 

діяльністю 

3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

4. Зовнішньоекономічні операції та угоди 

5. Організація виходу підприємства на зовнішній ринок 

6. Торгово-посередницькі операції на зовнішньому ринку 

7. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності 

8. 
Страхування ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та 

шляхи їх мінімізації 

9. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності  

10. Зовнішньоекономічна діяльність регіону 



3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 

 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринкових відносин 

Зовнішньоекономічна діяльність в системі категорій міжнародної економіки. 

Основні форми зовнішньоекономічної діяльності та їх характеристика. Внутрішні та 

зовнішні чинники, що впливають на організацію зовнішньоекономічної діяльності. 

Сутність та основні види зовнішньоторговельних операцій. Завдання та головні елементи 

системи зовнішньоекономічної стратегії України. Пріоритети розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

 

Тема 2. Сутність, принципи та методи управління зовнішньоекономічною 

діяльністю 

Організація структури управління зовнішньоекономічною діяльністю та основні 

функції управління зовнішньоекономічною діяльністю на мікрорівні. Мета і завдання 

організаційної структури управління ЗЕД. Сприяння роботі відділами і службами 

планування, маркетинговими відділами та групи відділів, що забезпечують ухвалення і 

виконання управлінських рішень. Відділ зовнішньоекономічних зв'язків як структурний 

підрозділ підприємства та його функції. Зовнішньоторговельна фірма як відносно 

самостійний підрозділ.  Принципи та методи управління зовнішньоекономічною 

діяльністю 

 

Тема 3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Адміністративне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Економічне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання в сфері зовнішньоекономічних 

відносин. 

 

Тема 4. Зовнішньоекономічні операції та угоди 

        Основні види зовнішньоекономічних операцій та угод. Зовнішньоторгові 

операції та зовнішньоторгові угоди: суть та класифікація. Алгоритм здійснення 

зовнішньоторгової угоди купівлі-продажу. Організація зовнішньоторгових операцій на 

підприємстві. Особливості укладання зовнішньоекономічних контрактів. Організація 

переговорів по контракту. Типовий міжнародний контракт купівлі-продажу. Структура та 

зміст зовнішньоторгового контракту купівлі-продажу. 

 

Тема 5. Організація виходу підприємства на зовнішній ринок 

Підходи до міжнародної сегментації. Вибір цільового ринку для здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. Вид та структура збутової системи підприємства, 

зайнятого зовнішньоекономічною діяльністю. Особливості маркетингового дослідження 

зовнішнього ринку. Глобальна мережа Інтернет як інструмент розширення 

зовнішньоекономічних операцій. 

 

Тема 6. Торгово-посередницькі операції на зовнішньому ринку 

Сутність торгового посередництва в зовнішньоекономічній діяльності. Види 

посередників в зовнішній торгівлі. Визначення прав та винагороди посередників. Види 

торгово-посередницьких фірм. Структура та зміст посередницьких угод. Посередницькі 

операції на основі договорів комісії (консигнації). 

 

Тема 7. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності 



Види цін у зовнішній торгівлі. Фактори, що визначають експортну та імпортну ціни. 

Методологічні підходи до формування ціни при здійсненні зовнішньоекономічних 

операцій. Прогнозування експортної контрактної ціни. Прогнозування імпортної 

контрактної ціни. 

 

Тема 8. Страхування ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та 

шляхи їх мінімізації 

Види ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та способи їх 

страхування. Основні ризики, що виникають при митному оформленні товарів. Шляхи 

мінімізації ризиків. Перестрахування, гарантійне страхування, ескалаторна страхування. 

Ризики природного походження. 

 

Тема 9. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

Методичні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. Показники економічної ефективності експорту та порядок їх розрахунку. 

Підходи до визначення економічної ефективності імпорту. Визначення економічної 

ефективності за співвідношенням цін на внутрішньому та зовнішньому ринках. Оцінка 

ефективності з використанням системи показників. 

 

Тема 10. Зовнішньоекономічна діяльність регіону 

Концептуальні засади зовнішньоекономічної діяльності регіону. Нормативно-

правова база зовнішньоекономічної діяльності регіону. Регіональні стратегії та програми в 

сфері ЗЕД. Стратегії підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку 

субрегіонів. Особливості зовнішньоторговельної політики на регіональному рівні. 

Конкурентоспроможність регіону в умовах сучасних глобалізаційних процесів. Складові 

та критерії конкурентоспроможності регіону. Транскордонне та міжнародне 

міжрегіональне співробітництво регіонів 
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