
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ПРЕДМЕТУ  

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

1. Необхідність та значення зовнішньоекономічних зв’язків у економічному 

розвитку України. 

2.Зміст, функції та класифікація зовнішньоекономічних зв’язків. 

3. Сутність та принципи зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

4. Принципи, аспекти і склад зовнішньоекономічної політики держави. 

5. Критерії класифікації суб’єктів ЗЕД. Охарактеризуйте суб’єкти ЗЕД. 

6. Елементи ЗЕД підприємств-експортерів за групами зовнішньоекономічних 

функцій. 

7. Склад методів регулювання ЗЕД. 

8. Мета, методи та органи регулювання ЗЕД в Україні. 

9. Органи державного регулювання ЗЕД в Україні, їх цілі та інструментарій 

діяльності. 

10.Митно-тарифна система України, цілі та принципи митно-тарифної 

політики України. 

11.Основні етапи митно–тарифної політики в Україні та їх особливості. 

12.Економічна природа митного тарифу та його елементи. 

13. Сутність та критерії класифікації митного тарифу. 

14.Види мита за способом нарахування, їх переваги і недоліки. 

15.Спеціальне, компенсаційне та антидемпінгове мито, особливості їх 

застосування. 

16.Специфічне, адвалорне, альтернативне, комбіноване мито: їх переваги і 

недоліки. 

17.Особливості визначення країни походження товару. 

18.Суть та класифікація нетарифних методів регулювання ЗЕД. Показники 

ефективності використання нетарифних засобів. 



19.Сутність та склад кількісних нетарифних обмежень 

зовнішньоторговельних операцій. 

20.Ембарго, економічний бойкот та економічна блокада як інструменти 

торговельно-політичного впливу у ЗЕД. 

21.Характеристика квотування як традиційного методу нетарифного 

регулювання ЗЕД. Види квот. 

22.Характеристика ліцензування як традиційного методу регулювання ЗЕД. 

Види ліцензій. 

23. Особливості контингентування, «добровільного» самообмеження 

поставок, адміністративних формальностей в якості нетарифних інструментів 

державного регулювання ЗЕД. 

24.Приховані методи протекціонізму. 

25.Валютно-кредитні інструменти у системі внутрішньо національних методів 

регламентування зовнішньоекономічних операцій. 

26.Поняття «міжнародний комерційний контракт», його ознаки, принципи, 

особливості та функції. 

27.Структура і зміст міжнародного комерційного контракту. 

28.Умови міжнародного комерційного контракту. 

29.Критерії класифікації та характеристика видів міжнародних комерційних 

контрактів. 

30.Типові контракти, форми та способи їх використання. 

31.Способи забезпечення виконання зобов’язань за міжнародним 

комерційним контрактом. 

32.Сутність міжнародних транспортних відносин та класифікація 

транспортних перевезень. 

33.Переваги і недоліки окремих видів міжнародного транспорту. 

34.Базисні умови постачання. Особливості групування торговельних термінів 

«ІНКОТЕРМС-2010». 

35.Суть етапів здійснення транспортних операцій. Транспортні умови 

зовнішньоторговельних контрактів. 



36.Види транспортних договорів при перевезеннях морським і річковим 

транспортом. 

37.Види транспортних договорів при перевезеннях залізничним, 

автомобільним і повітряним транспортом. 

38.Особливості претензій і позовів як способів вирішення спірних питань при 

перевезеннях вантажів міжнародним транспортом. 

39.Зміст, умови та види транспортного страхування вантажів. 

40.Суть та принципи міжнародного кредиту, його роль у міжнародних 

економічних відносинах та ознаки класифікації. 

41.Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту. 

42.Сутність, переваги та недоліки лізингу. 

43.Види та форми лізингових угод. 

44.Факторинг і форфейтинг як інтеграційні форми експортного кредитування. 

45.Валютні умови зовнішньоторговельних контрактів. 

46.Сутність й особливості міжнародних розрахунків. Структура механізму 

міжнародних розрахунків. 

47.Способи та засоби платежу у ЗЕД. 

48.Форми платежу при здійсненні ЗЕД. 

49.Механізм здійснення акредитивної форми міжнародних розрахунків. Види 

акредитивів. 

50.Механізм здійснення інкасової форми міжнародних розрахунків. Види 

інкасо. 

51.Розрахунки за відкритим рахунком, банківський переказ, чекова та 

вексельна форми міжнародних розрахунків. 

52.Сутність і основні види страхування у зовнішньоекономічній діяльності. 

53.Види майнового страхування зовнішньоекономічних зв’язків. 

54.Валютні застереження в якості методу страхування валютного ризику. 

55.Характеристика форм міжнародних страхових операцій. 


