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ВСТУП 

 

Метою навчальної дисципліни «Управління експортно-імпортними 

операціями» є формування у студентів сучасного управлінського мислення, 

системи теоретичних знань та практичних навичок щодо прийняття та 

виконання управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності, 

пов’язаних з плануванням, організацією, керівництвом та контролем виконання 

експортно-імпортних операцій. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами 

категоріального апарата Інкотермс, принципів та методів раціональної 

організації, планування та контролю за виконанням експортно-імпортних 

операцій, вивчення і аналіз організаційної структури управління 

зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві; визначення особливостей 

зовнішньоторговельних операцій, міжнародних лізингових, факторингових 

операцій та механізму здійснення форфейгингу; оволодіння інструментарієм та 

методиками визначення фактурної та митної вартості товару з використанням 

умов Інкотермс; аналіз економічної ефективності експортно-імпортних 

операцій. 

Написання контрольної роботи передбачає опрацювання різноманітних 

джерел інформації за темою, що вивчається: монографій, підручників, 

навчальних посібників, статей. Самостійне вивчення студентами-заочниками 

цієї навчальної дисципліни передбачає отримання ними теоретичних знань з 

лекційного курсу, існуючих підручників та написання контрольної роботи за 

вибраним варіантом, яка складається з теоретичної та практичної частин. 

Тематика контрольних робіт та список рекомендованої літератури містяться у 

цих методичних вказівках. Методичні вказівки мають на меті допомогти 

студентам набути практичні навички щодо управління експортно-імпортними 

операціями з урахуванням особливостей конкретних ринків, регіонів і змін 

ринкової кон’юнктури. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти денної та заочної форм навчання за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» під час вивчення 

навчальної дисципліни «Управління експортно-імпортними операціями» 

повинні виконати контрольну роботу згідно з навчальним планом. Контрольна 

робота є важливим засобом самоконтролю студента, підґрунтям глибокого 

засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до заліку. 

У процесі виконання контрольної роботи студент повинен не тільки 

вивчити рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, 

але й провести якісне оброблення отриманого матеріалу: установити причинно-

наслідкові зв’язки, виявити закономірності.  

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

«0», – виконується контрольна робота № 10, якщо остання цифра «2», – 

виконується робота за номером 2. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент має 

показати своє вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками та іншими науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної теми. Використовуючи літературу, студент повинен 

стисло викласти теоретичні питання. Водночас важливо не тільки детально 

проаналізувати питання, але й показати своє бачення поставлених проблем та 

особисте ставлення до їхнього розв’язання. 

Виконання практичного завдання контрольної роботи дозволяє опанувати 

практичні навички щодо визначення накладних витрат підприємства на умовах 

поставок ЕХW, FOB, CIF; розрахунку та аналізу ефекту й ефективності 

експортно-імпортних операцій.  

Використовуючи літературні джерела, студент повинен викладати думки 
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автора своїми словами або наводити цитати з обов’язковим посиланням на 

джерела. Після закінчення цитати у квадратних дужках зазначається 

порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; 

далі через кому – сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання 

[4, с. 58] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури 

під номером 5, на сторінці 58. Список використаної літератури оформляється з 

урахуванням відповідних вимог. Роботу має бути виконано із застосуванням 

комп’ютерної техніки, на паперовому носії інформації (аркуш форматом А4 – 

інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman 14). Приблизний обсяг роботи – 15–

20 сторінок. Оформити титульну сторінку необхідно згідно з додатком А. 

Своєчасно виконану контрольну роботу студент здає на кафедру за 

десять днів до початку екзаменаційної сесії на перевірку. Захист контрольної 

роботи здійснюють за графіком, затвердженим деканатом. Під час захисту 

студент має показати знання положень, викладених у роботі. Роботу вважають 

зарахованою, якщо вона відповідає таким вимогам: відповідність змісту роботи 

завданню, повнота та правильність його розв’язання; знання джерел і 

літератури за темою, якість оформлення роботи. До складання заліку з 

навчальної дисципліни «Управління експортно-імпортними операціями» 

студент допускається лише за умови захисту контрольної роботи. 

 

2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ»  

 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи управління  

експортно-імпортними операціями  

 

Тема 1 Зовнішньоторговельні операції 

Історія виникнення та сучасна роль зовнішньоторговельних операцій. 

Особливості зовнішньоторговельних операцій купівлі-продажу. Місце 

міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин. 
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Класифікація зовнішньоторговельних операцій: за напрямами торгівлі, за 

типами об’єктів торгівлі, за ступенем готовності товару, за формами торгівлі, за 

методами торгівлі. Характеристика реекспорту та реімпорту. Форми та методи 

здійснення експортно-імпортних операцій. Види зустрічної торгівлі. Торги, 

біржі та аукціони як методи непрямої зовнішньої торгівлі. 

Література: [5, с. 216–221; 7, с. 7–36; 11, с. 5–25].  

 

Тема 2 Організація експортно-імпортних операцій 

Вивчення кон’юнктури зовнішнього ринку щодо вибраного товару 

експортером та імпортером. Вибір форм і методів роботи на ринку. Планування 

зовнішньоторговельних операцій. Проведення рекламної кампанії. Підготовка 

та укладання зовнішньоекономічного контракту. Виконання контрактних 

зобов’язань. Організація фінансування експортно-імпортних операцій.  

Умови міжнародних лізингових операцій. Механізм міжнародної 

факторингової операції. Форфейтинг як форма кредитування 

зовнішньоекономічного контракту. Мережа Інтернет як інструмент організації 

експортно-імпортних операцій. 

Література: [3, c. 12–16; 5, c. 235–249; 7, c. 60–85; 15, c. 256–264].  

 

Тема 3 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

Класифікація підприємств, які здійснюють експортно-імпортні операції 

продукту. Маркетингові дослідження ринку. Система державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Особливості побудови організаційних 

структур управління залежно від розмірів підприємств та масштабів 

зовнішньоекономічної діяльності. Структура та функції зовнішньоторгової 

фірми підприємства. Структура та функції відділу зовнішньоекономічних 

зв’язків. Сутність та необхідність управління експортними та імпортними 

операціями малих і середніх підприємств. 

Література: [4, c. 260–269; 5, c. 267–284; 10, c. 118–129].  
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Змістовий модуль 2 Практичні аспекти управління 

експортно-імпортними операціями 

Тема 4 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Вплив митного регулювання на організацію і техніку проведення 

зовнішньоекономічних операцій. Теоретичні засади митної вартості. 

Контрактна вартість. Види цін: з фіксуванням, плаваючі, змішані. Система 

знижок: кількісні (прогресивні), загальні (прості), дилерські, бонусні, сезонні, 

експортні. Особливості стягнення митних платежів під час здійснення 

експортно-імпортних операцій. Методи визначення митної вартості товарів: за 

ціною угоди щодо товарів, які імпортуються; за ціною угоди щодо ідентичних 

товарів; за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів; на підставі 

віднімання вартості; на підставі додавання вартості; резервний. 

Література: [4, c. 58–95; 5, c. 73–138; 7, c. 376–392].  

 

Тема 5 Правила міжнародної торгівлі (Інкотермс) 

Мета та сфера застосування Інкотермс (базисних умов контрактів). 

Класифікація умов Інкотермс. Застосування термінів Інкотермс за різних 

умовах транспортування. Зобов’язання продавця щодо поставки. Перехід 

ризиків і витрат, пов’язаних із поставкою. Умови поставки групи E – EXW. 

Умови поставки групи F – FCA, FAS, FOB. Умови поставки групи С – CFR, 

CIF, CPT, CIP. Умови поставки групи D – DAТ, DАР, DDP. Використання 

Інкотермс для розрахунку митної та фактурної вартості. 

Література: [7, c. 101–107; 11, с. 31–45: 19, c. 142–148].  

 

Тема 6 Оцінювання ефективності експортних та імпортних операцій 

Економічний ефект і ефективність експорту. Економічний ефект і 

ефективність імпорту. Методика розрахунку інтегрального економічного 

ефекту від експортно-імпортної діяльності. Визначення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Література: [5, c. 319–337; 7, с. 291–296, 19, с. 287–290].  
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3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

3.1 Теоретична частина 

Варіант № 1 

1. Зовнішньоторговельні операції купівлі-продажу та роль міжнародної 

торгівлі в сучасному світі.. 

2. Мережа Інтернет як інструмент організації експортно-імпортних 

операцій. 

3. Порівняльна характеристика методів визначення митної вартості 

товарів за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються, та за ціною угоди щодо 

ідентичних товарів.. 

 

Варіант № 2 

1. Види зовнішньоторговельних операцій підприємства. 

2. Класифікація підприємств, які здійснюють експортно-імпортні операції 

продукту. 

3. Порівняльна характеристика методів визначення митної вартості 

товарів на підставі віднімання вартості та на підставі додавання вартості. 

 

Варіант № 3 

1. Форми та методи здійснення експортно-імпортних операцій. 

2. Порівняльна характеристика міжнародної факторингової операцій та 

форфейтингу. 

3. Застосування термінів Інкотермс за різних умов транспортування. 

 

Варіант № 4 

1. Торги, біржі та аукціони як методи непрямої зовнішньої торгівлі.. 

2. Маркетингові дослідження ринку як етап організації 

зовнішньоторговельних операцій. 
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3. Порівняльна характеристика умов поставки групи E – EXW та групи F– 

FCA, FAS, FOB (Інкотермс). 

 

Варіант № 5 

1. Організація зовнішньоторговельних операцій на підприємстві. 

2. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю 

на підприємстві. 

3. Порівняльна характеристика умов поставки групи С – CFR, CIF, CPT, 

CIP та групи D – DAТ, DАР, DDP (Інкотермс). 

 

Варіант № 6 

1. Планування зовнішньоторговельних операцій.. 

2. Порівняльна характеристика структури і функцій зовнішньо-

торговельної фірми підприємства та відділу зовнішньоекономічних зв’язків. 

3. Використання Інкотермс для розрахунку митної та фактурної вартості. 

 

Варіант № 7 

1. Проведення рекламної кампанії як етапу організації 

зовнішньоторговельних операцій. 

2. Особливості визначення контрактної (фактурної) вартості товару в 

зовнішньоторговельних операціях. 

3. Особливості методичного підходу до визначення економічного ефекту 

та ефективності експорту. 

 

Варіант № 8 

1. Підготовка та укладання зовнішньоекономічного контракту. 

2. Система цін на товари (послуги) та їх класифікація. 

3. Особливості методичного підходу до визначення економічного ефекту 

та ефективності імпорту. 
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Варіант № 9 

1. Організація фінансування експортно-імпортних операцій. 

2. Особливості стягнення митних платежів під час здійснення експортно-

імпортних операцій. 

3. Методика розрахунку інтегрального економічного ефекту від 

експортно-імпортної діяльності. 

 

Варіант № 10 

1. Порівняльна характеристика міжнародної лізингової та міжнародної 

факторингової операцій. 

2. Методи визначення митної вартості товарів. 

3. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

 

3.2 Практична частина 

 

Завдання 1 Визначення накладних витрат підприємства на умовах 

поставок ЕХW, FOB, CIF 

Підприємство уклало контракт на продаж товару. Основне перевезення 

здійснюється морським транспортом. Дані щодо вартості контракту, витрат на 

збори за митне оформлення та мито, експортну ліцензію, фрахтування судна, 

навантажувально-розвантажувальні роботи, страхування перевезень, 

транспортні витрати до порту експорту (у перерахунку в долари США за 

офіційним курсом на момент здійснення операцій) для перевезень продукції 

студент вибирає згідно з його номером варіанта (останньою цифрою залікової 

книжки) (табл. 1).  

Визначити накладні витрати підприємства на умовах поставок ЕХW, 

FOB, CIF. Результати розрахунків занести до табл. 2. 
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Таблиця 1 – Дані для визначення накладних витрат, тис. дол. США 
 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вартість контракту 160 185 182 142 158 132 175 160 140 152 

Збори за митне 
оформлення та 
мито 

1,2 2,3 2,3 1,5 1,4 1,2 1,5 1,6 1,4 1,8 

Експортна ліцензія 1,0 1,2 1,4 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 1,4 

Транспортні 
витрати  до  порту 
експорту 

1,4 1,6 1,6 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,8 

Фрахтування судна 15,0 16,0 16,0 15,0 16,0 16,0 15,0 16,0 15,0 15,0 

Навантажувально-
розвантажувальні 
роботи 

2,0 3,4 3,2 3,0 1,8 2,0 1,8 2,0 1,8 3,2 

Страхування 
перевезень 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Таблиця 2 – Результати розрахунку накладних витрат на експорт товару, 

тис. дол. США 
 

Показник 
Умови поставок 

ЕХW FOB CIF 

Вартість контракту    

Збори за митне оформлення і мито    

Експортна ліцензія    

Транспортні витрати до порту експорту    

Фрахтування судна    

Навантажувально -розвантажувальні 

роботи 

   

Страхування перевезень    

Усього:    

 

Рекомендації щодо виконання  

Базові умови поставок – це сукупність основних обов’язків контрагентів 

щодо транспортування та страхування товарів на шляху їх переміщення від 

експортера до імпортера. У базових умовах поставок визначено обов’язки 

продавця щодо забезпечення доставки вантажу за встановлену в контракті ціну 
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в певну географічну точку, завантаження товару на транспортний засіб чи 

передання його транспортній організації. 

Базові умови поставок визначають й інші обов’язки продавців і покупців, 

зокрема: 

– хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів територіями 

країн продавця, покупця, транзитних країн, морськими та повітряними 

шляхами; 

– обов’язки продавців у частині пакування та маркування товарів; 

– обов’язки сторін щодо страхування вантажів і оформлення 

комерційних документів; 

– місце і час переходу від продавця до покупця ризиків втрати чи 

пошкодження товарів. 

Сфера дії Інкотермс обмежена питаннями, пов’язаними з правами й 

обов’язками сторін договору купівлі-продажу щодо постачання проданих 

товарів. У правилах Інкотермс умови для полегшення розуміння згруповані в 

чотири категорії: найперший – термін, згідно з яким продавець тільки надає 

товар покупцеві на власній території продавця («Е»-термін – ЕХW); друга 

група, відповідно до якої продавець зобов’язаний поставити товар перевізнику, 

призначеному покупцем («F»-терміни – FCA, FAS і FОВ); потім терміни, 

відповідно до яких продавець повинен укласти контракт на перевезення, не 

перебираючи на себе ризик втрати або пошкодження товару, додаткові витрати 

внаслідок подій, що відбулися після відвантаження і відправлення («С»-терміни 

– СFR, СІF, СРТ і СІР); терміни, відповідно до яких продавець повинен нести 

всі витрати і ризики, необхідні для доставки товару у країну призначення («D»-

терміни – DАТ, DАР і DDP). Класифікацію умов поставок ЕХW, FOB, CIF 

(Інкотермс) наведено в табл. 3.  

Застосування умов поставки ЕХW передбачає надання продавцю 

найбільших пільг. Продавець на власному складі чи підприємстві передає товар 

покупцеві. Водночас покупець несе витрати із завантаження товару, сплати 

митних платежів у країні-експортері й усі подальші витрати. 
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Таблиця 3 – Класифікація умов поставок ЕХW, FOB, CIF (Інкотермс) 

 

Категорія Термін 
Вид 

транспорту 
Характеристика 

Категорія E 

відвантажен

ня 

EXW будь-які 

види 

транспорту 

Франко завод (... назва місця) 

Перехід ризиків: в момент передачі товару на 

складі продавця 

Експортні митні формальності: відповідальність 

покупця 

Імпортні митні формальності: відповідальність 

покупця 

Категорія F 

перевезення 

не оплачено 

продавцем 

 

 

FOB морські та 

внутрішні 

водні 

перевезення 

Франко борт (... назва порту відвантаження) 

Перехід ризиків: з моменту повного вантаження 

на борт судна 

Експортні митні формальності: відповідальність 

продавця 

Імпортні митні формальності: відповідальність 

покупця 

Категорія C 

перевезення 

оплачено 

продавцем 

 

CIF морські та 

внутрішні 

водні 

перевезення 

Вартість, страхування і фрахт (... назва порту 

призначення)  

Перехід ризиків: з моменту повного вантаження 

на борт судна  

Експортні митні формальності: відповідальність 

продавця  

Імпортні митні формальності: відповідальність 

покупця 

 

Накладні витрати під час експорту товарів являють собою витрати 

підприємства з перевезення та реалізації товарів. Накладні витрати під час 

експорту товарів поділяють на дві групи: витрати в національній валюті та 

витрати в іноземній валюті. 

Мета аналізу накладних витрат – перевірка дотримання у звітному періоді 

режиму економії та пошук можливостей до зниження затрат в майбутньому. 

Основні чинники, що впливають на зміну величини накладних витрат, 

подані в табл. 4. 
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Таблиця 4 –Чинники, що впливають на зміну величини накладних витрат 

 

Накладні витрати Чинники 

1 Із перевезення товарів 1. Кількість товарів (вага) 

2. Радіус (відстань перевезень) 

3. Ставка за перевезення (тариф, фрахт) 

4. Спосіб та умови перевезення 

2 Із перевантаження товарів 1. Кількість (вага) вантажу 

2. Ставка за перевантаження 

3. Надбавка при нестандартних та 

надважких вантажах 

3 Зі зберігання товарів 1. Кількість (вага) вантажу 

2. Спосіб зберігання 

3. Термін зберігання 

4. Ставка за зберігання 

 

Завдання 2 Визначення ефекту та ефективності експортно-імпортних 

операцій 

Здійснюючи експортно-імпортні операції, підприємство експортує товар, 

за який отримано валютний виторг. На весь валютний виторг підприємство 

закупило товар на внутрішньому ринку. Дані щодо суми валютного виторгу, 

витрат на виробництво експортного товару та ціни придбаного товару на 

внутрішньому ринку студент вибирає згідно з його номером варіанта 

(останньою цифрою залікової книжки) (табл. 5). Розрахувати валютну 

ефективність експорту, валютну ефективність імпорту, ефект експорту та 

імпорту. Зробити висновки щодо збалансованості експортно-імпортної 

діяльності підприємства. 

Рекомендації щодо виконання  

Економічне обґрунтування схвалюваних рішень з управління 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства здійснюється завдяки 

розрахунку різних показників економічної ефективності. Усю систему 

показників економічної ефективності можна розділити на дві групи. 

1. Показники ефекту, які визначаються як абсолютні величини та 

виражаються у відповідних грошових одиницях як різниця між результатами і 

витратами, грн. 
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Таблиця 5 – Вихідні дані щодо експортно-імпортних операцій  
 

Варіанти 
Валютний виторг,  

млн дол 

Витрати на 

виробництво 

експортного товару, 

млн грн 

Ціна придбаного 

товару на 

внутрішньому 

ринку, млн грн 

1 22,88 24 30,39 

2 29,36 28 38,12 

3 29,10 30 38,49 

4 36,58 34 47,22 

5 35,06 38 46,95 

6 41,76 48 60,78 

7 17,14 22 24,03 

8 38,32 36 49,59 

9 35,06 38 46,95 

10 60,72 56 78,25 

 

2. Показники ефективності, які визначаються на підставі відношення 

результатів до витрат зазвичай відносні та виражаються у відносних одиницях. 

Особливості розрахунку зовнішньоекономічного ефекту визначаються, 

зокрема, такими чинниками: 

– можливостями конвертації національної валюти та умовами 

формування валютних курсів; 

– побудовою показників ефекту та ефективності; 

– умовами розподілу валютної виручки підприємств; 

– варіантністю експортних та імпортних програм. 

Особливості зовнішньоекономічних розрахунків ефективності залежать 

від умов конвертації національної валюти у валюту закордонних країн. 

Водночас в усіх випадках ураховуються реальні можливості отримання 

іноземної валюти. 

Якщо національна валюта повністю неконвертована, то єдиною 

можливістю для отримання іноземної валюти є експорт товарів, послуг чи 
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знань. У розрахунках ефекту та ефективності зовнішньоекономічних операцій 

ураховуються характеристики зустрічних зовнішньоторговельних операцій. 

Якщо національна валюта є вільно конвертованою, то в економічних 

розрахунках використовується значення офіційно встановленого валютного 

курсу для купівлі/ продажу валюти. 

Українська гривня є замкненою валютою, причому в Україні зберігається 

множинність валютних курсів. Так, використовується офіційний курс гривні 

(курс НБУ) та ринковий курс, коливання якого пов’язані із співвідношенням 

попиту та пропозиції. 

Економічною характеристикою будь-якої експортної чи імпортної 

операції є показник валютної ефективності (валютний коефіцієнт, купівельна 

сила валюти, товарний курс). Показник валютної ефективності експорту та 

імпорту визначається згідно з так званими експортним та імпортним 

еквівалентами. 

Експортний еквівалент – це набір товарів та послуг, які експортуються з 

метою отримання необхідної іноземної валюти у випадку повної не 

конвертованості національної валюти. Експортний еквівалент може бути 

визначений для окремої угоди, виду товару, країни, групи валют. 

Імпортний еквівалент – це набір товарів і послуг, які імпортуються на 

отриману від експорту валюту. 

Валютна ефективність експорту (
вал

ексЕ ) розраховується за формулою: 

. екс.i

1

. екс.i

1

*Q

,

*Q

m

екс i
вал i
екс m

екс i

i

Ц

Е

B

=

=

=



      (1) 

де Цекс.і – валютна (зовнішньоторговельна) ціна і-го експортного товару, 

іноземна валюта/шт.; Qекс.і – кількість і-го експортного товару, шт.; Векс.і – 

витрати на виробництво та реалізацію одиниці і-го експортного товару, грн/шт.; 

m – кількість експортних товарів, шт. 
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Цей коефіцієнт характеризує суму валютного доходу від реалізації 

експортних товарів, який приходиться на кожну гривню витрат. 

Валютну ефективність імпорту (
вал

імрЕ ) можна розрахувати так: 

. . j

1

. . j

1
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*Q

n

імр j імр

jвал

імр n

імр j імр

j

Z

Е

Ц
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=




,      (2) 

де Zімр.j – вартість одиниці j-ro імпортного товару, національна валюта/шт.; Qімр.j 

– кількість j-ro імпортного товару, шт.; Цімр.j – валютна ціна одиниці j-ro 

імпортного товару, іноземна валюта /шт.; п – кількість імпортних товарів, шт. 

Показник ефекту експорту характеризує результат діяльності 

підприємства та розраховується як різниця між обсягом випуску продукції на 

експорт і витратами на її виробництво. 

Показник ефекту імпорту товарів розраховується як різниця між 

внутрішньою ціною імпортної продукції та витратами на її придбання. 

Практичне оцінювання ефекту експорту та імпорту потребує додаткового 

врахування цілої низки чинників, пов’язаних з можливою реалізацією тих чи 

інших альтернатив. У цьому випадку можуть бути розраховані різні 

модифікації показників ефекту, зокрема, ті, що відображають порівняльну 

вигідність експорту та імпорту відносно реальних альтернатив. Так, під час 

оцінювання ефекту експорту необхідно враховувати додаткові витрати на 

виробництво товарів-замінників під час вивезення дефіцитних товарів або 

втрати від скорочення внутрішнього споживання, під час оцінювання імпорту 

обладнання враховуються також можливості вітчизняного виробництва 

подібного обладнання, якісні відмінності вітчизняного та імпортного 

обладнання, наявність альтернативних закордонних постачальників тощо. В 

умовах повної неконвертованості національної валюти показники ефекту 

експорту (Еекс) та імпорту (Еімп) обов’язково повинні враховувати купівельну 

силу відповідних валют. З урахуванням уведених раніше позначень, Еекс та Еімп 

визначаються за формулами: 
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Еекс = Цекс * 
вал

імрЕ  – Векс, ,      (3) 

Еімп = Zімр – Цекс  / 
вал

ексЕ ,      (4) 

На практиці, важливо використовувати такі правила: 

1) якщо визначається ефект експорту товарів, то у розрахунку 

використовується показник валютної ефективності імпорту продукції, яка буде 

закуплена на виручену іноземну валюту; 

2) якщо визначається ефект імпорту товарів, то використовується 

показник валютної ефективності експорту продукції, спрямований на 

отримання необхідної для імпорту іноземної валюти; 

3) якщо імпортні товари будуть поставляться в рахунок наданого раніше 

кредиту, то враховується коефіцієнт валютної ефективності експортних товарів, 

які були поставлені раніше в кредит, з урахуванням коефіцієнта кредитного 

впливу; 

4) якщо товари імпортуються на іноземну валюту, яка вивільнена в 

результаті відмови від імпорту інших товарів, то як валютний коефіцієнт 

береться величина, обернена показнику валютної ефективності імпортного 

еквівалента за товарами, які не будуть імпортуватись; 

5) якщо згідно з чинним економічним механізмом частка вирученої 

експортером іноземної валюти відраховується до державного бюджету, у 

розрахунках ефекту використовується централізовано встановлений валютний 

коефіцієнт, який фіксує умови розрахунків між підприємством та бюджетом. 

Показники ефекту експорту та імпорту не є двома складовими 

зовнішньоторговельного ефекту, а виступають двома формами одного й того ж 

економічного результату зовнішньоекономічних операцій. У цьому можна 

переконатись на прикладі оцінювання експортно-імпортних операцій, які 

проводить певне підприємство протягом певного періоду (наприклад, року). 

Умова валютної збалансованості записується таким чином: Еекс = Еімп. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю й оцінювання знань з дисципліни  

«Управління експортно-імпортними операціями» направлена на мотивацію 

самостійної роботи студентів протягом семестру. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (табл. 6), яка доповнюється оцінками за національною системою і за 

європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Таблиця 6 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90 – 100 А відмінно 

добре 
82 – 89 В дуже добре 

74– 81 С добре 

задовільно 
64 – 73 D задовільно 

60 – 63 Е достатньо 

незадовільно 

35 – 59 FX 
незадовільно (дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 
неприйнятно (повторне 

вивчення навч. дисципліни) 

 

Система нарахування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

«Управління експортно-імпортними операціями» наведена в табл. 7.  

Таблиця 7 – Система нарахування рейтингових балів 

№ 

пор. 
Вид контролю 

Максимальна кількість 

балів за умови 

виконання окремого 

виду роботи 

1 
Лекції (відвідування, наявність конспекту 

лекцій, робота на лекції) 
до 10 балів 

2 
Практичні заняття (відвідування, наявність 

конспекту, робота на практичному занятті) 
до 20 балів 

3 Підготовка та захист контрольної роботи до 70 балів 

 Усього: до 100 балів 
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Під час оцінювання знань і умінь студентів використовуються такі якісні 

показники, як: повнота, глибина, логічність, оперативність, узагальненість 

знань і умінь студентів. Ураховуються уміння студентів пов’язувати зміст 

навчальної дисципліни зі змістом майбутньої професійної діяльності, 

обґрунтованість розв’язання професійних завдань. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту контрольної 

роботи: 

 – оцінку 51–60 балів отримує студент, який правильно та повністю 

відповів на всі питання до контрольної роботи, розв’язав усі завдання, дав 

правильні та вичерпні відповіді на всі додаткові запитання викладача стосовно 

ходу виконання контрольної роботи як у межах завдань, поставлених у цій 

контрольній роботі, так і в межах усіх тем навчальної дисципліни. 

Допускаються незначні похибки у відповідях студента на запитання викладача 

чи оформленні контрольної роботи; 

 – оцінку 38–50 балів отримує студент, який повністю виконав та вичерпно 

відповів на всі питання до контрольної роботи, допустив незначні помилки під 

час виконання контрольної роботи або у відповідях на додаткові запитання 

викладача стосовно виконання контрольної роботи як у межах завдань, 

поставлених у цій контрольній роботі, так і в межах усіх тем навчальної 

дисципліни; 

 – оцінку 26–37 балів отримує студент, який повністю відповів на всі 

питання до контрольної роботи, але допустив суттєві помилки під час 

виконання контрольної роботи або у відповідях на додаткові запитання 

викладача стосовно виконання контрольної роботи як у межах завдань, 

поставлених у цій контрольній роботі, так і в межах усіх тем навчальної 

дисципліни;  

 – оцінку 1–25 балів отримує студент, який не відповів на питання та не 

розв’язав завдання або допустив значні помилки під час виконання контрольної 

роботи. 
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5 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Зовнішньоторговельні операції купівлі-продажу та роль міжнародної 

торгівлі в сучасному світі. 

2. Види зовнішньоторговельних операцій підприємства. 

3. Форми та методи здійснення експортно-імпортних операцій. 

4. Торги, біржі та аукціони як методи непрямої зовнішньої торгівлі. 

5. Умови міжнародних лізингових операцій. 

6. Організація зовнішньоторговельних операцій на підприємстві. 

7. Вивчення кон’юнктури зовнішнього ринку. 

8. Планування зовнішньоторговельних операцій. 

9. Проведення рекламної кампанії як етапу організації 

зовнішньоторговельних операцій. 

10. Підготовка та укладання зовнішньоекономічного контракту. 

11.  Організація фінансування експортно-імпортних операцій. 

12. Порівняльна характеристика міжнародної лізингової та міжнародної 

факторингової операцій. 

13. Мережа Інтернет як інструмент організації експортно-імпортних 

операцій. 

14. Особливості організації інтернет-реклами та інтернет-магазинів.  

15. Класифікація підприємств, які здійснюють експортно-імпортні 

операції продукту. 

16. Порівняльна характеристика міжнародної факторингової операції та 

форфейтингу. 

17. Маркетингові дослідження ринку як етап організації 

зовнішньоторговельних операцій. 

18. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною 

діяльністю на підприємстві. 

19. Порівняльна характеристика структури і функцій зовнішньо-

торговельної фірми підприємства та відділу зовнішньоекономічних зв’язків. 
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20. Теоретичні основи сутності та призначення митної вартості. 

21. Особливості визначення контрактної (фактурної) вартості товару в 

зовнішньоторговельних операціях. 

22. Система цін на товари (послуги) та їх класифікація. 

23. Система знижок на товари (послуги) та їх класифікація. 

24. Особливості стягнення митних платежів під час здійснення 

експортно-імпортних операцій. 

25. Методи визначення митної вартості товарів. 

26. Порівняльна характеристика методів визначення митної вартості 

товарів за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються, та за ціною угоди щодо 

ідентичних товарів. 

27. Порівняльна характеристика методів визначення митної вартості 

товарів на підставі віднімання вартості та на підставі додавання вартості. 

28. Мета та сфера застосування Інкотермс (базисних умов контрактів). 

29. Класифікація умов Інкотермс. 

30. Застосування термінів Інкотермс за різних умов транспортування. 

31. Порівняльна характеристика умов поставки групи E – EXW та групи F 

– FCA, FAS, FOB (Інкотермс). 

32. Порівняльна характеристика умов поставки групи С – CFR, CIF, CPT, 

CIP та групи D – DAТ, DАР, DDP (Інкотермс). 

33. Використання Інкотермс для розрахунку митної та фактурної вартості. 

34. Особливості методичного підходу до визначення економічного ефекту 

та ефективності експорту. 

35. Особливості методичного підходу до визначення економічного ефекту 

та ефективності імпорту. 

36. Методика розрахунку інтегрального економічного ефекту від 

експортно-імпортної діяльності. 

37. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 
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