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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Навчальна підготовка студентів зі спеціальності «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності», передбачає вивчення навчальної дисципліни 
«Організація зовнішньоторговельних операцій».  

Метою вивчення даного курсу є вивчення теоретичних засад організації і 
здійснення зовнішньоторговельних операцій, визначення основного кола 
проблеми , що виникають при їх проведенні в Україні, а також виконання 
розрахунків, що сприяють ефективному здійсненню зовнішньоторговельних 
операцій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:  
- вивчення теоретичних положень зовнішньоекономічної діяльності; 
- розгляд класифікації, змісту та особливостей зовнішньоекономічних 

операцій; 
- опрацювання структури та змісту зовнішньоторгового контракту; 
- обов’язки контрагентів та послідовність їх дій при укладанні 

економічної угоди з урахуванням міжнародних правил та норм; 
- ознайомлення студентів з особливостями комерційних розрахунків при 

здійсненні зовнішньоекономічних операцій; 
- розуміння студентами методів техніко-економічного обґрунтування 

зовнішньоекономічних операцій та особливостей щодо кожного виду. 
вміти: 

- правильно орієнтуватись в ситуації на міжнародному ринку, що постійно 
змінюється і вміло використовувати в своїй діяльності переваги світового 
ринку; 

- організовувати і здійснювати зовнішньоекономічні операції; 
- оцінювати економічну ефективність зовнішньоекономічних операцій; 
- самостійно розробляти зовнішньоторговельні контракти та проводити 

переговори з представниками іноземних фірм; 
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, використовуючи основні 

форми і прийоми зовнішньоекономічної діяльності. 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 
«ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ» 

 

№ 
теми Назва змістовного модуля та теми 

Змістовий модуль І 
ОСОБЛИВОСТІ  ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

Тема 1 Вступ до курсу “Організація зовнішньоторговельних операцій” 
Тема 2 Міжнародна торгівля товарами та послугами 
Тема 3 Посередництво при здійсненні зовнішньоторговельних операцій 

Тема 4 Види зовнішньоторговельних операцій та зовнішньоекономічних угод 
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Змістовий модуль II 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
Тема 5 Організація експортно-імпортних операцій 

Тема 6 Організація бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною при 
здійсненні ЗЕД 

Тема 7 Організація зовнішньоторговельних операцій у науково-технічній сфері 
Тема 8 Організація зовнішньоторговельних операцій на міжнародних біржах 
Тема 9 Особливості оподаткування зовнішньоторговельних операцій 
Тема 

10 
Міжнародний договір купівлі-продажу товарів 
 

Разом:      81 год. 
САМОСТІЙНА РОБОТА ЗА ОКРЕМИМИ ТЕМАМИ  

дисципліни 
«ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ»  

 
Змістовий модуль І 

ОСОБЛИВОСТІ  ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 
 
Тема 1. Вступ до курсу “Організація зовнішньоторговельних 
операцій” 

 
Тематика лекції 

1. Стан зовнішньоекономічних зв’язків.  
2. Проблеми торгівлі іноземного партнера з українськими 

підприємствами.  
3. Проблеми вітчизняних підприємств при здійсненні 

зовнішньоторговельних операцій з іноземними контрагентами. 
Література [7–9; 19–23] 

 
 

Питання для самоконтролю 
1. Стан світових зовнішньоекономічних зв’язків. 
2. Стан зовнішньоекономічних зв’язків України. 
3. Проблеми вітчизняних підприємств при здійсненні експортно- 

імпортних операцій з інофірмами. 
4. Тенденції України при здійсненні експортних операцій. 
5. Тенденції України при здійсненні імпортних операцій. 

 

Теми рефератів 
1. Зовнішня валютно-фінансова діяльність держави: основні засоби і 

проблеми. 
2. Проблеми в міжнародній торгівлі послугами. 
3. Геоекономічні інтереси України у світі та в Європі. 

4. Основні засади зовнішньоекономічної політики України. 
5. Основні проблеми зовнішньоторговельної діяльності України. 
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Тема 2. Міжнародна торгівля товарами та послугами 
Тематика лекції 

1. Світовий ринок товарів. 
2.  Класифікація купівлі-продажу товарів.  
3. Експортно-імпортні операції та причини, які зумовлюють 

торгівлю товарами. 
4. Товарна структура зовнішньої торгівлі.  

Література [7–9; 19–23] 
Питання для самоконтролю 

1. Особливості регулювання експортно-імпортних операцій на різних 
рівнях.  

2. Вплив СОТ на зовнішньоекономічну діяльність.  
3. Поняття торгівлі послугами у зовнішньоекономічній діяльності. 

Класифікація послуг у міжнародній торгівлі.  
4. Світовий ринок послуг.  
5. Особливості здійснення операцій з послуг. 
6.  Становлення ринку послуг в Україні.  
7. Зовнішня торгівля послугами в Україні  
8. Сучасний стан розвитку ринку послуг. 

 
Теми рефератів 

1. Зворотна закупівля у зовнішньоекономічній діяльності. 
2. Компенсаційне узгодження у зовнішньоекономічній діяльності. 
3. Угоди за участі незалежних іноземних партнерів-посередників. 
4. Орендні угоди у зовнішньоекономічній діяльності. 
5. Клірингові угоди у зовнішньоекономічній діяльності. 

 
Тема 3 Посередництво при здійсненні зовнішньоторговельних операцій 

Тематика лекції 
1. Види послуг торгово-посередницької діяльності. 
2.  Переваги та не- доліки посередників при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяль- ності.  
3. Класифікація операцій при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності через посередницьку ланку. 
Література [4; 6; 7; 12; 17; 19; 23; 24] 

 
Питання для самоконтролю 

1. Види торгово-посередницьких фірм та особливості їх діяльності 
в міжнародній комерційній справі. 

2. Тенденції здійснення експортних та імпортних операцій в 
Україні через торгово-посередницьку ланку. 

Теми рефератів 
1. Інвестиційні угоди у зовнішньоекономічній діяльності. 
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2. Світовий ринок товарів. 
3. Світовий ринок сировини. 
4. Світова товарна структура зовнішньої торгівлі. 
5. Товарна структура зовнішньої торгівлі України. 

 
 
 

Тема 4. Види зовнішньоторговельних операцій та зовнішньоекономічних угод 
 

Тематика лекції 
1. Основні критерії експорту товарів, робіт, послуг. 
2.  Обов’язки експортера щодо виконання умов та зобов’язань за 

контрактом.  
3. Документи, які необхідні для розрахунків з іноземними 

покупцями.  
4. Особливості оподаткування експортних операцій. 

Література [4; 6; 10; 12; 13; 16; 17] 
 

Питання для самоконтролю 
1. Особливості організації імпортних операцій.  
2. Предмет імпорту, первинні документи.  
3. Розрахунок і сплата податків і зборів при оформленні вантажно-

митної декларації. 
Теми рефератів 

1. Характерні риси регулювання імпортних операцій. 
2. Вплив СОТ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Вплив ЮНКТАД на зовнішньоекономічну діяльність. 
4. Світова організація торгівлі. 

 
 

Змістовий модуль II 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ 

ОПЕРАЦІЙ 
Тема 5. Організація експортно-імпортних операцій 

Тематика лекції 
1. Основні критерії експорту товарів, робіт, послуг.  
2. Обов’язки експортера щодо виконання умов та зобов’язань за 

контрактом.  
3. Документи, які необхідні для розрахунків з іноземними покупцями. 
4. Особливості оподаткування експортних операцій. 

Література [4; 6; 10; 12; 13; 16; 17] 
Питання для самоконтролю 

1. Особливості організації імпортних операцій.  
2. Предмет імпорту, первинні документи.  
3. Розрахунок і сплата податків і зборів при оформленні 
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вантажно-митної декларації. 
 
 

Теми рефератів 
1. Світовий ринок послуг. 
2. Світовий ринок транспортних послуг. 
3. Світовий ринок туристичних послуг. 
4. Світовий ринок інформаційних послуг. 
5. Становлення ринку послуг в Україні. 
6. Особливості зовнішньої торгівлі послугами в Україні 

 
Тема 6. Організація бартерних операцій та операцій з давальницькою 

сировиною при здійсненні ЗЕД 
Тематика лекції 

1. Сутність бартерних (товарообмінних) операцій, операцій з 
да- вальницькою сировиною. 

2.  Ознаки бартерних операцій.  
3. Строки проведення товарообмінних операцій. 

Відповідальність при порушенні законодавства щодо 
строків отримання товарів за бартерними конт- рактами. 

Література [2–4; 7; 10; 12; 16; 17] 
 

Питання для самоконтролю 
1. Правове забезпечення бартерних операцій та операцій з 

давальни- цькою сировиною.  
2. Різновиди операцій з давальницькою сировиною. 
3. Особливості організації бартерних операцій та операцій з 

давальни- цькою сировиною в зовнішньоекономічній 
діяльності підприємств. 

4.  Особливості реалізації в Україні продукції, виготовленої з 
давальницької сировини. 

 
 

Теми рефератів 
1. Організація імпортних операцій. 
2. Документація при здійсненні імпортних операцій. 
3. Організація експортних операцій. 
4. Документація при здійсненні експортних операцій. 
5. Організація операцій давальницькою сировиною. 

 
 
Тема 7. Організація зовнішньоторговельних операцій у науково-
технічній сфері 

Тематика лекцій 
1. Сутність міжнародної передачі технологій. 
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2.  Правове забезпечення в науково-технічній сфері. 
3. Особливості організації операцій та види передачі 

технологій.  
4. Комерційні і некомерційні форми передчі техно- логій. 

Література [6; 9; 10; 14; 19; 21; 24] 
 

Питання для самоконтролю 
1. Основні канали передачі технологій. 
2. Основні форми трансферту технологій.  
3. Етапи організації опера- цій з передачі технологій. 

Визначення ціни трансферту з позицій покупця і продавця. 
Теми рефератів 

1. Міжнародний ринок цінних паперів. 
2.  Моделі біржової діяльності, які зумовлені відмінностями у структурі 

володіння акціями: континентально-західноєвропейська і англо-
американська.  

3. Організація операцій на міжнародних фондових біржах: угоди за 
готівку, угоди на строк (тверді угоди, угоди з премією, онкольні угоди, 
угоди на різницю). 

 
Тема 8. Організація зовнішньоторговельних операцій на міжнародних 

біржах 
Тематика лекції 

1. Розвиток світової біржової торгівлі.  
2. Види міжнародних бірж.  
3. Тенденції, які характеризують сучасний етап розвитку 

світової біржової торгівлі. 
4. Міжнародні товарні біржі.  

 
Література [6; 7; 14; 15; 17; 20; 22] 
 

 
Питання для самоконтролю 

4. Умови розвитку товарних бірж.  
5. Типи і функції міжнародних товарних бірж. Провідні товарні біржі 

світу.  
6. Види біржових операцій та їх цілі: операції з реальним товаром, 

ф’ючерсні операції, опціонні операції. 
7. Провідні міжнародні фондові біржі.  

 
Теми рефератів 

1. Організація транзитних операцій. 
2. Організація операцій на товарних біржах. 
3. Організація операцій на фондових біржах. 
4. Організація операцій на валютних біржах. 
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5. Організація операцій на фрахтових біржах. 
6. Ризики, які пов’язані з вибором країни-партнера. 
7. Маркетингові ризики. 

 
Тема 9. Організація зовнішньоторговельних операцій на 
міжнародних біржах  

 
Тематика лекції 

1. Міжнародні валютні біржі. 
2.  Міжнародна валютна біржа як частина світової валютної 

системи.  
3. Організація операцій на міжнародних валютних біржах: 

термінові операції, ф’ючерсні операції і форвардні операції. 
Література [6; 7; 14; 15; 17; 20; 22] 

 
Питання для самоконтролю 

1. Особливості та організація фрахтових бірж. 
2.  Особливості організації операцій на фрахтових біржах. 

 
Теми рефератів 

1. Кредитні та валютні ризики в зовнішньоекономічній діяльності. 
2. Способи страхування валютних ризиків. 
3. Одновалютні та мультивалютні застереження. 
4. Способи страхування ризиків при здійсненні експортно-імпорт- них 

операцій. 
5. Ризики, які пов’язані зі змістом статей зовнішньоекономічного 

контракту. 
 

 
Тема 9. Особливості оподаткування зовнішньоторговельних операцій 
 

Тематика лекцій 
1. Особливості оподаткування експортних операцій, імпортних 

операцій, бартерних (товарообмінних) операцій, операцій з 
давальницькою сировиною та інших видів операцій у 
зовнішньоекономічній діяльності. 

2. Подвійне оподаткування при здійсненні зовнішньоторговельних 
операцій. Форми прояву подвійного оподаткування. 

3.  Підходи до оподаткування доходів: виходячи із статусу платника і 
джерел платника.  

Література [1–4; 7; 10; 12; 16; 17] 
Питання для самоконтролю 

1. Основні напрямки усунення подвійного оподаткування: 
міждержавні угоди.  

2. Інструменти вирішення проблем подвійного оподаткування: 
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податковий кредит, податкова скидка, інвестиційний кредит 
та інші.  

3. Особливості використання податкового кредиту, теоретичне 
обґрунтування податкових конвенцій. 

Теми рефератів 
1. Страхування відповідальності при здійсненні експортно-імпорт- них 

операцій. 
2. Економічна суть перестрахування. 
3. Види і форми здійснення перестраховочного захисту. 
4. Інформаційне забезпечення експортно-імпортних операцій. 

 
 

Тема 10. Міжнародний договір купівлі-продажу товарів 
Тематика лекцій 

1. Юридичні аспекти міжнародних договорів.  
2. Види міжнародних договорів.  
3. Поняття Інкотермс-2010 (базисних умов контрактів). 

Література [4; 5; 8; 11–13; 16; 24; 25] 
Питання для самоконтролю 

1. Класифікація умов Інкотермс-2010. 
2.  Застосування термінів при різних способах транспортування. 
3. Зміст договору купівлі-продажу. 

 
Теми рефератів 

1. Класифікація умов Інкотермс-2010. 
2. Перехід ризику від продавця до покупця за правилами Інкотермс- 

2010. 
3. Правові основи договору купівлі-продажу. 
4. Валютно-фінансові умови контракту. 
5. Форми міжнародних розрахунків. 
6. Кредитування зовнішньої торгівлі. 
7. Облік зовнішньоекономічної діяльності. 
8. Особливості оподаткування експортних операцій. 

 
 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
6. Зовнішньоекономічна діяльність країни: основні види та форми. 
7. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн світу на 

початку XXI ст. 
8. Зовнішньоторговельна діяльність країн світу: основні проблеми. 
9. Проблемні аспекти митно-тарифної політики держав світу. 
10. Нетарифні обмеження у зовнішньоторговельній політиці країн світу. 
11. Проблеми протекціонізму в зовнішньоторговельній діяльності країн 
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світу. 
12. Зовнішня валютно-фінансова діяльність держави: основні засоби і 

проблеми. 
13. Проблеми в міжнародній торгівлі послугами. 
14. Геоекономічні інтереси України у світі та в Європі. 

15. Основні засади зовнішньоекономічної політики України. 
16. Основні проблеми зовнішньоторговельної діяльності України. 
17. Перспективні напрями зовнішньоекономічної діяльності України. 
18. Проблеми економічних взаємовідносин України з Російською 

Федерацією. 
19. Основні проблеми та перспективи євроінтеграційної політики України. 
20. Геоекономічна роль сучасної Країн СНД у світі. 
21. Енергетична політика Країн СНД в Євразії. 
22. Основні проблеми Країн СНД в торгівлі товарами та послугами. 
23. Роль Країн СНД на пострадянському економічному просторі. 
24. Проблеми економічної інтеграції на пострадянському просторі. 
25. Проблеми сучасних трансформаційних процесів у ЄЄ. 
26. Зовнішньоторговельна політика ЄС: основні проблеми. 
27. Зовнішньоекономічна діяльність Великої Британії у світі: головні 

проблеми. 
28. Зовнішньоекономічна діяльність Великої Британії в Європі 
29. Зовнішньоекономічна діяльність Франції у світі: основні проблеми. 
30. Сучасна економічна роль Франції в ЄС. 
31. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія Німеччини у світі та ЄС. 
32. Зовнішньоекономічна діяльність Німеччини в Центральній та Східній 

Європі: головні проблеми. 
33. Зовнішньоторговельна політика Китаю у світі: основні проблеми і 

перспективи. 
34. Зовнішньоекономічна діяльність Китаю в Азії: основні проблеми. 
35. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Китаю в регіонах світу. 
36. Зовнішньоекономічна стратегія Японії. 
37. Зовнішньоторговельна політика Японії у світі та АТР. 
38. Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Корея: головні проблеми. 
39. Основні проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності країн 

АСЕАН. 
40. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія Індії у світі. 
41. Зовнішньоекономічна діяльність Індії в басейні Індійського океану: 

проблеми та перспективи. 
42. Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності країн Перської 

затоки. 
43. Зовнішньоекономічна діяльність Туреччини: головні проблеми. 
44. Зовнішньоекономічна політика Ізраїлю: основні проблеми і тенденції. 
45. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія США у світі. 
46. Зовнішньоторговельна політика СИТА у світі: основні проблеми. 
47. Зовнішньоекономічна політика США щодо Європи: головні проблеми. 
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48. Зовнішньоекономічна діяльність США в Азії: головні проблеми. 
49. Утворення і розвиток НАФТА. Роль США в НАФТА. 
50. Зовнішньоекономічна діяльність США в Латинській Америці. 
51. Зовнішньоекономічна діяльність Канади: основні проблеми. 
52. Латинська Америка на світових ринках товарів і послуг. 
53. Латиноамериканська інтеграція: проблеми та перспективи. 
54. Зовнішньоекономічна діяльність Мексики: проблеми та перспективи. 
55. Зовнішньоекономічна діяльність Бразилії на світовій арені та в 

Латинській Америці: основні проблеми та перспективи. 
56. Проблемні аспекти впливу США на економіку країн Латинської Америки. 
57. Основні проблеми економічної інтеграції країн Африки. 
58. Зовнішньоекономічна діяльність Єгипту: основні проблеми та 

перспективи. 
59. Країни Магрібу: особливості і проблеми зовнішньоекономічної 

діяльності. 
60. Зовнішньоекономічна діяльність Нігерії в Африці і у світі. 
61. Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Південна Африка у світі та 

на континенті. 
62. Проблема зовнішньої заборгованості країн Африки. 
63. Зовнішньоекономічна діяльність Австралії: основні проблеми. 
64. Зовнішньоекономічна діяльність Нової Зеландії: основні проблеми. 
65. Проблеми регіональної економічної інтеграції країн Океанії. 
66. Предмет і завдання курсу «Актуальні проблеми менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності». 
67. Конкурентні переваги підприємств України: аналіз і перспективи. 
68. Вибір конкурентної стратегії підприємства. 
69. Маркетингові дослідження умов конкуренції. 
70. Фактори конкурентоздатності підприємства на зовнішньому ринку. 
71. Формування і розробка стратегії діяльності на зовнішніх ринках. 
72. Маркетингові технології реалізації експортних стратегій. 
73. Характеристика базових конкурентних стратегій. 
74. Механізми використання експортних стратегій на ринку. 
75. Управлінсько-маркетингові технології підвищення експортного 

потенціалу. 
76. Концепція «маркетингу взаємовідносин». 
77. Організаційно-правове забезпечення конкурентоспроможності продукції. 
78. Проблеми забезпечення конкурентоздатності підприємств на зовнішніх 

ринках. 
79. Вплив інтеграційних процесів на менеджмент ЗЕД. 
80. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 
81. Особливості менеджменту ЗЕД. 
82. Функціональний та предметний аспекти в менеджменті ЗЕД та їх 

взаємозв’язок. 
83. Монетаризм і кейнсіанство у сучасній теорії менеджменту ЗЕД. 
84. Охарактеризувати менеджмент ЗЕД У країни за роки незалежності. 
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85. Основні види зовнішньоекономічних стратегій (на прикладі України) та 
їх вплив на ефективність ЗЕД. 

86. Основні стратегії виходу суб’єктів ЗЕД України на зовнішній ринок. 
87. Принципи визначення експортного потенціалу підприємства. 
88. Експортний потенціал як економічна категорія. 
89. Загальна схема оцінки конкурентоспроможності. 
90. Визначення конкурентних переваг і складових експортного потенціалу. 
91. Технологічний і управлінсько-маркетинговий потенціали підприємства. 
92. Оцінка експортного потенціалу з урахуванням регіональних напрямів 

його максимізації. 
93. Принципи оцінки місткості ринку країни-імпортера. 
94. Технологія визначення пріоритетних ринків збуту. 
95. Визначення можливого асортименту продукції на підставі коефіцієнта 

конкурентоспроможності. 
96. Визначення переліку експортопотенційних товарів. 
97. Класифікація зарубіжних ринків споживачів продукції й послуг. 
98. Зміст і взаємозалежність понять «конкурентоздатність» і 

«конкурентоспроможність». 
99. Оцінка конкурентоздатності на підставі матричного методу. 
100. Визначення конкурентоздатності на підставі методу оцінки 

товару/послуг підприємства. 
101. Оцінка конкурентоздатності на підставі методу теорії ефективної 

конкуренції. 
102. Підготовка тендерів і експортних контрактів. 
103. Специфіка експорту інвестиційної продукції і контрактів «під ключ». 
104. Принципи визначення конкурентних переваг продукції й послуг. 

105. Система протекціоністських бар’єрів як фактор підвищення 
конкурентоздатності. 

106. Державна підтримка експорту: тарифні і нетарифні бар’єри. 
107. Проблеми удосконалення зовнішньоекономічного законодавства України. 
108. Проблеми забезпечення конкурентоздатності підприємств на зовнішніх 

ринках. 
109. Закордонний досвід державної підтримки експорту. 
110. Проблеми зовнішньоекономічного законодавства України (валютне, 

митне, податкове). 
111. Проблеми державної підтримки експорту продукції та послуг. 
112. Особливості конкурентних стратегій малих, середніх і великих фірм. 
113. Етапи вибору глобальної стратегії конкуренції на зовнішньому ринку. 
114. Цінова політика на зовнішньому ринку; цінові знижки та способи фіксації 

цін. 
 

6. Стан світових зовнішньоекономічних зв’язків. 
7. Стан зовнішньоекономічних зв’язків України. 
8. Проблеми вітчизняних підприємств при здійсненні експортно- 

імпортних операцій з інофірмами. 
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9. Тенденції України при здійсненні експортних операцій. 
10. Тенденції України при здійсненні імпортних операцій. 
11. Особливості законодавства України при здійсненні експортно- 

імпортних операцій. 
12. Класифікація зовнішньоекономічних угод. 
13. Переваги та недоліки посередництва. 
14. Види торгово-посередницьких фірм та особливості їх діяльності. 
15. Операції з перепродажу при здійсненні експортно-імпортних 

операцій. 
16. Комісійні операції при здійсненні експортно-імпортних операцій. 
17. Агентські операції при здійсненні експортно-імпортних операцій. 
18. Консигнаційні операції при здійсненні експортно-імпортних 

операцій. 
19. Брокерські операції при здійсненні експортно-імпортних операцій. 
20. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 
21. Зустрічна торгівля у зовнішньоекономічній діяльності. 
22. Бартерна торгівля у зовнішньоекономічній діяльності. 
23. Зворотна закупівля у зовнішньоекономічній діяльності. 
24. Компенсаційне узгодження у зовнішньоекономічній діяльності. 
25. Угоди за участі незалежних іноземних партнерів-посередників. 
26. Орендні угоди у зовнішньоекономічній діяльності. 
27. Клірингові угоди у зовнішньоекономічній діяльності. 
28. Інвестиційні угоди у зовнішньоекономічній діяльності. 
29. Світовий ринок товарів. 
30. Світовий ринок сировини. 
31. Світова товарна структура зовнішньої торгівлі. 
32. Товарна структура зовнішньої торгівлі України. 
33. Характерні риси регулювання експортних операцій. 
34. Характерні риси регулювання імпортних операцій. 
35. Вплив СОТ на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
36. Вплив ЮНКТАД на зовнішньоекономічну діяльність. 
37. Світова організація торгівлі. 
38. Світовий ринок послуг. 
39. Світовий ринок транспортних послуг. 
40. Світовий ринок туристичних послуг. 
41. Світовий ринок інформаційних послуг. 
42. Становлення ринку послуг в Україні. 
43. Особливості зовнішньої торгівлі послугами в Україні. 
44. Організація імпортних операцій. 
45. Документація при здійсненні імпортних операцій. 
46. Організація експортних операцій. 
47. Документація при здійсненні експортних операцій. 
48. Організація операцій давальницькою сировиною. 
49. Документооборот при операціях з давальницькою сировиною. 
50. Організація товарообмінних (бартерних) операцій у зовнішньо- 
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економічній діяльності. 
51. Документооборот при товарообмінних операціях. 
52. Організація транзитних операцій. 
53. Організація операцій на товарних біржах. 
54. Організація операцій на фондових біржах. 
55. Організація операцій на валютних біржах. 
56. Організація операцій на фрахтових біржах. 
57. Ризики, які пов’язані з вибором країни-партнера. 
58. Маркетингові ризики. 
59. Транспортні ризики. 
60. Кредитні та валютні ризики в зовнішньоекономічній діяльності. 
61. Способи страхування валютних ризиків. 
62. Одновалютні та мультивалютні застереження. 
63. Способи страхування ризиків при здійсненні експортно-імпорт- них 

операцій. 
64. Ризики, які пов’язані зі змістом статей зовнішньоекономічного 

контракту. 
65. Ризики, які пов’язані з процесом митного оформлення. 
66. Страхування як вид боротьби з небезпекою. 
67. Економічна сутність та необхідність страхування при здійсненні 

експортно-імпортних операцій. 
68. Елементи процесу управління ризиком: ідентифікація, оцінка, за- 

побігання, фінансування ризику. 
69. Суб’єкти та об’єкти в морському страхуванні. 
70. Юридична база для укладення договору морського страхування. 
71. Страхування відповідальності при здійсненні експортно-імпорт- них 

операцій. 
72. Економічна суть перестрахування. 
73. Види і форми здійснення перестраховочного захисту. 
74. Інформаційне забезпечення експортно-імпортних операцій. 
75. Зміст договору купівлі-продажу при здійсненні експортно-імпор- тних 

операцій. 
76. Види міжнародних договорів. 
77. Класифікація умов Інкотермс-2010. 
78. Перехід ризику від продавця до покупця за правилами Інкотермс- 

2010. 
79. Правові основи договору купівлі-продажу. 
80. Валютно-фінансові умови контракту. 
81. Форми міжнародних розрахунків. 
82. Кредитування зовнішньої торгівлі. 
83. Облік зовнішньоекономічної діяльності. 
84. Особливості оподаткування експортних операцій. 
85. Особливості оподаткування імпортних операцій. 
86. Особливості оподаткування операцій з давальницькою сирови- ною. 
87. Особливості оподаткування товарообмінних (бартерних) опера- цій. 
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88. Експортна ціна товару. 
89. Імпортна вартість товару. 
90. Митне оформлення експортних операцій. 
91. Митне оформлення імпортних операцій. 
92. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною. 
93. Митне оформлення товарообмінних операцій. 
94. Стандартизація у зовнішньоекономічній діяльності 
95. Сертифікації у зовнішньоекономічній діяльності. 
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