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1. Система міжнародних комерційних контрактів. Укладання міжнародних комерційних 
контрактів 

 Основні етапи підготовки експортних (імпортних) операцій. Методи вивчення і відбору контрагентів. 
Класифікація міжнародних комерційних контрактів. Структура, зміст інформаційного досьє контрагента. 
Процедура підготовки, структура і зміст комерційної пропозиції (оферти) при експорті. Види оферт, порядок їх 
акцептування. Процедура підготовки, зміст і структура запиту (замовлення) при підготовці імпортної операції. 
Загальні норми протокольної практики. Методика проведення переговорів, мова переговорів, фінансове 
забезпечення. Обмеження в діловій практиці. Підготовка протоколу про наміри та попереднього контракту. 

2. Структура та зміст міжнародного комерційного  контракту 

 Загальні положення та структура контракту. Сторони контракту. Загальні вимоги до змісту контракту. Вступна 
частина контракту. Предмет та об’єкт контракту, базисні умови поставки. Особливості визначення кількості 
товару. Поняття строку і дати поставки. Використання Incoterms в практичній роботі. Транспортні умови та 
страхування вантажів. ТНЗЕД та номенклатура послуг, їх використання в Україні. 

3. Обґрунтування цінових умов контракту купівлі-продажу товарів 

Поняття цінових характеристик контракту, види цін. Базис та індекс ціни. Визначення попереднього рівня ціни 
в контракті. Способи фіксації ціни в контракті: тверді, рухомі і ковзаючі ціни. Надбавки до ціни і скидки з ціни. 
Розрахункові ціни. Джерела інформації про світові ціни. 

4. Принципи і методи визначення зовнішньоторговельних цін 

 Принципи визначення зовнішньоторговельних цін. Визначення цін на товари-конкуренти. Комерційні поправки 
до зовнішньоторговельних цін: на уторговування; на терміни поставки; на серійність; на умови платежу; на 
“ковзання” ціни. Методи розрахунку зовнішньоторговельних цін. Вплив на методи ціноутворення характеру 
зв’язків між партнерами. Вплив на методи визначення ціни специфіки товару. 

5. Платіжні умови контракту купівлі-продажу товарів 

 Валюта платежу та захисні застереження. Термін платежу. Способи платежу: готівковий платіж; авансовий 
платіж; платіж в кредит. Форми розрахунків: інкасо, акредитив; відкритий рахунок, телеграфні та поштові 
перекази; чек; вексель. Вибір оптимальних умов платежу для експортера та імпортера. Формулювання 
платіжних умов в контракті. 

6. Умови упакування, маркування, страхування та перевезення вантажів 

 Вимоги до упакування товарів. Маркування товарів. Невідповідність упакування, захисту і маркування. 
Контрактні умови транспортування товарів і вантажів. Морські перевезення: основні визначення. Суть, види і 
основні реквізити коносаменту. Зобов’язання сторін при контейнерних перевезеннях. Міжнародні змішані 
перевезення. Атрибути договору страхування вантажів. Види страхових полісів. Страховий ризик. Поняття 
страхового випадку. Страхування вантажів при перевезеннях: умови страхування і обсяг відповідальності. 
Обмеження при страхуванні. Взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку.  

7. Умови передачі-приймання товару. Гарантії та претензії. Правила і процедури врегулювання 
торговельних суперечок 

 Правові умови передачі-приймання вантажу. Види передачі-приймання. Перевірка кількості товару. 
Приймання вантажу по якості, способи перевірки фактичної якості товару. Поняття гарантійних термінів 
експлуатації, зберігання, придатності та їх вказання в умовах контрактів. Рекламації: суть, порядок, форма і 
терміни подання, зміст основних даних. Способи врегулювання рекламацій. Зміст претензійної роботи. 
Визначення товару невідповідним по якості. Штрафи та відшкодування збитків. Форс-мажорні застереження.  



  
8. Виконання міжнародних комерційних контрактів 

 Підготовка товару до відвантаження, вимоги до упаковки, маркування. Зміст зовнішньоторговельної 
інформації, яка оформляє виконання зовнішньоторговельної угоди; документація про походження експортного 
товару, підготовку його до відвантаження. Комерційні документи, документи з платіжно-банківських операцій, 
страхові, транспортно-експедиційні та митні документи. Стандартизація і уніфікація зовнішньоторговельних 
документів. 

9. Особливості контрактів з торговельними посередниками. Організація і техніка проведення 
міжнародних аукціонних, біржових операцій, торгів та укладення контрактів на них. 

 Договір про надання права на продаж: сторони договору, характер взаємовідносин між ними; визначення 
території; цінові умови і спосіб виплати винагороди; термін дії, застереження про неконкуренцію, про 
мінімальний оборот. Договір консигнації: термін дії; визначення території; цінові умови та виплата винагороди; 
умови платежу; особливі зобов’язання консигнанта. Агентський договір: сторони договору; визначення 
території; права агента і принципала; термін дії; винагорода агента; зобов’язання агента та принципала. 
Організаційні форми та особливості діяльності торговельно-посередницьких фірм в сучасних умовах. 

10. Методи техніко-економічної оцінки ефективності зовнішньоторговельних операцій. Методика 
розрахунку ефективності експортних (імпортних) операцій 

 Особливості функціонування світових товарних ринків з точки зору оцінки ефективності 
зовнішньоторговельних операцій. Система показників ефективності зовнішньої торгівлі на рівні країни, галузі, 
підприємства. Форми вияву ефекту від зовнішньої торгівлі. 
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Контроль знань: 
Індивідуальні завдання 14х3 42  
Контрольні роботи  2х10 20 
Тести    23х5 115 
Колоквіум   2х10 20 
Всього    197  


