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ВСТУП 

 

Анотація 
Економіка України належить до відкритих економічних систем. За роки 

незалежності взаємодія українських громадян, приватних підприємців, фірм, 

корпорацій, державних закладів з іншими країнами набула бурхливого розвитку, що 

зумовило потребу у знаннях щодо специфіки міжнародної торгівлі. 

Дисципліна “Організація міжнародної торгівлі” посідає вагоме місце в 

реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Її мета - формування у студентів 

розуміння закономірностей, логіки та механізмів міжнародної торгівлі, отримання 

знань і практичних навичок щодо сучасних форм організації та методів 

міжнародного обміну товарами й послугами, а також укладання міжнародних 

комерційних контрактів. 

 

Ключові слова: міжнародна торгівля, світова ціна, біржа, ринок, експорт, 

імпорт, тарифи. 

 

Abstract 
The economy of Ukraine belongs to open economic systems. During the years of 

independence, the interaction of Ukrainian citizens, private entrepreneurs, companies, 

corporations, state institutions with other countries has become a rapid development, 

which has led to the need for knowledge about the specifics of international trade. 

Discipline "Organization of International Trade" takes an important place in the 

implementation of the educational-professional program of preparation of bachelors of 

specialty 076 Entrepreneurship, trade and stock-taking activity. " Its purpose is to provide 

students with an understanding of the laws, logic and mechanisms of international trade, 

the acquisition of knowledge and practical skills regarding modern forms of organization 

and methods of international exchange of goods and services, as well as conclusion of 

international commercial contracts 

 
Keywords: international trade, world price, stock exchange, market, export, import, 

tariffs. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність,  
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
07 «Управління та 

адміністрування»  
Вибіркова 

ВВпд 4 Спеціальність 076 
«Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність» 

Модулів – 1 

Спеціалізація 076 
«Підприємництво, 

 торгівля та біржова 
діяльність» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання:  – 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

3-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента –  8 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 
 

22 год. - 

Практичні, семінарські 

20 год. -. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

78 год. - 

Індивідуальні завдання: 

–   

Вид контролю:  

залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 
для денної форми навчання – 35 до 65; 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни полягає у формуванні знань та навиків студента щодо 
питань організації та регулювання міжнародної торгівлі, включаючи сучасні 
механізми укладання міжнародних контрактів купівлі-продажу. 

Завдання курсу – є формування у студентів компетентності щодо: 
•сутності концепцій, етапів і показників розвитку зовнішньої торгівлі; 
•сучасних форм організації міжнародного обміну товарами, послугами, 

патентами та ліцензіями; 
•особливостей і тенденцій застосування методів зовнішньої торгівлі; 
•формування та розвитку системи регулювання зовнішньої торгівлі на 

корпоративному, національному і міжнаціональному, наднаціональному та 
глобальному рівнях; 

•сутності та процесу укладання міжнародних комерційних контрактів; 
•організації процесу виконання укладених торговельних контрактів; 
•нормативно-правового реґламентування міжнародних комерційних 

контрактів та врегулювання міжнародних комерційних спорів.. 
Предметом дисципліни є: закономірності функціонування та розвитку 

сучасної системи зовнішньої торгівлі з урахуванням специфіки країн з 
транзитивною економікою, насамперед України. 

Об'єктом вивчення є потоки товарів і послуг та пов'язані з ними відносини в 
галузі зовнішньої торгівлі. 

В основу викладання курсу покладено теорії, розроблені видатними 
вітчизняними та зарубіжними вченими в галузі зовнішньої торгівлі, валютного 
обміну та валютних курсів, фінансового ринку, фінансового менеджменту тощо. 

Після вивчення даного курсу студенти повинні знати: 
- організаційну систему зовнішньої торгівлі; 
- правові аспекти міжнародної торгівлі; 
- економічний інструментарій у міжнародної торгівлі; 
- техніку та правила здійснення міжнародних торговельних, їх методологію та 

систему обчислення відповідних показників; 
- нормативні документи, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність 

підприємства; 
- зміст та особливості планування, організації та проведення міжнародних 

торговельних операцій в Україні. 
вміти: 

- планувати та організовувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства у 
сфері міжнародної торгівлі; 
- визначати ефективність здійснення міжнародної торгівлі; 
- здійснювати фінансову оцінку зовнішньоторговельних операцій; 
- мінімізувати ризики зовнішньоторговельних операцій; 
- управляти зовнішньоторговельною діяльністю підприємства; 
- використовувати сучасні інформаційні технології для здійснення 
зовнішньоторговельних операцій в галузях народного господарства.  
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ЕКОНОМІЧНА 
СУТНІСТЬ ТА ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ 

Тема 1. Загальна характеристика МТ 
Поняття ЗТ, ії структура та специфічні риси. 
Географічна та товарна структура ЗТ. 
Основні види ринків та товарів. 
Специфічні риси ЗТ. Поняття міжнародної та зовнішньої торгівлі 

Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі 
Теорія меркантилізму в міжнародній торгівлі 
Теорія відносних (порівняльних) переваг або однофакторний модель Рікардо 
Теорія співвідношення факторів виробництва: модель Хекшера – Оліна 
Теорії міжнародної торгівлі Хекшера - Оліна, внесок Самуельсона, парадокс 
Леонтьєва та ін. 
Модель специфічних чинників зовнішньої торгівлі 
Теорія подібності країн 
Теорія порівняльних переваг і фактор продуктивності праці: модель Баласса 
Теорія конкурентних переваг Портера 

Тема 3. Сучасна ЗТ: Основні характеристики, проблеми  
та перспективи розвитку 

Загальна характеристика 
Класифікація країн за залученості в міжнародну торгівлю 
Континентально - регіональнгий аспект 
Сучасний стан МТ 
Зовнішня товарна торгівля України 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

Тема 4. Форми ЗТ: сутність та особливості 
Форми ЗТ щодо предмету торгівлі 
Форми ЗТ щодо способу та організації взаємовідносин між партнерами 

Тема 5. Організовані міжнародні товарні ринки 
Міжнародні товарні біржі 
Міжнародні товарні аукціони 
Міжнародні торги 

      Міжнародні ярмарки та виставки 
Тема 6. Міжнародна торгівля послугами 

Роль послуг у світовій торгівлі 
Послуги у зовнішньоекономічній діяльності України 

Тема 7. Міжнародний ринок робочої сили 
Основні поняття 
Чинники і наслідки міжнародного руху робочої сили 

Тема 8. Міжнародна торгівля цінними паперами 
Місце сфери МТ цінними паперами у світовій економіці 
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Ключові індикатори стану ринку МТ цінними паперами 
Регулювання ринку МТ цінними паперами 

Тема 9. Міжнародна торгівля об’єктами інтелектуальної власності 
Основні поняття 
Міжнародна патентна діяльність 
Міжнародне регулювання інтелектуальної власності 
Основні тенденції розвитку торгівлі об’єктами інтелектуальної власності 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма (інтегровані 

плани) навчання 
Усьо-

го 

у тому числі Усьо-
го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

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

Змістовий модуль 1. Зовнішня торгівля: економічна сутність  

та теорії розвитку 

Тема 1. Загальна 
характеристика ЗТ 

12 2 2   8       

Тема 2.Теорії міжнародної 
торгівлі 

14 4 2   8       

Тема 3. Сучасна ЗТ: Основні 
характеристики, проблеми та 
перспективи розвитку 

12 2 2   8       

Разом за змістовим модулем 1 38 8 6   24       

Змістовий модуль 2. Організаційні аспекти зовнішньої торгівлі 

Тема 4. Форми ЗТ: сутність та 
особливості 

12 2 2   8       

Тема 5. Організовані 
міжнародні товарні ринки 

12 2 2   8       

Тема 6. Міжнародна торгівля 
послугами 

12 2 2   8       

Тема 7. Міжнародний ринок 
робочої сили 

14 2 2   10       

Тема 8. Міжнародна торгівля 
цінними паперами 

14 2 2   10       

Тема 9. Міжнародна торгівля 
об’єктами інтелектуальної 
власності 

18 4 4   10       

Разом за змістовим модулем 2 82 14 14   54       

Усього годин 120 22 20   78       
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5. Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма  
навчання 

заочна форма 
(інтегровані 

плани) навчання 

1 2 3 4 

1. Теоретичні основи сутності зовнішньої торгівлі 2  
2. Показники розвитку зовнішньоїторгівлі 2  
3. Форми міжнародної торгівлі 2  

4. Методи міжнародної торгівлі. Регулювання міжнародної 
торгівлі. 

2  

5. Міжнародна міграція робочої сили. 4  

6. Організація та регулювання  міжнародної торгівлі товарами 
та послугами 

4  

7. Зовнішньоторговельні операції 2  

8. Обґрунтування цінових умов контракту купівлі-продажу 
товарів  

2  

 Разом 20  

 
6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год*42=21 год 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит = 6 * 4 = 24 год 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на лекціях  - 
120-21-24=75 год 
 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
(інтегровані 

плани) навчання 
1 2 3 4 

1. Роль Інкотермс у міжнародній торгівлі 5  
2. Міжнародний туризм 5  

3. Світові ринки сировинних, продовольчих і промислових  
товарів 

10  

4. Своєрідність розвитку світової економіки в 2001-2013 рр. 5  

5. Галузева та регіональна структура міжнародної торгівлі 
товарами 

10  

6. Особливості ціноутворення на міжнародних ринках 10  
7. Торгова політика Європейського союзу 5  

8. Врегулювання міжнародних торгових спорів 10  

9. Засоби та способи здійснення міжнародних платежів 5  

10. Правова база міжнародної торгівлі 10  

 Разом 75  
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7. Методи навчання 
 

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у програмі 
«Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали та схеми.   

На практичних заняттях: 
- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 
- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
- задаються провокаційні питання; 
- розв'язання задач та кейсів, ситуаційних завдань. 

 
8. Методи контролю 

 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

комп’ютерній тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 
включають тестові питання двох рівнів та практичні задачі (із варіантами 
відповідей). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань, есе, тестів. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модуль 1. Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 
модуль № 1 

Змістовий 
модуль № 2 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  

10 10 10 10 10 10 15 10 15 

Т1, Т2... Т9 – теми змістових модулів. 
 

 

Шкала оцінювання: 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 зараховано 

82–89 
зараховано 

74–81 

64–73 
зараховано 

60–63 

35–59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0–34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Організація зовнішньої 

діяльності» включає: 

1. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД) 
2. ________ Методичні вказівки щодо самостійної підготовки та проведення 
практичних занять з дисципліни «Організація зовнішньої діяльності» для студентів 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” / 
Подлевська О.М. – Рівне: НУВГП. – 2017. –  ____-с. 
3. Опорний конспект лекцій на електронному носії. 
4. Слайдова презентація курсу «Організація зовнішньої діяльності» (лекційні та 
практичні заняття) в програмі «Microsoft Power Point». 
5. Друкований роздатковий матеріал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11  

11. Рекомендована література 
 

11.1. Базова література 
 

1. Козак Ю.Г., Sporek T, Molendowski E, та інш. Міжнародна торгівля: підручник. 
// Видання 5-те, перероб. та доп.- Київ-Катовіце-Краків:Центр учбової літератури-
2015.-272 с. 

2. Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, М.І. Барановська, та інш. Міжнародна торгівля : 
підруч. для студ. вищ. навч. закл. // Козак Ю.Г.,Логвінова Н.С., Барановська М.І. та 
ін..]; За редакцією Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.І. Барановської [4-те вид.] – К.: 
Центр учбової літератури, 2010 – 441 с. 

3. Бровков С.М, Руденко Л.В. Валютно-фінансові механізми в міжнародному 
бізнесі: світовий досвід та українська практика. - К.: ТОВ. Агентство “Україна”, 
2001.-380 с. 

4. Міжнародні фінанси: Навч. посібник/ За ред. Козака Ю.Г., Логвинової Н.С., 
Ковалевського В.В.,. – Київ: ЦУЛ, 2007.- 640с. 

 
11.2 Допоміжна література 

 
1. Міжнародні фінанси: Підручник/ За ред. О.І. Рогача. - К.: Либідь, 2003. – 784с. 
2. Мировая экономика и международный бизнес: учебник (под общей ред. В.В. 

Полякова, Р.К.Щенина- М.:КНОРУС, 2005. – 656 с. 
3. Мозговий О.М. Фондовий ринок, - К.: КНЕУ, 1999.-315 с. 
4. Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник./ За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. 

Логвінової - Київ: ЦНЛ, 2005 р. – 656 с. 
5. Пуригіна О.Г. Міжнародні економічні конфлікти : Навч. посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008.- 280 с. 
6. Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних 

корпорацій. Підручник. - К.: Либідь, 2005. – 720 с. 
 

12. Електронний репозиторій НУВГП 
 

1. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисціпліни 
«Економіка торгівельного підприємства» студентами спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі скороченим терміном 
навчання) О.А. Стахів, Т.Л. Адамчук – Рівне: НУВГП, 2017. – 36 с. / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/5528/ 

2. Конспект лекції з дисціплини «Ринок фінансових послуг» для студентів за 
спеціальністю 8.03050801 «Фінанст і кредит» /В.І. Павлов, Н.І. Кондрацька-Рівне, 
НУВГП,2011.-58 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/847/ 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Сайт СОТ, матеріали щодо стану світових товарних ринків, ринків послуг / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.wto.org. 
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2. Сайт ЮНКТАД, де публікуються огляди щодо міжнародних торговельних 
відносин послуг /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.unctad.org. 
3. Правові документи ЮНСІТРАЛ щодо електронної торгівлі послуг 
/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral.texts/electronic-commere.html. 
4. Сайт Центру ВОІВ по арбітражу та посередництву в сфері електронної 
торгівлі послуг /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
www.arbiter.wipo.int. 
5. Доклади ЮНКТАД щодо електронної торгівлі послуг /[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http:// www.unctad.org/ecommerce. 
6. Сайт БІКІ (бюлетень іноземної комерційної інформації), де публікуються 
матеріали щодо стану світових товарних ринків, ринків послуг, дослідження 
міжнародних організацій з проблем міжнародної торгівлі послуг /[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http:// www.vniki.ru/biki.nsf/all/about.htm. 
7. Каталог «Імпортери та експортери України» послуг /[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http:// www.eximвase.com. 
8. Сайт МТЦ, на якому міститься статистика про торгівлю між країнами світу, 
включаючи українську зовнішню торгівлю, а також оцінка експертів експортного 
потенціалу України послуг /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.intracen.org. 
9. Сайт зі статистики торгівлі країн ЄС послуг / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.exporthelp.europa/thdapp/comext/Comext Servlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


