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ВСТУП 
 

На сучасному етапі важливим фактором трансформації та розвитку 
економіки України є активна участь у міжнародному поділі праці та 
інтеграційних процесах шляхом ефективного здійснення зовнішньо-
торговельної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної 
економічної системи. Вказаним посилюється важливість вивчення сучасних 
тенденцій розвитку міжнародної торгівлі, теоретичних засад становлення 
глобальних торговельних процесів, практичних аспектів підготовки, 
укладання й реалізації зовнішньоторговельних угод та контрактів, 
поглиблення цієї проблематики у підготовці студентів.  

Головна мета вивчення дисципліни «Міжнародна торгівля» − 
формування у майбутніх фахівців системи теоретико-прикладних знань про 
сучасну роль, функціональне наповнення та інструментарій міжнародної 
торгівлі у висококонкурентному середовищі. Вивчення студентами даної 
дисципліни сприяє вмінню застосовувати теоретичні знання у майбутній 
практиці,  набуттю теоретичних і практичних навиків обґрунтування ефек-
тивності торговельних операцій з зарубіжними партнерами, їх укладення і 
здійснення. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення форм 
організації та інструментів державного регулювання міжнародної торгівлі, 
практики наднаціонального регулювання міжнародних торговельних 
відносин; набуття вмінь розраховувати й аналізувати основні показники 
міжнародної торгівлі, набуття навичок документального оформлення 
торговельних угод. 

Проблематика вивчення міжнародної торгівлі охоплює питання історії 
становлення та сучасних тенденцій розвитку зовнішньоторговельних 
відносин у світі та в Україні, теорії та концепції розвитку міжнародної 
торгівлі, характеристики прямих та опосередкованих зовнішньоторговельних 
операцій. Наступними блоками питань є прикладні маркетингові аспекти 
забезпечення процесу підготовки та виконання експортно-імпортних 
операцій. При цьому розглядаються важливі питання організації досліджень 
зарубіжних ринків, відбору потенційних покраїнних ринків, розробки 
продуктово-асортиментної, збутово-розподільчої та контрактно-цінової 
політики, які є суттєвими чинниками успішної діяльності експортерів на 
зовнішньому ринку. 

У межах вивчення питань техніко-економічного обґрунтування 
зовнішньоторговельних операцій вивчаються прикладні аспекти оцінки та 
аналізу ефективності показників зовнішньої торгівлі. Такі дослідження є 
важливими у контексті відбору та ранжування найбільш ефективних 
експортних операцій, визначення оптимальних експортних та імпортних 
стратегій. Вивчення різноманітних аспектів підготовки та укладання 
міжнародних контрактів для різних видів зовнішньоторговельних операцій 
дозволить студентам отримати практичні навики контрактної роботи, 
формулювання основних умов контрактів та виконання контрактів з 
врахуванням торговельних традицій на різних зарубіжних ринках.  
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

Методика вивчення курсу «Міжнародна торгівля» для студентів денної 
та заочної форм навчання базується на поєднанні лекційних, семінарських, 
практичних занять та самостійної роботи студентів. Самостійна робота 
студентів є важливою складовою навчального процесу. Самостійна робота є 
основним засобом оволодіння студентами навчальним матеріалом у вільний 
від занять час. В результаті виконання завдань самостійної роботи студент 
повинен засвоїти наступні вміння: 

- узагальнювати інформацію про стан та проблеми розвитку 
зовнішньоторговельних відносин окремих країн; 

- аналізувати показники ефективності діяльності підприємств при 
здійсненні зовнішньоторговельних операцій; 

- обґрунтовувати пропозиції та рекомендації щодо формування 
комплексу міжнародного маркетингу експортно-орієнтованого підприємства; 

- професійно оцінювати рівень підготовки окремих розділів 
зовнішньоторговельних контрактів. 

Вивчення особливостей розвитку світових ринків товарів та послуг 
дозволить студентам отримати практичні навики зовнішньоекономічних 
операцій, формулювання основних умов міжнародних угод з врахуванням 
економічних традицій на різних зарубіжних ринках.  

Мета контролю виконання завдань самостійної роботи студентів – 
отримання інформації про рівень і правильність самостійного засвоєння 
студентом проблемних питань з курсу „Міжнародна торгівля”. 

Запропоновані завдання самостійної роботи студентів передбачають 
закріплення отриманих на лекційних заняттях знань про порядок організації 
та проведення роботи із збору та аналітичної обробки інформації у сфері 
міжнародних торговельних відносин.  
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1. ПЛАНИ СЕМІНАРІВ ТА ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
ЗМІСТОВНЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНИЙ 

СТАН РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ» 

 
План 

1. Предмет, мета та основні завдання вивчення дисципліни. 
2. Показники розвитку міжнародної та зовнішньої торгівлі. 
3. Основні теорії та концепції розвитку міжнародної торгівлі. 
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
1. Переваги та фактори розвитку міжнародних торговельних зв’язків. 
2. Поняття «міжнародна» та «зовнішня торгівля». 
3. Об’єктивні передумови інтернаціоналізації економіки.  
4. Класичні теорії міжнародної торгівлі. 
5. Теорема Хекшера-Оліна та парадокс Леонтьєва. 
6. Технологічні теорії та концепції розвитку міжнародної торгівлі. 
7. Сучасні теорії та концепції розвитку міжнародної торгівлі. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 1 та № 2 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
 
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 
 
Завдання 4. У рейтингу конкурентоспроможності країн світу [114], що 

публікується щороку Всесвітнім економічним форумом, провідні позиції 
займають так звані “Азіатські тигри”. Вказати, які країни належать до цієї 
групи, та охарактеризувати особливості та проблеми розвитку їх 
зовнішньоторговельних зв’язків. Окреслити перспективи торговельної 
співпраці України з країнами цієї групи. 

 
Завдання 5. У таблиці 1 наведені дані про макроекономічні показники 

та чисельність населення у країнах, що є найбільшими експортерами світу у 
2010 р. (за даними МВФ [119] та СОТ [112; 118]). Визначити показники 
експорту на душу населення, експортні квоти, частку країн у світовому ВВП 
та експорті. Проаналізувати експортну спеціалізацію вказаних країн, рівень 
відкритості національних економік та визначте її вплив на економічний 
розвиток. Як вплинула світова фінансова криза на показники розвитку 
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зовнішньої торгівлі аналізованих країн?     
 

Таблиця 1 
Основні макроекономічні показники та чисельність населення у 

найбільших країнах-експортерах у 2010 р. 
Країна Номінальний 

ВВП,  
млн. дол. 
США 

Обсяги експорту 
товарів, 

 млрд. дол. США 
(2009 р.) 

Чисельність 
населення,  
млн. осіб 

Китай 5 878 257 1 202 1 341,414 
Німеччина 3 315 643 1 121 81,603 
США 14 657 800 1 057 309,997 
Японія 5 458 872 581 127,483 
Нідерланди 783 293 499 16,605 
Франція 2 582 527 475 62,960 
Італія 2 055 114 405 60,340 
Бельгія 465 676 370 10,924 
Великобританія 2 247 455 351 62,222 
Росія 1 465 079 304 140,367 
Світ у цілому 62 909 000 12 461 6 928,198 

 
Завдання 6. Визначити, які країни належать до групи “Великої 

вісімки”. Як вплинула світова фінансова криза на показники розвитку 
зовнішньої торгівлі в цих країнах? Які існують проблеми торговельної 
співпраці України з цими країнами на сучасному етапі? 

 
Завдання 7. Проаналізувати сучасні особливості діяльності 

найбільших ТНК на світових ринках товарів та послуг [115] та їх глобальні 
експортні стратегії. Яким критеріям повинна відповідати компанія, щоб 
вважатися транснаціональною? Які з найбільших світових ТНК представлені 
в Україні? Визначте позитивні та негативні наслідки зовнішньоторговельної 
діяльності ТНК для економіки нашої країни. Який внесок ТНК у розвиток 
сучасної міжнародної торгівлі? Визначити вітчизняні корпорації, які можна 
вважати транснаціональними. Охарактеризувати їх зовнішньоторговельну 
діяльність. 

 
Завдання 8. У 2011 році у країні А всього спожито продукції легкої 

промисловості на 3500 млн. дол. США. Імпортна квота складає 10%. Частка 
імпортної продукції легкої промисловості у загальній структурі імпорту 
товарів складає 12%. Загальний обсяг експорту становить 2950 млн. дол. 
США. Розрахувати: 

1. Зовнішньоторговельний оборот. 
2. Торговельний баланс. 
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Завдання 9. Країна В експортувала металопродукції в 2010 році на 
3820 млн. дол. США. У 2011 р. обсяг виробництва металопродукції в країні 
склав 9810 млн. дол. США, що на 5% більше, ніж у 2010 р. Розрахувати 
експортну квоту у 2010 році. 

Завдання 10. У країні А за 2011 рік зовнішньоторговельний оборот по 
товарах склав 33,37 млрд. дол. США, у тому числі експорт товарів - 18,1 
млрд. дол. США. Частка чорної металургії в імпорті дорівнює 7,8%. У країні 
В зовнішньоторговельний оборот по товарах у 2011 році склав 25,6 млрд. 
дол. США, експорт - 12,3 млрд. дол. США. Частка чорної металургії в 
імпорті дорівнює 10,5%. Споживання в кожній із країн чорної металургії - 
3,7 млрд. дол. США. Розрахувати імпортну квоту в країнах А і В. 
Проаналізувати, яка з країн має більші переваги в зовнішній торгівлі чорною 
металургією і чому. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 
План 

1. Головні етапи розвитку міжнародної торгівлі. 
2. Основні форми торгівлі в Стародавньому світі.  
3. Зміни у виробничій спеціалізації країн і  міжнародна торгівля.  

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Роль торгівлі в економічному розвитку країн Старого світу. 
2. Система міжнародного обміну в епоху феодалізму. 
3. Міжнародна торгівля як фактор економічної могутності держави. 
4. Роль міжнародної торгівлі як стимулюючого фактору великих 

географічних відкриттів  XV-XVII ст.  
5. Характерні ознаки міжнародної торгівлі колоніального періоду. 
6. Голландська Ост-індська компанія. 
7. Крах колоніальної системи, розвиток мануфактур як новий етап 

розвитку міжнародної торгівлі.  
8. Виникнення нових видів транспорту і їх вплив на розвиток 

міжнародних  торговельних  контактів. 
9. Розвиток зовнішньої торгівлі на Україні у стародавні часи. 
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Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [118]; [119]. 

 
 
 
 

ТЕМА 3. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 
СРСР (1960-91 РР.) ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
План 

1. Історичні передумови становлення та розвитку зовнішньої торгівлі 
України. 

2. Характерні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі СРСР (1960-91 
рр.) та місце у ній України. 

3. Реформа управління зовнішньою торгівлею СРСР та її наслідки для 
України. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Зовнішньоторговельні зв’язки України у часи Козацько-гетьманської 
республіки. 

2. Зовнішня торгівля України у період НЕПу. 
3. Зовнішньоторговельні відносини України у повоєнний період. 
4. Передумови зовнішньоекономічної кризи 1986-91 рр. 
5. Формування галузевої спеціалізації зовнішньої торгівлі України у 

межах СРСР. 
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
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посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
 
ТЕМА 4. ТОРГІВЛЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

План 
1. Етапи становлення зовнішньої торгівлі України.  
2. Географічна орієнтація та товарна структура вітчизняної зовнішньої 

торгівлі.  
3. Зовнішня торгівля України в умовах вступу до СОТ.  

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Кризові тенденції торговельних зв’язків України в 1991-1999 рр. 
2. Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельні зв’язки 

України. 
3. Проблеми негативного сальдо торговельного балансу. 
4. Регіональні особливості розвитку зовнішньоторговельних зв’язків 

України.  
5. Проблеми імпортної залежності економіки України. 
6. Торговельні конфлікти України та Росії. 
7. Проблеми розширення зовнішньоторговельних відносин України та 

ЄС. 
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 3 та 4 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
 
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 
 
Завдання 4. На основі даних таблиці 2 розрахувати 

зовнішньоторговельний оборот України і зовнішньоторговельний баланс, 
проаналізувати динаміку зовнішньої торгівлі, зробити висновки. Визначити 
причини негативного сальдо зовнішньої торгівлі в окремі роки. 

Таблиця 2 
Показники зовнішньої торгівлі товарами України, млн. дол. США 

 

Роки Експорт Імпорт 
Зовнішньотор-

говельний оборот 
Торговельний 

баланс 
1997 14231,9 17128,0   
1998 12637,4 14675,6   
1999 11581,6 11846,1   
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2000 14572,5 13956,0   
2001 16264,7 15775,1   
2002 17957,1 16976,8   
2003 23066,8 23020,1   
2004 32666,1 28996,8   
2005 34286,8 36141,1   
2006 38367,7 45034,5   
2007 49248,1 60669,9   
2008 66954,4 85535,4   
2009 39702,9 45435,6   
2010 51430,5 60739,9   

 
Завдання 5. Економіка України характеризується надмірною 

залежністю від поставок енергоносіїв з Росії. Проаналізуйте динаміку та 
проблеми українсько-російських відносин у сфері торгівлі нафтою та газом 
за останні роки. Визначте можливість використання альтернативних джерел 
забезпечення енергоносіями для України. 

 
Завдання 6. Баланс України у зовнішній торгівлі товарами з країнами 

СНД становив у 2010 р. мінус 7952925,1 тис. дол. США, а зовнішньотор-
говельний оборот – 45441920 тис. дол. США. Розрахувати показники експор-
ту та імпорту товарів у 2010 р. з країнами СНД. 

 
Література: 

[2]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! 
Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не 
знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! 
Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не 
знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [78]; [Помилка! 
Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не 
знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! 
Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не 
знайдено.]. 

 
ТЕМА 5. МЕТОДИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ. ОСНОВНІ ВИДИ 
ОПЕРАЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

 
План 

1. Поняття і характерні ознаки міжнародної торговельної оборудки та 
операції.  

2. Види міжнародних оборудок.  
3. Методи здійснення міжнародних комерційних операцій.  
4. Особливості торгово-посередницьких операцій у світовій торгівлі. 
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
1. Основні та забезпечуючі операції.  
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2.  Прямі та опосередковані зв’язки, сфери їх застосування, переваги та 
недоліки. 

3. Недійсні оборудки.  
4. Поняття та різновиди прямих експортних (імпортних) операцій. 
5. Реекспорт (реімпорт), практика їх застосування. 
6. Міжнародні аукціонні, біржові операції та торги як особливі методи 

здійснення торговельних операцій у світогосподарських зв’язках. 
  7. Торги, перспективи їх впровадження в Україні. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 
 
Завдання 3. Визначити найбільші світові центри аукціонної торгівлі за 

основними товарними групами та проаналізувати особливості їх функціо-
нування. Окреслити перспективи залучення вітчизняних експортерів та 
імпортерів до світової аукціонної торгівлі. 

  
Завдання 4. Окреслити головні тенденції та проблеми розвитку 

світових товарних бірж. Визначити найбільші світові центри біржової 
торгівлі за основними товарними групами та проаналізувати особливості їх 
функціонування. Проаналізувати роль товарних бірж у формуванні світових 
цін. Обґрунтувати перспективи діяльності вітчизняних експортерів на 
світових товарних біржах.   

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 6. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ. МІЖНАРОДНІ 

ТОРГОВЕЛЬНІ УГОДИ ТА  ОПЕРАЦІЇ 
 

План 
1. Класифікація зовнішньоторговельних операцій та контрактів. 
2. Типові контракти та торгові звичаї у світовій торгівлі. 
3. Операції зустрічної торгівлі та техніка їх здійснення.  
4. Основні види торгово-посередницьких операцій.  
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Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Вплив процесу інтернаціоналізації світової економіки на характе-
ристики зовнішньоторговельних оборудок. 

2. Прямий товарообмін.  
3. Компенсаційні операції.  
4. Зустрічні та авансові закупівлі; операції типу “offset” та  “switch”.  
5. Співробітництво на компенсаційній основі у межах виробничої 

кооперації: суть та об’єкти.  
6. Операції “за свій рахунок”, продаж “по договору”. 
7. Комісійні та консигнаційні операції: суть, схема проведення, 

переваги та недоліки для господарських суб’єктів України. 
8. Агентські та брокерські операції. 
9. Контракти з разовою та періодичною поставкою. 
10. Особливості зовнішньоторговельних контрактів у межах промисло-

вого співробітництва та контрактів на поставку комплектного обладнання. 
11. Довгострокові контракти на поставку сировини і напівфабрикатів. 
12. Нормативна база уніфікації умов оборудок, сфера застосування. 
13. Міжнародні організації, які здійснюють уніфікацію умов оборудок. 
14. Практика застосування торгових звичаїв у світовій торгівлі, вимоги 

до звичаїв. 
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 5 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
 
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАРУБІЖНИХ ТОВАРНИХ 
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РИНКІВ 
 

План 
1. Суть, види та стратегічні рішення міжнародного маркетингу. 
2. Процес формування інформаційної бази досліджень зарубіжних 

ринків товарів. 
3. Типи міжнародних досліджень ринку. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Стадії процесу міжнародного маркетингового дослідження зарубіж-
них товарних ринків: визначення вимог до інформації, збір даних, аналіз, 
впровадження.  

2. Інформаційна база маркетингових досліджень світових ринків: стру-
ктурра і зміст маркетингової інформації, джерела і методи збору даних.  

3. Концепція міжнародного маркетингу: мотиви господарської діяль-
ності, процес розробки та зміст концепції.  

4. Підходи до вибору зарубіжного ринку. 
5. Діяльність провідних дослідницьких компаній світу. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 6 та № 7 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
 
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 8. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВІДБОРУ ПОТЕНЦІЙНИХ 

ПОКРАЇННИХ РИНКІВ   
 

План 
1. Методи оцінки зовнішньоторговельних можливостей підприємства.  
2. Основні етапи процесу відбору цільових ринків.  
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3. Методи вивчення привабливості ринків, оцінки конкурентних 
позицій та ринкових шансів на цільових ринках.  

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Попереднє сканування; якісний аналіз та експертна оцінка кількісних 
показників; розширене дослідження потенційних зовнішньоторговельних 
можливостей у системі оцінки зовнішньоторговельних можливостей 
підприємства. 

2. Попередній відбір потенційних покраїнних товарних ринків.  
3. Дослідження конкурентоспроможності товару на цільових ринках 

параметричним методом. 
4. Якісні методи зіставного аналізу конкурентних переваг підпри-

ємства. 
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 8 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
 
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 9. РОЗРОБКА ПРОДУКТОВО-АСОРТИМЕНТНОЇ ТА 

КОНТРАКТНО-ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ 
 

План 
1. Обґрунтування продуктово-асортиментної політики: маркетингові 

рішення щодо продукту та асортименту.  
2. Процес розробки контрактно-цінової політики. 

  3. Моделі ціноутворення та цінові  стратегії, застосовувані в практиці 
міжнародного маркетингу. 
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
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1. Позиціонування товару (фірми) на цільових ринках.  
2. Розробка портфельних матриць та політики стосовно цільових 

покраїнних ринків.  
3. Сегментування ринків, обґрунтування концепції маркетингу, 

стратегії проникнення і поведінки на ринках (сегментах). 
4. Контрактно-цінова політика: виявлення внутрішніх і зовнішніх 

факторів впливу.  
5. Основні ситуації прийняття маркетингових рішень про ціни. 
6. Визначення цілей та напрямів цінової політики, принципів 

ціноутворення.  
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 10. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБУТОВО-РОЗПОДІЛЬЧОЇ ТА 
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ. 
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ПЛАНІВ 

 
План 

1. Розробка збутово-розподільчої політики. 
2. Розробка комунікаційної політики. 
3. Стратегічні маркетингові плани. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Розробка збутово-розподільчої і комунікаційної політики: визна-
чення цілей; вибір системи збуту, каналів та методів збуту, способів і часу 
виходу на цільові ринки, системи товаропросування, форм і методів 
стимулювання збуту.  

2. Основні елементи комунікаційної політики: вибір рекламних засобів. 
3. Планування в міжнародному маркетингу: функції та види планів. 
4. Структура та зміст стратегічних маркетингових планів.  
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5. Основні розділи середньотермінових та операційних (тактичних) 
планів маркетингу. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 9 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
 
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 
ОБҐРУНТУВАННЯ, ПІДГОТОВКИ, УКЛАДЕННЯ І ВИКОНАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ КОНТРАКТІВ 
 

ТЕМА 11. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ 
КОНТРАКТІВ. УКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ 

КОНТРАКТІВ 
 

План 
1. Основні етапи підготовки експортних (імпортних) операцій.  
2. Класифікація міжнародних комерційних контрактів.  
3. Способи та форми укладення контрактів. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Методи вивчення і відбору контрагентів.  
2. Класифікація міжнародних комерційних контрактів, зарубіжних 

фірм-контрагентів, показники їх діяльності.  
3. Структура, зміст інформаційного досьє контрагента.  
4. Джерела інформації про зарубіжних контрагентів. 
5. Процедура підготовки, структура і зміст комерційної пропозиції 

(оферти) при експорті.  
6. Види оферт, порядок їх акцептування.  
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7. Процедура підготовки, зміст і структура запиту (замовлення) при 
підготовці імпортної операції. 

8. Загальні норми протокольної практики.  
9. Методика проведення переговорів, мова переговорів, фінансове 

забезпечення.  
10. Обмеження в діловій практиці.  
11. Підготовка протоколу про наміри та попереднього контракту. 
12. Особливі вимоги до проведення передконтрактних переговорів.  
13. Відповідальність контрагентів на етапі передконтрактних відносин. 
14. Способи та форми укладення контрактів при прямих зв’язках.  
15. Особливості континентальної та американської практики. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 10 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
 
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 12. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО 

КОМЕРЦІЙНОГО  КОНТРАКТУ 
 

План 
1. Загальні положення та структура контракту.  
2. Загальні вимоги до змісту контракту.  
3. Incoterms редакції 2000 р.  

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Сторони контракту.  
2. Вступна частина контракту.  
3. Предмет та об’єкт контракту, базисні умови поставки: загальні 

визначення. 
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4. Особливості визначення кількості товару, що постачається.  
5. Поняття строку і дати поставки, порядок їх визначення в контракті. 
6. Використання Incoterms у практичній роботі.  
7. Транспортні умови та страхування вантажів. 
8. Міжнародний статистичний облік зовнішньоторговельних операцій 

та його уніфікація.  
9. Гармонізована система опису і кодування товарів.  
10. Єдина товарна номенклатура зовнішньоторговельної діяльності (ТН 

ЗЕД) та номенклатура послуг, їх використання в Україні. 
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 11 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА  13. ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВИХ УМОВ КОНТРАКТУ 

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 
 

План 
  1. Поняття цінових характеристик контракту. 
  2. Визначення попереднього рівня ціни в контракті.  

3. Способи фіксації ціни в контракті. 
  

Питання та завдання для самостійної роботи 
1. Види цін. 
2. Базис та індекс ціни. 
3. Тверді, рухомі і ковзаючі ціни. 
4. Надбавки до ціни і знижки з ціни. 
5. Розрахункові ціни.  
6. Джерела інформації про світові ціни. 
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Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 14. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЦІН 
 

План 
1. Принципи визначення зовнішньоторговельних цін.  
2. Визначення цін на товари-конкуренти. 
3. Методи розрахунку зовнішньоторговельних цін.  

  4. Врахування окремих факторів при розрахунках зовнішньоторго-
вельних цін.  

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Комерційні поправки до зовнішньоторговельних цін: на уторго-
вування; на терміни поставки; на серійність; на умови платежу; на 
“ковзання” ціни. 

2. Врахування питомої вартості.  
3. “Гальмування” ціни.  
4. Параметричні методи ціноутворення. 
5. Методи розрахунку ціни, базовані на теорії життєвого циклу товару. 
6. Вплив на методи ціноутворення характеру зв’язків між партнерами.  
7. Вплив на методи визначення ціни, специфіки товару. 
8. Вплив транспортного фактору при встановленні ціни. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 
 
Завдання 3. Визначити ціну для покупця за одиницю товару, якщо за 
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партію запасних частин до автобусів він оплатив продавцю 107000 дол. 
США. Було закуплено 2400 комплектів (штук). Митні платежі склали 4,7% 
від суми купівлі, а страхові платежі за страхування від транспортних ризиків 
- 8000 дол. США. 

 
Завдання 4. Розрахувати мінімально допустиму експортну ціну 

одиниці продукції за умови: партія експорту товару складається з 2000 
одиниць; дисконтовані витрати на виробництво, реалізацію і транспорту-
вання - 8000 грн.; валютна виручка від реалізації продукції в Росії  - 1000 
дол. США.  Передбачається, що вся валютна виручка може бути продана на 
МВБ за курсом 8,0 грн. за 1 дол. США. 

 
Завдання 5. Яка максимально допустима ціна у валюті імпортного 

обладнання, що використовується на машинобудівному підприємстві, якщо 
обсяг продукції становить 1000 тис. грн. щорічно; річні виробничі витрати -   
800 тис. грн.; частка обладнання у загальній вартості виробничих фондів 
дорівнює 20%. Термін експлуатації імпортного обладнання - 8 років. 
Мінімально допустима рентабельність обладнання - 10%. Обміний курс 
гривні по відношенню до долара становить 8,0 грн. за дол. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 15. ПЛАТІЖНІ УМОВИ КОНТРАКТУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

ТОВАРІВ 
 

План 
1. Валюта платежу та захисні застереження.  
2. Термін платежу.  
3. Способи платежу та форми розрахунків у контракті. 

  
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
1. Готівковий платіж. 
2. Авансовий платіж. 
3. Платіж у кредит. 
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4. Форми розрахунків: інкасо, акредитив; відкритий рахунок, 
телеграфні та поштові перекази; чек; вексель.  

5. Вибір оптимальних умов платежу для експортера та імпортера.  
6. Формулювання платіжних умов у контракті. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 12 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
 
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
 ТЕМА 16. УМОВИ УПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, 

СТРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 
 

План 
1. Вимоги до упакування товарів. 
2. Маркування товарів.  
3. Атрибути договору страхування при перевезенні зовнішньо-торго-

вельних вантажів. 
4. Контрактні умови транспортування товарів і вантажів. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Невідповідність упакування, захисту і маркування. 
2. Морські перевезення: основні визначення.  
3. Суть, види та основні реквізити коносаменту.  
4. Визначення, зобов’язання та умови лінійного коносаменту. 
5. Гарантійні листи під чистий коносамент. 
6. Схеми та зобов’язання сторін при контейнерних перевезеннях.  
7. Міжнародні змішані перевезення. 
8. Види страхових полісів.  
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9. Страховий ризик і забезпечення.  
10. Поняття страхового випадку. 
11. Страхування вантажів при перевезеннях: умови страхування й обсяг 

відповідальності.  
12. Особливі умови страхування.  
13. Обмеження при страхуванні.  
14. Взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку.  
15. Відмова у виплаті страхової суми.  

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 17. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ. ГАРАНТІЇ ТА 

ПРЕТЕНЗІЇ. ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК 

 
План 

1. Правові умови передачі-приймання вантажу.  
2. Поняття гарантійних термінів експлуатації, зберігання, придатності 

та їх вказання в умовах контрактів. 
3. Рекламації: суть, порядок, форма і терміни подання, зміст основних 

даних. 
4. Способи врегулювання рекламацій. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Передача вантажу перевізнику.  
2. Види передачі-приймання.  
3. Перевірка кількості товару.  
4. Приймання вантажу за якістю, способи перевірки фактичної якості 

товару.  
5. Перевірка стану вантажу при перевезенні. 
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6. Зобов’язання та права сторін при поданні і врегулюванні рекламацій.  
7. Зміст претензійної роботи.  
8. Оформлення претензій і порядок їх подання.  
9. Результати розгляду претензій.  
10. Наслідки недотримання претензійного порядку.  
11. Функції контрактної відповідальності і поняття порушення 

контракту.  
12. Визначення товару невідповідним за якістю.  
13. Невідповідність товару властивостям, передбаченим контрактом; 

зразкам; властивостям, необхідним при споживанні і торгівлі.  
14. Штрафи та відшкодування збитків. 
15. Форс-мажорні та інші захисні застереження.  
16. Розгляд суперечок, пов’язаних із контрактом.  
17. Припинення дії контракту.  
18. Правила і процедури врегулювання суперечок. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 13 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 18. ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ 

КОНТРАКТІВ 
 

План 
1. Підготовка товару до відвантаження.  
2. Стандартизація та уніфікація зовнішньоторговельних документів. 
3. Вимоги до упаковки, маркування. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Зміст зовнішньоторговельної інформації, яка пов'язана з 
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оформленням виконання зовнішньоторговельної угоди. 
  2. Документація про походження експортного товару, підготовку його 

до відвантаження.  
3. Комерційні документи, документи з платіжно-банківських операцій, 

страхові, транспортно-експедиційні та митні документи. 
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 19. ОСОБЛИВОСТІ КОНТРАКТІВ ІЗ ТОРГОВЕЛЬНИМИ 
ПОСЕРЕДНИКАМИ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ 

МІЖНАРОДНИХ АУКЦІОННИХ, БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ТОРГІВ ТА 
УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТІВ НА НИХ 

 
План 

1. Відповідальність сторін при використанні торговельних посередни-
ків. 

2. Особливості укладання контрактів із торговельними посередниками. 
3. Організація і техніка проведення міжнародних аукціонних, біржових 

операцій, торгів та укладення контрактів на них. 
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
1. Договір про надання права на продаж: сторони договору, характер 

взаємовідносин між ними; визначення території; цінові умови і спосіб 
виплати винагороди; термін дії, застереження про конкуренцію, про 
мінімальний оборот. 

2. Договір консигнації: термін дії; визначення території; цінові умови 
та виплата винагороди; умови платежу; особливі зобов’язання консигнанта. 

3. Агентський договір: сторони договору; визначення території; права 
агента і принципала; термін дії; винагорода агента; зобов’язання агента та 
принципала. 
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4. Організаційні форми та особливості діяльності торговельно-
посередницьких фірм у сучасних умовах. 

5. Мета та основні умови угод на реальний товар, строкових 
(ф’ючерсних) угод. 

6. Особливості проведення спекулятивних операцій на товарних 
біржах.  

7. Гра на різниці цін між угодами на наявний товар і на строк, при 
операціях з реальним товаром.  

8. Гра на різниці цін на окремі сорти товару. 
9. Спекулятивні операції з ф’ючерсними контрактами.  
10 Операції хеджування: суть, мета і техніка здійснення.  
11. Хеджування ризиків на тривалий період.  
12. Організаційна структура товарних бірж та техніка проведення 

біржових операцій.  
13. Форми міжнародної торгівлі біржовими товарами.  
14. Етапи і техніка проведення аукціонних операцій.  
15. Організаційні форми аукціонної торгівлі. 
16. Порядок підготовки та основні етапи проведення торгів.  
17. Тендерні умови торгів.  
18. Організатори та учасники торгів. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.] 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 20. ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

У МЕЖАХ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО І 
ПРОМИСЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
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План 
1. Сутність міжнародного науково-технічного і промислового співко-

бітництва. 
2. Розвиток виробничо-технічних зв’язків у сучасних умовах.  
3. Особливості укладання контрактів при реалізації проектів науково-

технічного і промислового співробітництва. 
4. Місце України у міжнародному науково-технічному і промисловому 

співробітництві. 
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
1. Основні міжнародні ринки технологій. 
2. Показники рівня технологічної місткості торгівлі. 
3. Об’єкти технологічного обміну. 
4. Форми комерційного трансферу технологій. 
5. Міжнародна ліцензійна торгівля. 
6. Міжнародні договори щодо комерційного використання ліцензії. 
7. Види платежів у міжнародній ліцензійній торгівлі. 
8. Типи ліцензій та їх характеристика. 
9. Міжнародний лізинг. 
10. Організація міжнародного виробничо-технічного співробітництва: 

угоди про промислове співробітництво; об’єднання фірм. 
11. Міжнародне виробниче кооперування. 
12. Угоди про технічне співробітництво: об’єкт угоди, управління 

виконанням; відповідальність партнерів; право власності; термін дії. 
13. Спільні підприємства і консорціуми як організаційні форми 

виробничого кооперування. 
14. Угоди про спеціалізацію, створення науково-технічних виробничих 

комплексів. 
15. Основні умови договорів на спорудження промислових об’єктів. 
 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
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посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 21. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

План 
1. Сутність категорії ефективності у зовнішньоторговельній сфері. 
2. Методологічні основи оцінки ефективності експортно-імпортних 

операцій. 
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
1. Ефект виграшу часу у міжнародній торгівлі. 
2. Зовнішньоторговельний ефект. 
3. Науково-технічний ефект. 
4. Ефект спеціалізації і кооперування. 
5. Ефект подолання дефіциту ресурсів. 
6. Ефект збереження ресурсів на майбутнє. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 22. МЕТОДИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ. 
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНИХ 

(ІМПОРТНИХ) ОПЕРАЦІЙ 
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План 
1. Особливості функціонування світових товарних ринків з точки зору 

оцінки ефективності зовнішньоторговельних операцій.  
2. Система показників ефективності зовнішньої торгівлі на рівні країни, 

галузі, підприємства.  
3. Форми вияву ефекту від зовнішньої торгівлі. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Міжнародні методики складання техніко-економічних обґрунтувань. 
2. Показники валютної ефективності експорту та імпорту. 
3. Врахування умов конвертування валюти при оцінці показників ефек-

тивності. 
4. Граничні ціни та витрати на експорт та імпорт. 
5. Оцінка ефективності експорту та імпорту технологічного обладнан-

ня. 
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]. 

 
Завдання 2. Виконати індивідуальне завдання № 14 [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено.].  
 
Завдання 3. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 
 
Завдання 4. Визначити показники ефекту та ефективності експорту та 

величину збитків (прибутків) від зміни валютного курсу по експортному 
контракту, використовуючи наступні дані:  

Експортна ціна, дол./т  - 450,0. 
Кількість, т – 30. 
Закупівельна ціна, грн./т - 780,0. 
Витрати на експорт, грн. - 1800,0. 
Витрати на 1 т експорту, грн. - 60,00. 
Обмінний курс на дату укладання контракту - 8,2 грн. / дол. США.  
Обмінний курс на дату поставки - 8,02 грн. / дол. США. 
 
Завдання 5. Обґрунтувати доцільність здійснення найбільш 

ефективних експортних операцій, використовуючи наведені у таблиці 3 дані. 
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Таблиця 3 
Показники, які використовуються для визначення ефективності 

експортної угоди 
Показники Контракт 1 Контракт 2 Контракт 3 

Експортна ціна,  дол./т 1100 420 240 

Кількість, т 20 20 50 
Закупівельна ціна, грн./т  5300,0 1700,0 1280,0 
Витрати на  експорт, грн.  7247,6 177,0 626,0 
Витрати на 1 т експорту, грн.  362,38 8,85 12,52 

 
Обмінний курс на дату укладання контрактів становить 8,0 грн. за 1 

дол. США. 
 
Завдання 6. Розрахувати ефект та ефективність імпорту обладнання за 

наступних умов: вартість обладнання - 200 тис. дол. США, максимально 
можлива рентабельність складає 10%; термін експлуатації обладнання - 8 
років; річні виробничі витрати - 500 тис. грн.; річний обсяг реалізованої 
продукції - 1 млн. грн.; коефіцієнт кредитного впливу дорівнює 0,95; частка 
обладнання в загальній вартості виробничих фондів – 20%. 

 
Завдання 7. Підприємством було закуплено партію телефонів у 

Німеччині за ціною 20 євро за один апарат. Визначити ефективність 
здійсненої імпортної операції, беручи до уваги, що обсяг партії складає 5000 
одиниць. Ціна, за якою цей апарат можна продати в Україні, - 323 грн. 
Офіційний курс на момент виконання угоди становив 10,0 грн. за 1 євро. 
Витрати на імпорт склали  2,2 євро за одиницю. Взявши до уваги отриманий 
коефіцієнт, проаналізувати, чи є доцільним проведення аналогічних операцій 
у майбутньому. 

 
Завдання 8. Підприємство розглядає можливість повторної закупівлі 

партії  телефонних апаратів у Німеччині. Вартість одного апарату - 20 євро. 
Вартість перевезення: 100 штук - 5 євро за штуку; 500 штук - 4 євро за штуку; 
1000 штук - 3 вро за штуку; 10000 штук - 2 євро за штуку; 20000 штук - 1 
євро за штуку. 

Такий апарат можна продати в Україні за 410 грн. за штуку. Офіційний 
курс на момент виконання угоди становив 10,0 грн. за 1 вро. Якщо взяти до 
уваги, що інших витрат немає, який мінімальний обсяг імпорту забезпечує 
норму прибутку, що перевищує 100%?  

 
Завдання 9. Розрахувати ефект, ефективність здійснення експортної 

операції експорту одиниці товару за умови: партія експортного товару 
складається з 20 одиниць; дисконтовані витрати на виробництво, реалізацію і 
транспортування - 1800 грн.; валютна виручка від реалізації продукції в 
Польщі - 5000 дол. США. Передбачається, що вся валютна виручка може 
бути продана за курсом - 8,0 грн. за 1 дол. США. 
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Завдання 10. Визначити величину економічної ефективності 

зовнішньоторгової операції, якщо обсяг експорту склав 7,4 млн. дол. США, 
собівартість виробленої продукції - 35,9 млн. грн., а додаткові видатки, 
пов'язані з експортом, - 0,47 млн. грн. 

 
Завдання 11. Розрахувати граничну ціну імпортного обладнання за 

наступних умов: максимально можлива рентабельність складає 10%; термін 
експлуатації обладнання - 8 років; річні виробничі витрати - 800000 грн.; 
річний обсяг реалізованої продукції - 1000 тис. грн.; коефіцієнт кредитного 
впливу дорівнює 0,85; частка обладнання у загальній вартості виробничих 
фондів – 20%. 

 
Завдання 12. Розрахувати максимально допустимі витрати на 

виробництво та реалізацію одиниці експортної продукції за умови: партія 
експортного товару складається з 20 од.; дисконтовані витрати на реалізацію 
та транспортування - 2800 грн.; валютна виручка від реалізації одиниці 
продукції у Франції - 1000 дол. США. Передбачається, що вся валютна 
виручка може бути продана на МВБ за курсом 1 дол. США – 8,0 грн. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; 
[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

 
ТЕМА 23. СУЧАСНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

 
План 

1. Сучасна торговельна політика України, напрями і перспективи роз-
витку.  

2. Поняття стратегічного партнерства в зовнішній торгівлі.  
 3. Вітчизняна зовнішньоторговельна політика у системі правил, вимог 

та стандартів СОТ. 
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Питання та завдання для самостійної роботи 
1. Торговельні партнери України, розширення міжнародної торго-

вельної діяльності. 
2. Інтенсифікація зовнішньоторговельного обміну в період з 2001 р: 

нарощування обсягів експортної діяльності, зміна географічної орієнтації 
експорту та імпорту. 

3. Переваги і небезпеки форсованої лібералізації умов зовнішньої 
торгівлі: вірогідність пастки конкурентоспроможності для традиційного 
українського експорту. 

4. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності українських товарів на 
світових ринках.  

5. Зміна пріоритетів державного фінансування галузей економіки після 
вступу України до СОТ. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми [Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. 
 
Завдання 2. Підготувати тематичну доповідь або реферат із теми. 

 
Література: 

[Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело 
посилання не знайдено.]; [2]; [Помилка! Джерело посилання не 
знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [21]; [Помилка! 
Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не 
знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! 
Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не 
знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! 
Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не 
знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [78]; [Помилка! 
Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не 
знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! 
Джерело посилання не знайдено.]; [Помилка! Джерело посилання не 
знайдено.]. 

 
2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ 

 
1.  Особливості розвитку зовнішньоторговельних зв'язків споживчої 

кооперації України. 
2. Дослідження зовнішньоторговельної діяльності поза межами 

легальної економіки та її соціально-економічних наслідків. 
3. Порівняльний аналіз переваг та недоліків різних видів операцій 

міжнародної купівлі-продажу товарів (за матеріалами підприємства). 
4. Зовнішньоторговельні зв'язки країн-членів СНД. 
5. Особливості зовнішньоторговельних відносин України з країнами 

ЄС. 
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6. Дослідження експортного потенціалу вітчизняних підприємств (за 
матеріалами галузі).  

7. Типові контракти та звичаї в міжнародній торгівлі. 
8. Типові контракти та звичаї в практиці торгівлі з партнерами країн 

СНД. 
9. Типові контракти та торгові звичаї в практиці торгівлі з партнерами 

країн Східної та Центральної Європи. 
10. Еволюція міжнародного маркетингу в процесі інтернаціоналізації 

світової економіки та глобалізації міжнародної торгівлі. 
11.Розробка комплексу міжнародного маркетингу при експорті 

сільськогосподарської продукції сировинного призначення (на прикладі 
зернових, м'яса та м'ясопродуктів; насіння та олії соняшникової, цукру, 
спирту етилового тощо). 

12.Розробка комплексу міжнародного маркетингу при експорті складної 
машинно-технічної продукції (на прикладі такої продукції, як автобуси, авто-
навантажувачі, мопеди, велосипеди тощо). 

13.Розробка комплексу міжнародного маркетингу при експорті товарів 
остаточного споживання (одяг, кондитерські вироби, коштовності тощо). 

14.Розробка комплексу міжнародного маркетингу при експорті 
продукції заготівельної і переробної галузей споживчої кооперації 
(шкірсировина, плоди та ягоди, овочі, мед і продукти бджільництва, 
консервовані овочі, фрукти, гриби тощо). 

15.Принципи та методи визначення зовнішньоторговельних цін (на 
прикладі продукції металургійної та хімічної промисловості, сільсько-
господарської сировини, складних машинотехнічних виробів). 

16.Практика претензійної роботи в міжнародній торгівлі та можливості 
її застосування в Україні. 

17.Порівняльний аналіз світової та вітчизняної практики використання 
посередників в операціях міжнародної купівлі-продажу товарів. 

18.Обґрунтування основних умов контракту та оцінка ефективності 
здійснення консигнаційних операцій при експорті продукції заготівельної і 
переробної галузей споживчої кооперації. 

19. Обґрунтування основних умов контракту та оцінка ефективності 
здійснення імпорту складної машинно-технічної продукції на агентських 
засадах. 

20.Міжнародна біржова торгівля з огляду на участь вітчизняних 
експортерів. 

21.Особливості розвитку міжнародної аукціонної торгівлі та оцінка 
можливості участі українських суб'єктів господарювання. 

22.Світова практика проведення торгів та аналіз її застосування в 
зовнішньоторговельних зв'язках. 

23.Міжнародні виробничо-технічні зв'язки в умовах інтерна-ціоналізації 
світової економіки (на прикладі галузі). 

24.Дослідження впливу платіжних та валютних умов контракту на 
ефективність експортної (імпортної) операції (на прикладі конкретного 
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товару або групи товарів). 
25.Дослідження ефективності різних видів розрахунків при здійсненні 

зовнішньоторговельних операцій. 
26. Роль банків в активізації зовнішньоторговельної діяльності 

вітчизняних підприємств. 
27. Дослідження ефективності функціонування зовнішньоторговельної 

інфраструктури України. 
28.Дослідження практики організації та здійснення контрактної роботи 

в зовнішній торгівлі підприємства. 
29.Аналіз і прогнозна оцінка ефективності експортної діяльності 

підприємств споживчої кооперації. 
30.Аналіз і прогнозна оцінка ефективності імпортних операцій 

підприємств споживчої кооперації. 
31.Порівняльний аналіз методичних підходів до оцінки ефективності 

операцій міжнародної купівлі-продажу товарів. 
32.Техніко-економічне обґрунтування ефективності експортної операції 

(на прикладі сировинної продукції виробничо-технічного призна-чення). 
33.Оцінка ефективності експорту продукції заготівельної та переробної 

галузей споживчої кооперації. 
34.Техніко-економічна оцінка доцільності експорту складної машинно-

технічної продукції (автонавантажувачі, автобуси, мотоцикли, велосипеди 
тощо). 

35.Оцінка ефективності імпорту товарів остаточного споживання (на 
прикладі товарів харчосмакової групи). 

36.Оцінка ефективності імпорту непродовольчих товарів остаточного 
споживання. 

37.Оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій, здійснюва-
них з використанням посередників. 

38.Техніко-економічна оцінка ефективності імпорту обладнання для 
первинної переробки сільськогосподарської сировини. 

39.Техніко-економічна оцінка ефективності імпорту обладнання, 
пов’язаного з передачею технології (на прикладі устаткування для випуску 
продуктів харчування). 

40.Економіко-правове регулювання та оцінка ефективності імпорту 
інвестиційних товарів. 

41.Особливості здійснення зовнішньої торгівлі в умовах спеціальних 
економічних режимів господарської діяльності. 

42.Дослідження чинників розвитку українського експорту-імпорту. 
43.Дослідження конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

світових ринках (на прикладі конкретного товару). 
44.Формування конкурентних позицій фірми на міжнародних ринках 

(на прикладі конкретної фірми). 
45. Вплив вступу України в СОТ на конкурентоспроможність 

вітчизняних експортерів. 
46. Наслідки світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну 
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діяльність вітчизняних експортерів (на прикладі галузі). 
47.Порівняльна характеристика режиму зовнішньої торгівлі України з 

країнами СНД та ЄС. 
48.Дослідження доцільності закупівель імпортних товарів та їх впливу 

на розвиток національного виробництва (за матеріалами галузі, на прикладі 
конкретного товару). 

49.Дослідження інституційного забезпечення зовнішньоторговельних 
зв’язків України. 
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