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1. Опис навчальної дисципліни 
 
 

Управління операціями з експорту-імпорту 
 

 
Галузь знань, освітній ступінь, спеціальність, форма навчання 

 
Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування» 
Освітній ступінь: «Бакалавр» 
Спеціальність: 073 «Менеджмент» 
Форма навчання: денна 
 
 

Характеристика навчальної дисципліни 
 
Вид Вибіркова  
Загальна кількість годин  90 
Кількість кредитів ECTS  3 
Кількість змістових модулів 2 
Курсовий робота - 
Форма контролю Залік 
 

 
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Рік підготовки (курс) 4  
Семестр 8  
Лекційні заняття 12 год.  
Практичні заняття 12 год.  
Лабораторні заняття -  
Самостійна робота 66 год.  
Індивідуальні завдання -  
Кількість тижневих аудиторних   
годин для денної форми навчання 

2 год. 
 

 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Дисципліна «Управління операціями з експорту-імпорту» входить в перелік 

дисциплін, з циклу спеціальної фахової підготовки студентів спеціальності 
«Менеджмент», яка є підґрунтям для формування системи теоретичних знань, 
вмінь і професійних навичок, що формують профіль фахівців у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Вивчення курсу «Управління операціями з експорту-імпорту» дає змогу 
студентам одержати фундаментальні знання стосовно процесів, що відбуваються в 
зовнішньоекономічній діяльності, в контексті її впливу на розвиток та 
ефективність господарської діяльності підприємства. 

 2  



Мета курсу – формування компетентностей щодо розуміння особливостей 
управління зовнішньоекономічними операціями у сучасних умовах та прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням економічної 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Завдання вивчення дисципліни зводяться до: 
• вивчення структури й функцій менеджменту у зовнішньоекономічній 

діяльності,  
• освоєння техніки здійснення експортно-імпортних операцій, 

ознайомлення з технікою здійснення економічного обґрунтування 
управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності,  

• розкритті специфіки експорту й імпорту сільськогосподарської 
продукції.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
• сутність, функції, складові і підходи менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності; 
• процедури планування та організації проведення експортно-імпортних 

операцій; 
• методи техніко-економічного обґрунтування зовнішньоекономічних 

операцій; 
• етапи та особливості контрактної діяльності в міжнародному агробізнесі; 
• специфіку реалізації планування, організації, контролю та координації 
• в системі виконання експортно-імпортних операцій; 
• зміст та особливості експортних контрактів на поставку олійних та 

зернової продукції. 
вміти:  
• самостійно організовувати та приймати самостійні управлінські рішення 

що операцій з експорту-імпорту; 
• робити техніко-економічну оцінку експортно-імпортних операцій; 
• визначати та розраховувати показники ефективності експорту й імпорту; 
• оптимізовувати умови зовнішньоекономічного контракту з врахуванням 

специфіки сільськогосподарської продукції; 
• здійснювати підготовку проекту контракту та укладати контракти із 

застосуванням правил GAFTA/ FOSFA; 
• обирати альтернативні варіанти експорту продукції,  
• організовувати роботу підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної 

діяльності України з митницею; 
• збирати необхідну документацію для оформлення товарів і транспортних 
• засобів у митні режими експорту та імпорту. 

 
3. Програма та структура навчальної дисципліни  

«Управління операціями з експорту-імпорту» 
 

 Кількість годин 
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Назви змістових модулів і тем денна форма навчання 
усього у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Змістовний модуль 1. 
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ 

ОПЕРАЦІЯМИ 
Тема1 

Специфіка менеджменту 
зовнішньоекономічних 

операцій 

15 2 2 

  

11 

Тема 2 
Планування та організація  

зовнішньоекономічних 
операцій 

15 2 2 

  

11 

Тема 3 
Техніко-економічне 

обґрунтування 
зовнішньоекономічних 

операцій 

5 

 
 
2 

 
 
2 

   
 

11 

Разом за змістовим модулем 
1 45 6 6   33 

Змістовний модуль 2.  
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЯМИ З ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ В 

АГРОБІЗНЕСІ 
Тема1 

Специфіка менеджменту 
зовнішньоекономічних 

операцій 

15 2 2 

  

11 

Тема 2 
Планування та організація  

зовнішньоекономічних 
операцій 

15  
2 

 
2 

  
 

11 

Тема 3 
Техніко-економічне 

обгрунтування 
зовнішньоекономічних 

операцій 

15 2 2 

  

11 

Разом за змістовим модулем 
2 45 6 6   33 

Разом за семестр 90 12 12   66 
 

 
4. Зміст навчальної дисципліни  
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ 

ОПЕРАЦІЯМИ 
 

Тема 1.  
Специфіка менеджменту зовнішньоекономічних операцій  

Сутність, функції, складові і підходи менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності. Основні елементи менеджменту ЗЕД. Предметний і функціональний 
підходи у менеджменті ЗЕД. 

Процедура планування зовнішньоекономічної діяльності. Порівняння 
функцій управління національною і міжнародною компанією. Алгоритм процесу 
планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Специфіка вибору організаційних структур управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. Стратегічні профілі міжнародних компаній. 
Базові принципи та оптимізація організаційної структури управління ЗЕД. 
Основні підходи до формування організаційної структури управління ЗЕД та їх 
класифікація.  

Особливості менеджменту підприємств з іноземними інвестиціями.Основні 
моделі управління ПІІ. Фактори, що впливають на ступінь контролю на ПІІ. 

 
Тема 2. 

Планування та організація  зовнішньоекономічних операцій 
Поняття експорту та експортних товарів. Сутність та види експортних 

операцій. Причини поширення експорту. Переваги і ризики проведення 
експортних операцій. Різновиди експорту: прямий та непрямий експорт.  

Поняття імпорту. Основні види імпортних операцій. Способи придбання 
імпортних товарі. Переваги і ризики проведення імпортних операцій.  

Особливості здійснення зовнішньоторгових операцій з сировинними та 
продовольчими товарами.  

Алгоритм проведення основних зовнішньоторгових операцій зарубіжними 
виробниками і споживачами продукції, що проходить через експортні та імпортні 
фірми. 

Особливості здійснення зовнішньоторгових операцій з непродовольчими 
товарами. Специфіка поставок машин і обладнання у готовому до експлуатації 
вигляді. Експорт продукції у розібраному вигляді. Алгоритм здійснення операцій 
між експортером та імпортером у поставках машин і обладнання. 

Різновиди експортних та імпортних операцій. Поняття реекспорту. Мотиви 
проведення реекспортних операцій. Визначення основних дій сторін при 
здійсненні реекспортних операцій. Товари, які є об’єктами реекспортних 
операцій. 

Поняття реімпорту. Мотиви проведення реімпортних операцій. Визначення 
основних дій сторін при здійсненні реімпортних операцій. Товари, які є об’єктами 
реімпортних операцій. 

Специфічні форми торгівлі. Біржова торгівля. Предмети біржової торгівлі. 
Біржі реального товару та ф’ючерсні біржі. Характеристика найбільших 
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міжнародних біржових центрів. Міжнародні аукціони. Найбільші центри 
проведення міжнародних аукціонів. Міжнародні торги. Відкриті та закриті торги. 
Розвиток специфічних форм торгівлі в Україні. 

 
Тема 3. 

Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних операцій 
Методика розрахунку показників ефективності експорту продукції. 

Економічні категорії ефект та ефективність, відмінності між ними, послідовність 
визначення ефективності експортної операції на поставку товару та розрахунок 
ефективності експорту продукції.  

Квотування та ліцензування експорту. Аналіз режим ліцензування та 
режиму квотування по сільськогосподарській продукції, яка підпадає під дію 
такого режиму згідно чинного законодавства. Ліцензування експортної продукції 
в Україні. Вид, вартість ліцензії та процедура подачі заявки на експортну 
ліцензію. 

Документообіг за експортною операцією. Перелік документів, які 
супроводжують експортну операцію: документи із забезпечення виробництва 
експортного товару, документи з підготовки товару до відвантаження, комерційні 
документи, страхові документи транспортні та транспортно-експедиторські, митні 
документи.  

Митне оформлення експортної операції. Характеристика процедури та 
послідовність здійснення експортної очистки товару, перелік пакету документів 
необхідних для здійснення митної очистки, розрахунок витрат на митні послуги 
за експортною операцією.  

Розрахунок ефективності експортної операції. Розрахунок комерційної 
собівартості експортної операції, прибуток, чистий прибуток та рівень 
рентабельності даної операції. 

 
 

Модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЯМИ З ЕКСПОРТУ-
ІМПОРТУ В АГРОБІЗНЕСІ 

 
Тема 4  

Планування та організація контрактної діяльності в міжнародному 
агробізнесі 

 
Особливості здійснення комерційних операцій на світових ринках 

сільськогосподарської продукції. Обґрунтування необхідності проведення 
комерційних операцій на зовнішньому ринку, визначення комерційної операції, 
класифікація комерційних операцій. Обґрунтування сутності та значення 
експорту для економіки країни, визначення та характеристика експортної 
операції, роль та значення Віденської конвенції ООН в регулюванні експортних 
операцій. 

Законодавчо-нормативне забезпечення проведення експортних операцій з 
сільськогосподарською продукцією в Україні. Аналіз загальних положень 
законодавства України, що стосуються експортно-імпортних операцій з 
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сільськогосподарською продукцією та характеристика зовнішньоторговельного 
режиму щодо експорту й імпорту сільськогосподарської продукції. 

 
Тема 5  

Укладання та виконання експортних контрактів на поставку олійних. 
Особливості торгівлі із застосуванням правил FOSFA 

 
Структура та зміст експортного контракту на сільськогосподарську 

продукцію. Аналіз експортного контракту на поставку олії з України в іншу 
країну. Аналіз та розрахунки основних показників ефективності експортної 
операції по олії. Особливості торгівлі олією із застосуванням правил FOSFA. 
Типовий контракт FOSFA.  

Обґрунтування базисної умови контракту з розподілом усіх зобов’язань 
сторін по ній, та вибором транспортування експортної продукції. 

Аналіз та розрахунок ціни на експорт олії з України. Калькуляція 
експортної ціни на олію з України. 

Умови платежу та розрахунки за базисами контракту. Обґрунтування 
фінансових умов експортної операції по олії: умову платежу, форма розрахунку з 
контрагентом та засіб розрахунку. Вплив на розрахунок показників ефективності 
експорту фінансових умов контракту. 

 
Тема 6  

Укладання та виконання експортних контрактів на поставку зернових. 
Особливості торгівлі із застосуванням правил GAFTA 

 
Кон’юнктура ринку світового ринку зерна. Попит, пропозиція, ціновий 

огляд та найбільші світові експортери зернової продукції. Структура та зміст 
експортного контракту на поставку зернових. Аналіз експортного контракту на 
поставку кукурудзи, пшениці та ячменю з України в іншу країну. Аналіз та 
розрахунки основних показників ефективності експортної операції по зернових. 
Особливості торгівлі зерновими із застосуванням правил GAFTA. Типовий 
контракт GAFTA.  

Обгрунтування базисної умови контракту з розподілом усіх зобов’язань 
сторін по ній, та оптимальний вибір транспортування експортної продукції. 

Аналіз та розрахунок ціни на експорт зернових з України. Калькуляція 
експортної ціни на пшеницю, кукурудзу та ячмінь з України. 

Умови платежу та розрахунки за базисами контракту. Обґрунтування 
фінансових умови експортної операції по зернових: умову платежу, форма 
розрахунку з контрагентом та засіб розрахунку. Вплив на розрахунок показників 
ефективності експорту фінансових умов контракту. 
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5. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Розрахунок митних платежів і зборів при експорті 
сільськогосподарської продукції 

2 

2. Аналіз виконання  контрактних зобов’язань та динаміки 
експорту 

 
2 

3. Розрахунок ціни зовнішньоторговельного контракту на 
поставку олії з України 

2 

4. Розрахунок ціни зовнішньоторговельного контракту на 
поставку кукурудзи з України 

2 

5. Визначення економічного ефекту від експорту  пшениці 
з України 

2 

6. Визначення економічного ефекту від експорту  олії з 
України 

2 

 Разом 12 
 

                                                                                                          
 

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 
знань студентами. 

 
Питання до іспиту з дисципліни  

«Управління операціями з експорту-імпорту» 
 
1. Методи тарифного регулювання зовнішньоторговельних операцій в Україні. 
2. Класифікація мита. 
3. Методи нетарифного регулювання зовнішньоторговельних операцій. 
4. Аналіз зовнішньоторговельної політики України стосовно агропродукції. 
5. Аналіз основних статей Закону України “Про регулювання імпорту 
сільськогосподарської продукції” від 20. 07. 19997 р. 
6. Акредитація суб’єктів ЗЕД на митниці. 
7. Податок на прибуток. 
8. Податок на добавлену вартість. 
9. Акцизний податок. 
10. Митні збори. 
11. Товарна структура експорту агропродукції. 
12. Аналіз тенденцій в імпорті агропродукції. 
13. Міжнародна комерційна діяльність. Зміст поняття “зовнішньоторговельна 
угода” та основні види зовнішньоторговельних угод.  
14. Угоди з купівлі-продажу товарів (експортні та імпортні операції, 
реекспортні й реімпортні операції, міжнароні зустрічні угоди). 
15. Товарообмінні і компенсаційні угоди на безвалютній основі. 
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16. Компенсаційні угоди на комерційній основі. 
17. Компенсаційні угоди на основі договорів про виробничу співпрацю.  
18. Зовнішньоторговельні  угоди  з купівлі-продажу  послуг.  
19.  Основні угоди з надання виробничо-технічних послуг(орендні угоди; угоди 
з експорту та імпорту туристичних послуг; угоди з консультаційних послуг та в 
області інформації і удосконалення управління).  Угоди обслуговуючі купівлю-
продаж товарів.  
20.  Зовнішньоторговельні угоди з купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної 
власності (угоди  з торгівлі результатами   науково-технічних досліджень; угоди  з 
торгівлі об’єктами авторського права).  
21. Фірми і їх класифікація.  
22. Вибір партнерів на світовому ринку. 
23. Вивчення фірм-партнерів. 
24. Організація роботи зі збору інформації і вивчення контрагентів.  
25.  Оперативно-комерційна робота з вивчення фірм у зовнішньоторговельних 
організаціях 
26. Досьє фірми (карта фірми; відомості про переговори з фірмою; відомості 
про ділові відносини). 
27. Основні форми звітності фірми.  
28. Абсолютні і відносні показники, що використовуються в процесі аналізу  
фірми.  
29. Етапи підготовки міжнародних торгових угод Підготовка конкретної угоди, 
інформації загального характеру, яка необхідна для підготовки ефективних угод). 
30. Ціновий аналіз при підготовці угоди.  
31. Види цін (ціни виробників, оптові і роздрібні ціни).  
32. Показники, що використовуються при аналізі динаміки цін і визначення їх 
рівня.  
33. Порівняльний і розрахунковий методи аналізу цін.  
34. Напрямки аналізу розрахункового методу (питома вартість, метод 
наближеної калькуляції).  
35. Розрахунок цін зовнішньоторговельних угод. послідовність внесення 
поправок при визначенні контрактних цін.  
36. Ціновий аналіз і розрахунок цін по експорту й імпорту в практиці 
спеціалізованих зовнішньоторговельних організацій (заповнення конкурентного 
листа). 
37. Правові аспекти зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу.  
38. Структура і зміст зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу 
39. Віденська конвенція ООН – коротка характеристика. 
40. Роль та значення торгово-посередницьких послуг в міжнародній торгівлі. 

 
Тести для для визначення рівня засвоєння знань студентами  

Питання 1 
 До нециклічних кон’юнктуроутворюючих факторів відносяться: 
1. криза; 
2. депресія;  
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3. сезонність; 
4. інфляція; 

Питання 2 
 Питання 21. До показників ділової репутації іноземної компанії відноситься: 
1. обсяг продажу фірми; 
2. темпи зростання капіталу фірми і обсягів її продаж; 
3. коефіцієнт фінансової незалежності фірми; 
4. наявність досвіду в даній сфері бізнесу. 

Питання 3 
 Не цікавляться титулами, рангами, віком; працюють легко, із запалом; не 

люблять надмірного паперового формалізму; ділові; не упускають свого зиску – 
це: 

1. типові властивості характеру і манер представників скандинавських країн; 
2. типові властивості характеру і манер контрагентів з Німеччини; 
3. типові властивості характеру і манер контрагентів з Японії; 
4. типові властивості характеру і манер представників із США. 

Питання 4 
 Питання 6. Баланс – це: 
1. документ, що відображає кількість працюючих на підприємстві; 
2. документ, що відображає у вартісному виразі активи фірми і джерела їх формування за 

станом на визначену дату; 
3. товаророзпорядчий документ; 
4. документ, що відображає результати господарської діяльності фірми за звітний період. 

Питання 5 
 Пропозиція продавця, направлена конкретному покупцю, яка містить термін для 

відповіді, називається: 
1. офертою; 
2. акцептом; 
3. вільною офертою; 
4. твердою офертою; 
5. запитом. 

Питання 6 
 Питання 3. Комерційні запити найбільш вигідні: 
1. експортерам; 
2. імпортерам; 
3. торговим посередникам; 
4. виробникам; 

Питання 7 
 Питання 28. До витратних методів ціноутворення відноситься: 
1. метод опитування споживачів; 
2. калькуляція на базі часткових витрат; 
3. метод аукціону; 
4. параметричний метод. 

Питання 8 
 Базові умови поставки в контракті визначають: 
1. порядок перевезення товару; 
2. розподіл витрат по доставці товару між продавцем та покупцем; 
3. ступінь ризику угоди; 
4. відповідальність сторін за виконання контракту; 
5. момент переходу ризику випадкової загибелі або пошкодження товару з продавця на 

покупця. 
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Питання 9 
 Які способи фіксації ціни використовуються в міжнародних контрактах купівлі-

продажу?: 
1. тверда ціна; 
2. ціна з наступною фіксацією; 
3. змінна ціна; 
4. рухлива ціна; 
5. ковзна ціна; 
6. кумулятивна ціна. 

Питання 10 
 Суперечки в зовнішньоторговельних контрактах за звичай розглядаються: 
1. в місцевому суді відповідача; 
2. в спеціалізованому арбітражі; 
3. в спеціалізованому арбітражі за місцем підписання контракту; 
4. арбітражним судом, вказаним сторонами контракту. 

 
7. Методи навчання 

 
Лекція – основна форма проведення аудиторних занять у вищому 

навчальному закладі, вона покликана формувати у студентів основи знань з 
відповідної наукової галузі, а також визначити напрямок, основний зміст і 
характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Управління операціями з експорту-імпорту», а також зв’язок з 
іншими дисциплінами. Основне завдання лекційного заняття – викладання 
конкретних тем відповідно до програми навчальної дисципліни в логічній 
послідовності та взаємозв’язку. 

 Практичні заняття забезпечують закріплення та систематизацію 
теоретичних знань студентів та набуття ними необхідних навичок з практичних 
аспектів здійснення основних видів зовнішньоекономічної діяльності.  

Самостійна та індивідуальна робота є основним засобом засвоєння 
матеріалу у вільний від аудиторних занять час на основі вивчення законодавчих 
актів, навчальної літератури, додаткових джерел, поточної інформації. Окрім того 
індивідуальні завдання передбачають виконання студентами завдань науково – 
дослідного, творчого характеру. Ці завдання спрямовані на підвищення рівня 
підготовки і розвиток індивідуальних творчих здібностей обдарованих студентів. 

 
 

8. Форми контролю 
Контроль набутих знань здійснюється у таких формах: поточного контролю 

на практичних заняттях (опитування, тестування, виконання ситуаційних 
завдань), модульного контролю (контрольна робота після вивчення навчального 
матеріалу, об’єднаного в модуль чи змістовий модуль), підсумкового контролю – 
заліку.  

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та 
заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.  
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Розподіл балів, які отримують студенти. 
Оцінка 

національна Визначення оцінки ЄКTС Рейтинг студента, 
 бали 

Відмінн
о 

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 − 100 

Добре 

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 − 89 

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 74 – 81 

Задовільно 

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків  64 − 73 

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 63 

Незадовільн
о 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати 
перед тим, як отримати залік (позитивну 
оцінку) 

35 − 59  

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна 
подальша робота 01 − 34  

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС 
(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 
студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС = R НР + R АТ . 

 
10. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни 
2.  Опорний конспект лекцій з дисципліни 
3. Нормативні документи 
 

11. Рекомендована література 
з дисципліни „Управління операціями з експорту-імпорту” 

 
Базова 

1. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. 
Панкова, О.Ю. Григор’єв, ін. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Львів: Магнолія 
2006, 2014. – 510 с. – (Вища освіта в Україні).  

2. Діброва Л.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібник / 
Л.В. Діброва. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 522 с. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Є. В. 
Савельєв [та інш.] – 6-е вид., перероб. та доп. / ред. Ю. Г. Козак – Київ: ЦУЛ, 
2019. – 292 с. 

4. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. 
Гребельник. – 5-те вид., перероб. та допов. ; Університет ДФС України. – 
Ірпінь : 2019. – 410 с.  
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Допоміжна 

1. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний 
посібник / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацька. – К.: «Центр учбової літератури», 
2013. – 408 с. 

2. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Зовнішньоекономічна діяльність-3.: навч. 
посібн. / За ред. д.е.н., проф. І. І. Дахна. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 
356 с.  

3. Хрупович С. Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навчальний 
посібник. Тернопіль : ТНТУ, 2017. 137 с. 

4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навчальний посібник / [Козак 
Ю.Г., Логвінова Н.С. та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.А. Зайця. 
– 4-тє вид., перероб. та доп. – К.: Освіта України, 2012. – 272 с. 

5. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність : навчальний 
посібник / 2-е вид., перероб. та доп.– Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 
296 с. 

6. Кузьмін О.Є, Мельник О.Г., Мукан О.В. Бюджетування зовнішньоекономічної 
діяльності організацій: навч. посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. 
338 с. 

7. Єрмаченко В. Є. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. 
[для вищ. навч. закл.] / В. Є. Єрмаченко, С. В. Лабунська, О. Г. Маляревська та 
ін.; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 479 с.  

8. Міжнародна макроекономіка: Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., 
Пахомова Ю.М., Логвінової Н.С.- Київ: ЦУЛ, 2012.  

9.  Міжнародна мікроекономіка: Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., 
Пахомова Ю.М., Логвінової Н.С.- Київ: ЦУЛ, 2012.  

10. Міжнародна торгівля: підручник. / За ред. Ю.Г. Козака. - Київ-Катовіце-
Краков: ЦУЛ, 2015. - 272 с. 23. Облік зовнішньоекономічної діяльності: 
Підручник. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов, Н. Ю. Грицак; за заг. 
ред. В. Г. Козака. - Ужгород : УНУ, 2013. – 648 с.  

11. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. 
посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 288. 

12. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2010: Учебное 
пособие. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2014. – 307 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www. rada.gov.ua. 
2. Офіційний сайт Державної Служби статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua 
3. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua 
4. Світова організація торгівлі  (СОТ) та щорічне видання International Trade Statistics –  
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