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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів -  5

Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові 

науки
Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів -  1

Спеціальність (освітня 
програма, спеціалізація)
(код і н айм енування)

051 Економіка, освітня 
програма Митна справа

Рік підготовки:
Змістових модулів -  1 1й 1-й
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання Семестр
(назва)

Загальна кількість 
годин - 150

1-й 1-й

Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -  3 
самостійної роботи 
студента -  6

Освітній ступінь: магістр

30 год. 8год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.

Інші види
6 год. год.

Самостійна робота
70год. 110год.

Індивідуальні завдання: 30
Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить:

для денної форми навчання -  33,3% до 67,7% 
для заочної форми навчання -6,7% до 93,3%
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Метою викладання дисципліни «Національна політика в сфері ЗЕД» є надання 
студентами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних 
особливостей зовнішньоекономічної діяльності , а також формування навичок їх практичного 
використання.

Основними завданнями вивчення дисципліни є підготовка студентів до розв’язання 
конкретних завдань та прийняття управлінських рішень у галузі зовнішньоекономічної 
діяльності в умовах ринкової моделі господарювання, зокрема: розуміння сутності 
зовнішньоекономічної діяльності, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та 
економічного середовища розвитку; вивчення видів та форм ЗЕД; усвідомлення економічної 
природи комерційних операцій на зовнішніх ринках; вивчення принципів укладання та 
виконання зовнішньоекономічних угод; проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, 
визначення її ефективності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:
загальні компетентності:

-  здатність генерувати нові ідеї (креативність);
-  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
-  здатність здійснювати комунікаційну діяльність та працювати в колективі чи 

команді, включаючи міжнародне середовище, та зберігати позитивне ставлення до 
інших культур, здатність до критики та самокритики;

-  вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
-  здатність займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати лідерські 

якості та діяти з позицій соціальної відповідальності, виконувати професійну 
діяльність відповідно до стандартів якості.

фахові компетентності:
-  здатність застосовувати правові норми у зовнішньоекономічній діяльності та 

митній справі;
-  знати транснаціональні корпорації та механізм їх функціонування;
-  вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з питань зовнішньоекономічної 

діяльності та митної справи;
-  здатність розробляти шляхи мінімізації митних ризиків при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій;
-  здатність розробляти заходи щодо спрощення митних процедур відповідно до 

міжнародного митного законодавства;
-  вміння застосовувати міжнародні норми у сфері технічного регулювання при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
-  здатність аналізувати глобальні проблеми економічного розвитку та знати основні 

теорії розвитку глобальної економіки.
очікувані програмні результати навчання:

-  використовувати державну ділову мову для забезпечення результативної наукової 
та професійної діяльності у сфері державної фіскальної служби;

-  застосовувати набуті знання для розробки заходів щодо міжнародної співпраці 
органів фіскальної служби та підприємницьких структур;

-  вміти визначати, аналізувати економічні проблеми в діяльності митних органів та 
розробляти заходи щодо їх вирішення;

-  вміти забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів відповідно до 
заявленого митного режиму;

-  володіти міжнародною нормативно-правовою базою та розробляти заходи щодо 
гармонізації та спрощення митних процедур.

2. Мета навчальної дисципліни
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3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність:суть, регулювання і

управління
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної

економіки
-  Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв’язки.
-  Функції зовнішньоекономічної діяльності. Напрями впливу зовнішньоекономічного 

чинника на національну економіку.
-  Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні види і форми 

зовнішньоекономічної діяльності.
-  Причини і передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
-  Мотиви розвитку зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства.
-  Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття об’єкта та
-  суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
-  Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної
діяльності в Україні

-  Зовнішньоекономічна політика держави. Сучасні концептуальні підходи до 
формування зовнішньоекономічної політики України в контексті реалізації 
національних економічних інтересів.

-  Основні етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Аналіз та оцінка 
сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності України.

-  Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора 
країни: абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, 
генеральна торгівля), відносні (індекси динаміки експорту та імпорту, коефіцієнт 
покриття імпорту експортом, індекс концентрації експорту, індекс «умов торгівлі», 
індекс імпортної залежності країни, індекс чистої торгівлі), показники структури 
(індекс диверсифікації експорту/імпорту, частка продукції обробної промисловості в 
загальному обсязі експорту продукції, індекс географічної концентрації 
експорту/імпорту); показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних 
зв’язків країни.

-  Платіжний баланс України, його структура та характеристика.

Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
-  Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: принципи, 

цілі, методи. Еволюція системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні.

-  Національне та наднаціональне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
-  Характеристика органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні та їх компетенції.
-  Органи місцевого самоврядування та регіональний аспект регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності.
-  Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово- 

промислові палати, фондові та валютні біржі.
-  Економічні та адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної
-  діяльності.
-  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
-  Реєстрація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
-  Сутність митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Принципи
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-  митного регулювання.
-  Митні органи України: завдання, функції, структура
-  Види і методи здійснення митного контролю.
-  Характеристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту, реекспорту, 

реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній території 
України, переробки поза межами митної території України, знищення і руйнування, 
магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної зони, відмови на 
користь держави.

-  Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. Порядок митного 
оформлення товарів. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за 
митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми та процедури.

-  Митна вартість та методи її визначення.
-  Мета і сфера застосування правил інтерпретації міжнародних торгівельних термінів 

«Incoterms 2010».
-  Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита: 

адвалорне, специфічне і змішане.
-  Порядок визначення мита. Види митних ставок.

Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної
діяльності

-  Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
-  Сутність та порядок нарахування митних податків (податку на додану вартість 

(ПДВ), мита, акцизного збору) у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
-  Особливості оподаткування залежно від митного режиму.
-  Порядок відшкодування ПДВ при експорті.
-  Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ і шляхи їх вирішення. Операції, які 

звільняються від стягнення ПДВ.
-  Єдиний збір, що стягується у пунктах пропуску через митний кордон.
-  Відображення митних платежів у вантажній митній декларації (ВМД). Особливості 

оподаткування імпорту послуг.
-  Порядок визначення митної вартості зовнішньоекономічного контракту купівлі- 

продажу товарів.

Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
-  Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика.
-  Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни.
-  Інструменти нетарифного регулювання.
-  Кількісні обмеження: ліцензування і квотування.
-  Класифікація квот за напрямом дії та масштабом охоплення.
-  Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу та імпортної 

квоти.
-  Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.
-  Види та способи розподілу ліцензій. Механізм оформлення документів для 

отримання ліцензій.
-  Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні
-  субсидії, імпортні депозити.
-  Антидемпінгові заходи, визначення демпінгової маржі та величини шкоди 

національним виробникам.
-  Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита.
-  Сертифікація, стандартизація, технічні бар’єри, вимоги щодо вмісту місцевих 

компонентів, вимоги щодо упакування та маркування товарів.
-  Сутність політики державних закупівель.
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Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
-  Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання.
-  Поняття валютної політики держави та її складові. Об’єкти та суб’єкти валютного
-  регулювання.
-  Валюта, валютний курс, валютні цінності. Номінальний і реальний
-  валютний курс.
-  Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в іноземній 

валюті. Система валютного контролю.
-  Види валютних операцій. Зобов’язання щодо обов’язкової конвертації іноземної 

валюти за курсом Національного банку України.
-  Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей.
-  Українська міжбанківська валютна біржа та її функції.
-  Механізм проведення торгів іноземною валютою на Українській міжбанківській
-  валютній біржі.

Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування 
зовнішньоекономічної діяльності

-  Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського обслуговування у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності.

-  Форми розрахунків: аванс, акредитив, інкасо, платіж за відкритим рахунком, 
банківський переказ.

-  Види і засоби платежу. Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит. 
Вексель, чек.

-  Основні види банківських послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
-  Документальне оформлення банківських операцій у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності: депозитних, розрахункових, валютообмінних та кредитних операцій.
-  Кореспондентські відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Форми 

кредитування експортерів та імпортерів.
-  Платіжні системи: SWIFT, CHIPS, TARGET.
-  Система клірингу. Оцінка надійності та вибір комерційних банків суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності.
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4.Структура навчальної дисципліни
Назви змістових 

модулів і тем
Кількість годин

денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л п Ін.
.в.

ін
д

с р л П лаб ін
д

с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність:суть, регулювання і уп равління
Тема 1.
Зовнішньоекономічна 
діяльність та її роль у 
розвитку національної 
економіки

14,5 2 1 2 9,5 17 1 0,25 2 13,75

Тема 2. Основні 
напрями і показники 
розвитку
зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні

19,5 4 2 1 4 8,5 19 1 0,25 4 13,75

Тема 3. Система 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні

19,5 4 2 1 4 8,5 1 0,25 4 13,75

Тема 4. Митно- 
тарифне регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності

19,5 4 2 1 4 8,5 19 1 0,25 4 13,75

Тема 5.
Загальнодержавні 
податки у сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності

19,5 4 2 1 4 8,5 19 1 0,25 4 13,75

Тема 6. Нетарифне 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності

19,5 4 2 1 4 8,5 19 1 0,25 4 13,75

Тема 7. Валютне 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні

19,5 4 2 1 4 8,5 19 1 0,25 4 13,75

Тема 8. Міжнародні
розрахунки і
банківське
обслуговування
зовнішньоекономічної
діяльності

18,5 4 1 4 9,5 19 1 0,25 4 13,75

Усього годин 150 30 14 6 30 70 150 8 2 30 110

5. Теми семінарських занять
№ Назва теми Кількість
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з/п годин
1

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 
економіки.

1

2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні

2

3 Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2
4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2
5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 2
6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2
7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 2
8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування 

зовнішньоекономічної діяльності.
1

Разом 14

7. Теми інші види
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Захист індивідуальних домашніх завдань 2
2 Перший модульний контроль (тестування) 2
3 Другий модульний контроль (тестування) 2

8. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Дослідження ефективності нетарифного регулювання імпорту в 
Україні.

3

2. Дослідження механізму управління ЗЕД у вільних економічних 
зонах.

3

3. Екологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності 3
4. Засоби та методи залучення іноземних інвестицій в економіку 

України
3

5. Оптимізація розрахунків по зовнішньоторговельних операціях в 
Україні

3

6. Особливості державного регулювання ЗЕД у зарубіжних країнах. 3
7. Офшорні зони: правові та фінансові аспекти діяльності. 4
8. Особливості міжнародної торгівлі у вільних економічних зонах. 4
9. Мотиви та наслідки антидемпінгових процедур в ЗЕД України 4
10 Управління структурою експорту України. 4
11 Управління структурою імпорту України. 4
12 Ефективність митно-тарифного регулювання ЗЕД 4
13 Методи визначення конкурентоздатності експортної продукції. 4
14 Дослідження митно-торгівельного регулювання імпорту в Україні 

(на прикладі певної товарної групи).
4

15 Принципи проведення міжнародних торгів. 4
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16 Проблеми інтеграції України у світове економічне співтовариство 4
17 Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. 4
18 Основні форми міжнародних розрахунків у зовнішньоекономічній 

діяльності.
4

19 Особливості державного регулювання ЗЕД в країнах з різними 
моделями управління економікою.

4

Разом 70

9. Індивідуальні завдання
Для студенті денної форми навчання -  індивідуальне домашнє завдання.
Для студентів заочної форми навчання -  контрольна робота.

Теми для індивідуального домашнього завдання

1. Дослідження ефективності нетарифного регулювання імпорту в Україні.
2. Дослідження механізму управління ЗЕД у вільних економічних зонах.
3. Дослідження результативності протекціонізму в Україні.
4. Засоби та методи залучення іноземних інвестицій в економіку України (Запорізького 

регіону).
5. Зовнішньоекономічні зв'язки України: стан та перспективи.
6. Інвестиційний ринок України: оцінка та прогнози розвитку спільного підприємництва.
7. Механізм регулювання міжнародних валютних відносин.
8. Оптимізація розрахунків по зовнішньоторговельних операціях в Україні.
9. Міжнародний ринок консалтингових послуг.
10. Міжнародні аукціони: типи, організатори, механізми здійснення.
11. Міжнародні консалтингові групи та їхня роль у менеджменті ЗЕД.
12. Міжнародні фінансові організації та реалізація їхніх проектів в Україні.
13. Міжнародні фінансові центри: умови займів та кредитів в них.
14. Напрямки ЗЕД підприємства в умовах глобалізації світової економіки.
15. Організаційні форми спільного підприємництва: переваги та недоліки.
16. Організація і техніка комерційних операцій на міжнародних біржах.
17. Особливості державного регулювання ЗЕД у зарубіжних країнах.
18. Офшорні зони: правові та фінансові аспекти діяльності.
19. Принципи проведення міжнародних торгів.
20. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій.
21. Комунікації в міжнародних корпораціях.
22. Управління валютними ризиками.
23. Вирішення міжнародних комерційних спорів.
24. Особливості міжнародної торгівлі у вільних економічних зонах.
25. Особливості торгівлі в офшорних зонах.
26. Мотиви та наслідки антидемпінгових процедур в ЗЕД України та зарубіжних держав.
27. Вплив іноземного інвестування на економіку України.
28. Вплив іноземного інвестування на економіку Запорізького регіону.
29. Критерії оцінки управління ЗЕД в регіоні.
30. Управління структурою експорту України.
31. Управління структурою імпорту України.
32. Вдосконалення структури зовнішньоторговельного обороту Запорізького регіону.
33. Галузеві напрямки та результативність спільного підприємництва з іноземним капіталом 

в Україні.
34. Ефективність митно-тарифного регулювання ЗЕД.
35. Особливості митно-тарифного регулювання ЗЕД в зарубіжних державах.
36. Зміст та наслідки валютного регулювання в Україні.
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37. Методи визначення конкурентоздатності експортної продукції.
38. Антидемпінгові процедури як вид контролю у галузі зовнішньої торгівлі.
39. Вибір інвестиційного проекту з урахуванням факторів, що впливають на прийняття 

рішення щодо інвестування.
40. Дослідження митно-торгівельного регулювання імпорту в Україну (на прикладі певної 

товарної групи).
41. Дослідження регіонального механізму управління ЗЕД в Україні.
42. Міжнародні аспекти податкових стимулів.
43. Аналіз перспективних галузей інвестування в Україні.
44. Принципи проведення міжнародних торгів.
45. Стимулювання та захист іноземних інвестицій.
46. Особливості менеджменту ЗЕД в Україні.
47. .Організаційна структура і культура міжнародних корпорацій.
48. Умови лібералізації міжнародної торгівлі.
49. Управління ЗЕД на регіональному рівні.
50. Проблеми інтеграції України у світове економічне співтовариство.
51. Інжиніринг і франчайзинг в системі зовнішньоторгових операцій.
52. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.
53. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту.
54. Основні форми міжнародних розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.
55. Залучення кредитних ресурсів для реалізації міжнародних проектів.
56. Особливості державного регулювання ЗЕД в країнах з різними моделями управління 

економікою: порівняльний аналіз.
57. Сучасна податкова політика в Україні та її вплив на ЗЕД
58. Сучасні форми страхування міжнародних контрактів.
59. Грошова система та її вплив на менеджмент ЗЕД.
60. Сучасні товарні стратегії ЗЕД.

10. Методи навчання

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:
-  розповідь -  для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;
-  пояснення -  для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;
-  бесіда -  для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;
-  ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення 

(малюнки, схеми, графіки);
-  практична робота -  для використання набутих знань у розв’язанні практичних 

завдань;
-  аналітичний метод -  мисленневого або практичного розкладу цілого на частини з 

метою вивчення їх суттєвих ознак;
-  індуктивний метод -  для вивчення явищ від одиничного до загального;
-  дедуктивний метод -  для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, 

одиничного;
-  проблемний виклад матеріалу -  для створення проблемної ситуації.

ІІ.Очікуівані результати навчання з дисциплін

-  використовувати державну ділову мову для забезпечення результативної наукової 
та професійної діяльності у сфері державної фіскальної служби;

-  застосовувати набуті знання для розробки заходів щодо міжнародної співпраці 
органів фіскальної служби та підприємницьких структур;
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-  вміти визначати, аналізувати економічні проблеми в діяльності митних органів та 
розробляти заходи щодо їх вирішення;

-  вміти забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів відповідно до 
заявленого митного режиму;

-  володіти міжнародною нормативно-правовою базою та розробляти заходи щодо 
гармонізації та спрощення митних процедур.

12. Засоби оцінювання

Для студентів денної форми навчання змістовний модуль оцінюється за 100-бальною 
шкалою.

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських заняттях, захист 
індивідуального домашнього завдання, аудиторна контрольна робота (тестування).

Для студентів заочної форми навчання: усна відповідь на два теоретичних питання, 
захист контрольної роботи, тестування.

13. Критерії оцінювання
Для студентів денної форми навчання.

-  відвідування студентом лекцій та наявність в опорного конспекту з дисципліни дає
студенту 2 бали за кожну лекцію (8 лекцій по 2 бали=16 балів);

-  повнота відповіді та активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до
4 балів (7 занять по 4 балів= 28 балів);

-  правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті індивідуального
домашнього завдання студента оцінюється до 20 балів;

-  дві аудиторні контрольні роботи (тестування) до 18 балів (2 к.р.по 18 балів=36 балів).

Для студентів заочної форми навчання навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною 
шкалою.

Правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті контрольної 
роботи оцінюється до 60 балів, відповіді на два теоретичних питання -  до 20 балів, тестування -  
до 20 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
БСТБ

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
85-89 В добре75-84 С
70-74 Б задовільно60-69 Е

35-59 БХ незадовільно з можливістю 
повторного складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

1-34 Б
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни
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14. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Національна політика в сфері сфері ЗЕД 

студентами галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка 
за освітньою програмою «Митна справа»» усіх форм навчання / Укл.: С.Ф. Горбань, -  
Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. -  35с.

2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Національна політика в сфері ЗЕд» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 
спеціальності 051 Економіка за освітньою програмою «Митна справа» усіх форм 
навчання / Укл.: С.Ф.Горбань -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 - 30 с.

15. Рекомендована література 
Базова

1. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. 
Гребельник ; вид. 3-тє перероб та допов. - К. : Центр навч. літ., 2008. - 432 с.

2. Георгіаді Н. Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і при 
аспекти : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Георгіаді. - Л. : Інтелект-Захід, 2006. - 260 с.

3. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / кол. авт. В. В. Козик, 
Л. А. Панкова, Я. С. Карп'як та ін. - К. : ЦНЛ, 2004. - 608 с.

4. Пазуха М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) / М. Д. Пазуха. - К. : 
Центр навч. літ-ри, 2008. - 230 с.

5. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л. В. 
Руденко. - вид. 2-ге, переробл. і допов. - К. : Центр навч. літ-ри, 2007. - 632 с.

6. Сміяна Л. С. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності / Л. С. Сміяна. - К. : КНТ, 
2008.-416 с.

Допоміжна:
1. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. - М.: Дашков, 2009. - 

304 с.
2. Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи: учеб. пособие / И.Т.Балабанов, 

А.И.Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 512с.
3. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность / В.А. Баринов. - М.: Форум, 2009. -

192с.
4. Внешнеэкономическая деятельность / Под ред. проф. Макагона Ю.В. - Донецк: Регион, 

2001. - 290 с.
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. проф. Л.Е.Стровского. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 823с.
6. Владимиров К. Н., Бардичева В. Ю. Митне регулювання : навчальний посібник. - 2-е вид. 

- Херсон : Олді-плюс, 2002. - 336 с.
7. Волкова І. А. Методика аналізу експортно-імпортних операцій в діяльності підприємств /

І. А. Волкова, І. В.Гірчук // Вісник ЖДТУ. - Економічні науки. - 2010. - № 3 (53). - С. 53
55.

8. Герчикова И. Организация и техника внешнеторговых операций. - М. : Дело, 2006. - 256 
с.

9. Дахно І. І. Зовнішньоекономічний менеджмент : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 
2012. 568 с.

10. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. Київ : 
Знання, 2006. 462 с.

11. Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. пособие / О.И.Дегтярева, 
Т.Н.Полянова, С.В.Саркисов. - М.: Дело, 2002. - 320с.

12. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : 
навчальний посібник. - Київ : ЦУЛ, 2002. - 172 с.

13. Довідник ЗЕДівця. - 2-е видання, переробл. і доп. - X. : Фактор, 2008. - 656 с.
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14. Жданов А. Практическое руководство по внешнеэкономической деятельности. - СПб : 
Питер, 2001. - 224 с.

15. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : підручник для вузів / І. В. Багрова, Н. І. 
Рєдіна, В. Є. Власик, О. О. Гетьман; За ред. д-ра екон. наук, проф. І. В. Багрової. - Київ : 
Центр навчальної літератури, 2004. - 580 с.

16. Захарченко В.И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. 
- Харьков: ООО «Одиссей» - 2003. - 384 с.

17. Коломацька С. П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та 
гарантії здійснення : навч. посібник рекомендовано МОН України. - Київ : ВД 
„Професіонал”, 2004. - 288 с.

18. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: практ. 
пособие. - К.: СПЛАЙН, 2002. - 220 с.

19. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / За ред. О. А. Кириченка. - К. 
: Знання, 2005. - 493 с.

20. Макагон Ю., Ляшенко В., Третьяков С., Сюй Линь Ши, КравченкоВ. Региональные 
экономические связи и свободные экономические зоны: учеб. пособие. и доп. -- Донецк: 
Дон ГАУ, 2000.-243 с.

21. 14.Михайлик А. Н. Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы : учеб. 
пособие. - М. : МНЗП, ИИК "Калита", 2000. - 112 с.

22. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за 
ред. С. О. Гуткевич. Донецьк : Цифрова поліграфія, 2012. 535 с.

23. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за ред. І. І.Дахна. Київ 
: ЦНЛ, 2006. 360 с.

24. Нортон А. Т. Справочник по международным коммерческим контрактам. - К. : ЦНЛ, 
2001 - 400 с.

25. Попов С. Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и 
маркетинга : учеб. пособие. - М. : Изд-во "Ось-89", 2000. - 288 с.

26. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник / За заг
27. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю.М. Ростовский, 

В.Ю. Гречков. - М. : Магистр, 2008 - 592 с.
28. Смитиенко Б.М. Внешнеэкономическая деятельность : учебник/ Б.М.Смитиеико, 

В.К. Поспелов. - 6-е изд. - М. : Academia, 2009. - 304 с.
29. Фонотова О.В. Применение Инкотермс в международном и внутреннем торговом 

обороте / О.В. Фонотова. - М. : Зеркало, 2008. - 128 с.
30. Федорова Е. А. Организация ВЭД на предприятии : учеб. пособие / Е. А. Федорова, В. А. 

Савенков, В. И. Белоцерковский. - Тула, 2007. - 492 с.
31. Яценко Н. Б. Таможенное регулирование : учеб. пособие / Н. Б. Яценко. -- Донецк : 

ДонНУ, 2000. -- 430 с.

16. Інформаційні ресурси
Періодичні видання України з проблем бізнесу:
1Лі;1;р://’̂ ^^Ьапкег\сот.иа - Банківські новини
2. Ьі;1;р://’̂ ^^Ьшіпе88.иа - журнал «Бизнес»
3. http://www.expert.ua - журнал «Эксперт-Украина»
4. http://www.dsnews.com.ua - газета «Деловая Столица»
5. http://www.kommersant.ua - газета «Коммерсант-Украина»
6. http://www.companion.ua - журнал «Компаньон»
7. http://www.kontrakty.com.ua - газета "Контракты"
8. http://www.investgazeta.net - «Украинская инвестиционная газета»
9. http://www.korrespondent.net - Українська мережа новин «Korrespondent.net»

http://www.banker.com.ua/
http://www.business.ua/
http://www.expert.ua
http://www.expert.ua/
http://www.dsnews.com.ua
http://www.dsnews.com.ua/
http://www.kommersant.ua
http://www.kommersant.ua/
http://www.companion.ua
http://www.companion.ua/
http://www.kontrakty.com.ua
http://www.kontrakty.com.ua/
http://www.investgazeta.net
http://www.investgazeta.net/
http://www.korrespondent.net
http://www.korrespondent.net/
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Офіційні сайти державних органів влади:
1. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12 - Офіційний сайт Верховної 

Ради України
2. ЬИ;р://’̂ ^^8І;а1;^оу.иа - Офіційний сайт Державного статистичного управління України
3. http://www.biz-registr.com.ua/?ct=12 - Офіційний WWW-Регістр бізнес-сайтів України і 

зарубіжжя
4. ЬИ;р://’̂ ^ ^ т іп ^ о у .и а  - Офіційний сайт Кабінету міністрів України
5. http://www.zoda.gov.ua - Офіційний сайт Запорізької обласної державної адміністрації
6. http://www.zp.stat.gov.ua - Офіційний сайт Запорізького обласного управління 

статистики

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12
http://www.stat.gov.ua/
http://www.biz-registr.com.ua/?ct=12
http://www.min.gov.ua/
http://www.zoda.gov.ua/
http://www.zp.stat.gov.ua/

