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1. Опис навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна „Менеджмент ЗЕД у фармацевтичній галузі” належить до елективних
дисциплін (за вибором студента) підготовки фахівців зі спеціальності 074 „Публічне управління та
адміністрування”. Програма з дисципліни “Менеджмент ЗЕД у фармацевтичній галузі” складена
відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми
(ОПП) підготовки магістрів спеціальності 074 „Публічне управління та адміністрування” за
освітньою програмою «Адміністративний менеджмент».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент ЗЕД у фармацевтичній галузі» є
зовнішньоекономічна діяльність підприємств і організацій фармацевтичної галузі.
Міждисциплінарні зв’язки. Менеджмент ЗЕД у фармацевтичній галузі тісно пов'язаний з
дисциплінами менеджмент організації, правові засади адміністративної діяльності, техніка
адміністративної діяльності, керівник адміністративної служби тощо.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни відводиться
120 годин 4 кред. ЄКТС.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент ЗЕД у фармацевтичній галузі» є
надання знань з теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності; набуття системних знань і
навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД у фармацевтичній галузі.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Менеджмент ЗЕД у фармацевтичній
галузі» є:
засвоїти теоретичні засади державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Україні на сучасному етапі;
вивчення нормативної бази щодо регулювання ЗЕД підприємств фармацевтичної галузі,
використання сучасних підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю;
доцільність у визначенні головних напрямків ЗЕД для підприємств різних форм власності;
дослідження специфіки запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;
вивчення основних процедур щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів;
вміння оцінювати і робити відповідні висновки щодо визначення ефективності укладених
угод ЗЕД підприємства в цілому.

3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Менеджмент ЗЕД у фармацевтичній галузі» забезпечує набуття здобувачами
освіти компетентностей:
Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні задачі і проблеми управління та
адміністрування, що передбачає проведення досліджень й здійснення інновацій в менеджменті суб’єктами
економіки, які характеризуються невизначеністю умов і вимог до такого виду діяльності
Загальні компетентності:

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно
навченим.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
Спеціальні (фахові) компетентності
Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів
України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен
знати:
сутність та методи міжнародного виробничого кооперування,
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систему державного регулювання ЗЕД,
методи здійснення міжнародних комерційних операцій,
сутність комерційної діяльності на світовому ринку, що здійснюється через торговопосередницьку ланку,
вміти:
творчо підходити до підготовки і прийняття управлінських рішень з ЗЕД,
обґрунтовувати структуру і напрямки ЗЕД підприємства,
аналізувати і узагальнювати результати ЗЕД,
пропонувати ефективні заходи ЗЕД і контролювати їх здійснення при зміні ситуації у
міжнародному ринковому середовищі.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем
усь
ого

1

Обсяг у годинах
заочна форма

денна форма

2

у тому числі
л сем. пз лаб с.р.
3

4

5

6

7

вечірня форма

усьо
у тому числі
усь
у тому числі
го л сем. пз лаб с.р. ого л сем. пз лаб с.р.
сем
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Змістовий модуль 1. Менеджмент ЗЕД у фармацевтичній галузі
Тема 1. Зовнішньо- 20 3 2 3 - 12 14 2 - 2 - 10
економічна діяльність
(ЗЕД).
Тема
2.
Система 20 3 2 3 - 12 14 2 - 2 - 10
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності в Україні
Тема 3. Інструменти 18 3
3 - 12 14 2 - 2 - 10
регулювання ЗЕД
Тема 4. Особливості 20 3 2 3 - 12 16 2 - 4 - 10
укладання зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівліпродажу ЛЗ та інших
товарів
аптечного
асортименту
Тема
5.
Митно- 18 3
3 - 12 14 2 - 2 - 10
тарифне регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Тема 6. Особливості 20 3 2 3 - 12 14 2 - 2 - 10
ввезення в Україну
лікарських засобів та
товарів
аптечного
асортименту
4
- 4
4
- 4 4
Підсумковий
модульний контроль
Разом за змістовим
120 18 8 18 - 76 90 12 - 14 - 64 120
модулем 1
Усього годин 120 18 8 18 - 76 90 12 - 14 - 64 120
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5. Зміст програми навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Менеджмент ЗЕД у фармацевтичній галузі
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД).
Зовнішньоекономічна політика країн в умовах ринкової економіки. Участь України у світовій
торгівлі. Принципи здійснення ЗЕД. Поняття об'єктів та суб'єктів ЗЕД. Основи державного
управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні. Функції Верховної Ради, Кабінету
Міністрів, міністерств фінансів, економіки, Національного Банку України щодо управління ЗЕД.
Торгові представництва фармацевтичних компаній за кордоном. Зовнішньоторговельні
об'єднання, фірми, асоціації тощо, умови діяльності на сучасному етапі.
Характеристика основних показників ЗЕД країни. Обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу
України. Торгівельний баланс, сальдо торгівельного балансу. Структура експорту та імпорту.
Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків з окремими країнами, групами країн. Ефективність
стану зовнішньоекономічних зв'язків у цілому. Розвиток нових форм зовнішньоекономічних
зв'язків у фармацевтичній галузі в Україні.
Тема 2. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Характеристика системи регулювання ЗЕД. Нормативно-правові акти. Право на здійснення
зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання. Характеристика недержавних органів
регулювання ЗЕД: торгово-промислова палата, фондові й валютні біржі та ін.
Тема 3. Інструменти регулювання ЗЕД
Економічні інструменти регулювання ЗЕД: податки, збори. Характеристика адміністративних
методів регулювання. Реєстрація суб'єктів ЗЕД. Реєстрація зовнішніх контрактів. Оперативне
регулювання. Нетарифні методи регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм
реалізації квот і ліцензій при здійсненні експорту та імпорту товарів. Система ліцензування і
квотування. Антидемпінгове та компенсаційне мито. Інформаційне забезпечення ЗЕД.
Тема 4. Особливості укладання зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівлі-продажу ЛЗ
та інших товарів аптечного асортименту
Суть і мета договірних відносин між підприємствами на зовнішньому ринку. Регулювання
укладання міжнародних договорів купівлі-продажу. Конвенція ООН щодо договорів міжнародної
купівлі-продажу товарів. Етапи здійснення експортно-імпортної угоди. Види контрактів та їх
класифікація. Форми, умови, порядок укладання контрактів. Способи встановлення
взаємовідносин між потенційними покупцями та продавцями товару. Типові контракти в
міжнародній торгівлі. Умови контракту: обов'язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних
умов контракту. Преамбула, і предмет контракту. Кількість та якість товару в контракті. Базисні
умови поставки. Суть та еволюція умов «Інкотермс». Термін і дата постачання. Пакування і
маркування. Гарантії на технічне обслуговування. Порядок приймання товару. Рекламації і
санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови. Термін поставки.
Тема 5. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Основні напрями митної політики України. Характеристика органів державного регулювання
митної справи, їх структура. Організація системи митного контролю. Форми здійснення митного
контролю. Порядок митного оформлення товарів. Єдиний митний тариф. Види і ставки мита,
обмеження щодо експортно-імпортних і транспортних операцій. Митні документи та специфіка їх
оформлення. Декларування товарів, форми декларування, вантажної митної декларації. Поняття
митної вартості. Механізм нарахування та види митних платежів. Митні збори, нарахування
акцизного збору та ПДВ.
Тема 6. Особливості ввезення в Україну лікарських засобів та товарів аптечного асортименту
Порядок ввезення в Україну лікарських засобів та товарів аптечного асортименту. Нормативна
база. Порядок отримання дозволу на ввезення незареєстрованих ЛЗ, гуманітарної допомоги.
Державний контроль ЛЗ при ввезенні на митну територію України. Міжвідомча база даних
зареєстрованих в Україні лікарських засобів.
Підсумковий модульний контроль

СУЯ НФаУ

Редакція 02

Дата введення 01.09.2016 р.

Стор. 5 із 14

Ф А 1.1-26-295
_____________________________________________________________________________________

6. Теми лекцій
№
з/п
1
2
3
4

5
6

Назва теми

Обсяг у годинах

Зовнішньоекономічна діяльність
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Інструменти регулювання ЗЕД
Особливості
укладання
зовнішньоекономічних
контрактів
(договорів) купівлі-продажу ЛЗ та інших товарів аптечного
асортименту
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Особливості ввезення в Україну лікарських засобів та товарів
аптечного асортименту
Усього годин

Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

3
3
3
3

2
2
2
2

2

3
3

2
2

2
1

18

12

9

2
2

Плани лекцій
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД).
План:
1.1. Зовнішньоекономічна політика країн в умовах ринкової економіки.
1.2. Принципи здійснення ЗЕД.
1.3. Поняття об'єктів та суб'єктів ЗЕД.
1.4. Основи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.
1.5. Характеристика основних показників ЗЕД країни.
Тема 2. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
План:
2.1. Характеристика системи регулювання ЗЕД.
2.2. Нормативно-правові акти.
2.3. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
2.4. Державне регулювання.
2.5. Характеристика недержавних органів регулювання ЗЕД: торгово-промислова палата, фондові
й валютні біржі та ін.
Тема 3. Інструменти регулювання ЗЕД
План:
3.1. Економічні інструменти регулювання ЗЕД: податки, збори.
3.2. Характеристика адміністративних методів регулювання.
3.3. Реєстрація суб'єктів ЗЕД.
3.4. Реєстрація зовнішніх контрактів.
3.5. Оперативне регулювання.
3.6. Нетарифні методи регулювання, їх класифікація і характеристика.
3.7. Механізм реалізації квот і ліцензій при здійсненні експорту та імпорту товарів.
3.8. Система ліцензування і квотування.
3.9. Інформаційне забезпечення ЗЕД.
Тема 4. Особливості укладання зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівлі-продажу ЛЗ
та інших товарів аптечного асортименту
План:
4.1. Суть і мета договірних відносин між підприємствами на зовнішньому ринку.
4.2. Регулювання укладання міжнародних договорів купівлі-продажу. Конвенція ООН.
4.3. Види контрактів та їх класифікація.
4.4. Форми, умови, порядок укладання контрактів.
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4.5. Зміст і характеристика основних умов контракту.
4.6. Суть та еволюція умов «Інкотермс».
Тема 5. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
План:
5.1. Основні напрями митної політики України.
5.2. Органів державного регулювання митної справи, їх структура.
5.3. Організація системи митного контролю.
5.4. Порядок митного оформлення товарів. Митні документи та специфіка їх оформлення.
5.5. Поняття митної вартості.
5.6. Митні збори, нарахування акцизного збору та ПДВ.
Тема 6. Особливості ввезення в Україну лікарських засобів та товарів аптечного асортименту
План:
6.1. Порядок ввезення в Україну лікарських засобів та товарів аптечного асортименту.
6.2. Порядок отримання дозволу на ввезення незареєстрованих ЛЗ, гуманітарної допомоги.
6.3. Державний контроль ЛЗ при ввезенні на митну територію України.
6.4. Міжвідомча база даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів

7. Теми семінарських занять
№
з/п
1
2
3
4

5
6

Назва теми

Обсяг у годинах
Денна
форма

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД).
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Інструменти регулювання ЗЕД
Особливості
укладання
зовнішньоекономічних
контрактів
(договорів) купівлі-продажу ЛЗ та інших товарів аптечного
асортименту
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Особливості ввезення в Україну лікарських засобів та товарів
аптечного асортименту
Усього годин

Заочна
форма

2
2

2

-

Вечірня
форма

2
2

2

2

-

2

8

-

8

Плани семінарських занять
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД).
Ціль заняття: Дослідити основні поняття зовнішньоекономічної діяльністі (ЗЕД).
План:
1.1. Характеристика понять зовнішньоекономічних зв'язків (ЗЕЗ).
1.2. Функції зовнішньоекономічних зв'язків (ЗЕЗ).
1.3. Класифікація зовнішньоекономічних зв'язків (ЗЕЗ).
1.4. Принципи здійснення ЗЕД країн в умовах ринкової економіки.
1.5. Характеристика об'єктів, суб'єктів та принципів здійснення ЗЕД.
1.6. Основи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.
Тема 2-3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Інструменти
регулювання ЗЕД.
Ціль заняття: Опрацювати основні принципи та інструменти регулювання ЗЕД в Україні.
План:
2.1. Система регулювання ЗЕД. Законодавчі акти щодо регулювання ЗЕД.
2.2. Характеристика Державних та недержавних органів регулювання ЗЕД: їх завдання та функції.
2.3. Аналіз тарифних та нетарифних методів регулювання ЗЕД.
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2.4. Основні принципи митного регулювання. Характеристика та види митних режимів.
2.5. Характеристика міжнародних організацій щодо регулювання міжнародної торгівлі, валютнокредитних і фінансових взаємин.
2.6. Кодекс поведінки країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ).
Правові режими для товарів з країн-членів СОТ.
Тема 4-5. Особливості укладання зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівлі-продажу
ЛЗ та інших товарів аптечного асортименту
Ціль заняття: Ознайомитись із порядком укладання зовнішньоекономічних контрактів купівліпродажу ЛЗ та інших товарів аптечного асортименту
План:
4.1. Регулювання укладання міжнародних договорів купівлі-продажу. Конвенція ООН.
4.2. Види контрактів та їх класифікація. Форми, умови, порядок укладання контрактів.
4.3. Основні положення зовнішньоекономічного договору (контракту).
4.4. Суть та еволюція умов «Інкотермс».
4.5. Організація системи митного контролю».
4.6. Порядок митного оформлення товарів: митні документи та специфіка їх оформлення. Митна
вартість, митні збори, нарахування акцизного збору та ПДВ.
Тема 6. Особливості ввезення в Україну лікарських засобів та товарів аптечного асортименту
Ціль заняття: Проаналізувати основні принципи та особливості ввезення в Україну лікарських
засобів та товарів аптечного асортименту.
План:
7.1. Порядок ввезення в Україну лікарських засобів та товарів аптечного асортименту.
7.2. Порядок отримання дозволу на ввезення незареєстрованих ЛЗ, гуманітарної допомоги.
7.3. Державний контроль ЛЗ при ввезенні на митну територію України.
7.4. Міжвідомча база даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів

8. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4

5
6

Назва теми

Обсяг у годинах

Зовнішньоекономічна діяльність
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Інструменти регулювання ЗЕД
Особливості
укладання
зовнішньоекономічних
контрактів
(договорів) купівлі-продажу ЛЗ та інших товарів аптечного
асортименту
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Особливості ввезення в Україну лікарських засобів та товарів
аптечного асортименту
Усього годин

Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

3
3
3
3

2
2
2
4

3
3
3
3

3
3

2
2

3
3

18

14

18

Плани практичних занять
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД).
Ціль заняття: Дослідити основні поняття зовнішньоекономічної діяльністі (ЗЕД).
План:
1.1. Характеристика понять зовнішньоекономічних зв'язків (ЗЕЗ).
1.2. Функції зовнішньоекономічних зв'язків (ЗЕЗ).
1.3. Класифікація зовнішньоекономічних зв'язків (ЗЕЗ).
1.4. Принципи здійснення ЗЕД країн в умовах ринкової економіки.
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1.5.Характеристика об'єктів та суб'єктів ЗЕД.
1.6. Основні принципи здійснення ЗЕД.
1.7.Основи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.
Тема 2. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Ціль заняття: Опрацювати основні принципи регулювання ЗЕД в Україні.
План:
2.1. Аналіз сучасних систем регулювання ЗЕД.
2.2. Дослідження законодавчих актів щодо регулювання ЗЕД.
2.3. Характеристика Державних органів регулювання ЗЕД: їх завдання та функції.
2.4. Недержавні органи регулювання ЗЕД:
2.5. Характеристика міжнародних організацій щодо регулювання міжнародної торгівлі, валютнокредитних і фінансових взаємин.
2.6. Кодекс поведінки країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ).
2.7. Правові режими для товарів з країн-членів СОТ.
Тема 3. Інструменти регулювання ЗЕД.
Ціль заняття: Опрацювати основні інструменти регулювання ЗЕД в Україні.
План:
3.1. Мито: характеристика та види.
3.2. Функції мита.
3.3. Митна політика.
3.4. Характеристика основних засобів нетарифного регулювання.
3.5. Характеристика найпоширеніших форм нетарифних обмежень зовнішньої торгівлі:
ліцензування та квотування.
3.6. Основні принципи митного регулювання.
3.7. Характеристика та види митних режимів.
Тема 4. Особливості укладання зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівлі-продажу ЛЗ
та інших товарів аптечного асортименту
Ціль заняття: Ознайомитись із порядком укладання зовнішньоекономічних контрактів купівліпродажу ЛЗ та інших товарів аптечного асортименту
План:
4.1. Регулювання укладання міжнародних договорів купівлі-продажу. Конвенція ООН про
договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 р. (Віденська конвенція).
4.2. Види контрактів та їх класифікація. Форми, умови, порядок укладання контрактів.
4.3. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту).
4.4. Структура зовнішньоекономічного договору (контракту).
4.5. Сутність та еволюція базисних умов поставки товарів «Інкотермс».
4.6. Характеристика термінів Інкотермс – 2010.
4.7. Аналіз правил для будь-якого виду/видів транспорту та правила для морського та
внутрішнього водного транспорту.
Тема 5. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Ціль заняття: Ознайомитися з правилами формування митної вартості при імпорті та експорті ЛЗ
та інших товарів аптечного асортименту.
План:
5.1. Основні принципи формування митної ціни при імпорті та експорті ЛЗ.
5.2. Характеристика фактурної вартості товару.
5.3. Характеристика митної вартості товару.
5.4. Характеристика основних методів визначення митної вартості імпортованих товарів.
5.5. Розрахунок митної вартості товару при ввезенні на територію України.
5.6. Розрахунок митної вартості товару при вивезенні з території України.
5.7. Характеристика податків та обов’язкових платежів. Розміри митних зборів.
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Тема 6. Особливості ввезення в Україну лікарських засобів та товарів аптечного асортименту
Ціль заняття: Проаналізувати основні принципи та особливості ввезення в Україну лікарських
засобів та товарів аптечного асортименту.
План:
6.1. Організація державного контролю за порядком ввезення ЛЗ на митну територію України.
6.2. Характеристика процедури відбору зразків ЛЗ.
6.3. Організація порядку контролю ввезених субстанцій та ЛЗ “in bulk”.
6.4. Характеристика термінів проведення держконтролю якості ЛЗ, що ввозяться.
6.5. Особливості ввезення незареєстрованих ЛЗ на митну територію України.
6.6. Порядок ввезення на митну територію України незареєстрованих мед. Виробів. Процедура
митного оформлення незареєстрованих медичних виробів.
6.7. Характеристика Міжвідомчої бази даних зареєстрованих в Україні медичних виробів.

7. Теми лабораторних занять
Не передбачені навчальним планом

Завдання для лабораторних робіт
Не передбачені навчальним планом

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4

5
6

Назва теми

Обсяг у годинах

Зовнішньоекономічна діяльність
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Україні
Інструменти регулювання ЗЕД
Особливості укладання зовнішньоекономічних контрактів
(договорів) купівлі-продажу ЛЗ та інших товарів аптечного
асортименту
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Особливості ввезення в Україну лікарських засобів та товарів
аптечного асортименту
Підсумковий модульний контроль
Усього годин

Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

12
12

10
10

13
13

12
12

10
10

13
13

12
14

12
12

13
13

76

64

7
85

Завдання для самостійної роботи
1. Дайте визначення зовнішньоекономічної діяльності. Вкажіть основні її види.
2. Назвіть та охарактеризуйте види ЗЕД.
3. Хто може бути суб’єктами ЗЕД відповідно до чинного законодавства.
4. Назвіть міжнародні організації, що регулюють світову торгівлю, валютно-кредитні та
фінансові відносини.
5. У чому полягають завдання та функції Міжнародного валютного фонду?
6. У чому полягають завдання та функції Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(МБРР) / Світового банку?
7. У чому полягають завдання та функції Міжнародної торгової палати?
8. У чому полягають завдання та функції Світової організації торгівлі (СОТ)?
9. Охарактеризуйте Кодекс поведінки країн-членів СОТ.
10. Назвіть та охарактеризуйте інструменти регулювання ЗЕД.
11. Які інструменти митного регулювання відносяться до нетарифних методів?
12. Які види експортних (імпортних) ліцензій використовують в Україні?
13. Охарактеризуйте квотування та механізм його здійснення.
14. В яких випадках держава забороняє певні зовнішньоторговельні операції?
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15. Охарактеризуйте механізм сертифікації товарів, що імпортуються на територію України.
16. Які правові режими передбачені для товарів з країн-членів ВТО?
17. Охарактеризуйте Національний режим.
18. У чому полягає режим найбільшого сприяння?
19. Назвіть та охарактеризуйте основні митні режими.
20. Що таке реекспорт?
21. Що таке зовнішньоекономічний договір (контракт)?
22. Охарактеризуйте порядок укладання міжнародних договорів.
23. Охарактеризуйте структуру договору купівлі-продажу.
24. Що таке специфікація до контракту?
25. Назвіть Міжнародні комерційні терміни «ІНКОТЕРМС-2010».
26. Назвіть основні принципи митного регулювання.
27. Назвіть основні етапи митного контролю і митного оформлення товарів.
28. Як здійснюється декларування?
29. Кому подається митна декларація? Яким чином вона повинна бути оформлена?
30. Що входить в обов’язки декларанта?
31. Які товари не можуть бути пропущені через митний кордон України?
32. Охарактеризуйте основні етапи митного контролю і митного оформлення товарів.
33. Поясніть особливості ввезення в Україну лікарських засобів та товарів аптечного
асортименту.
34. Що таке митна вартість товару? Як вона визначається?
35. Які документи подаються суб’єктом господарювання при ввезенні лікарських засобів на
територію України?
36. У яких випадках подання сертифікату про походження товару є обов'язковим у разі його
ввезення на митну територію України?
37. Вкажіть, коли проводиться лабораторний аналіз якості ввезених ЛЗ?
38. Що таке товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)?
39. Що таке міжвідомча база даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів?
40. Проаналізуйте базисні умови поставки товарів відповідно до правил Інкотермс 2010.
41. Охарактеризуйте умови доставки EXW.
42. Охарактеризуйте умови доставки FCA.
43. Охарактеризуйте умови доставки CIP.
44. Охарактеризуйте умови доставки DAP.
45. Охарактеризуйте умови доставки CPT.
46. Охарактеризуйте умови доставки DDP.
47. Охарактеризуйте умови доставки DAT.
48. Охарактеризуйте умови доставки FOB.
49. Охарактеризуйте умови доставки CIF.
50. Охарактеризуйте умови доставки FAS.

9. Індивідуальні завдання
Підготовка доповідей, есе, рефератів презентацій за темами:
1. Основні поняття ЗЕД.
2. Інструменти регулювання ЗЕД.
3. Міжнародні організації, що регулюють міжнародну торгівлю, а також валютно-кредитні і
фінансові взаємини.
4. Кодекс поведінки країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ).
5. Правові режими для товарів з країн-членів СОТ.
6. Основні положення зовнішньоторговельного договору.
7. Особливості ввезення ЛЗ на митну територію України.
8. Методи визначення митної вартості товарів аптечного асортименту.
9. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.
10. Формування митної ціни при імпорті та експорті ЛЗ та інших аптечних товарів.
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10.Методи, методики та технології навчання
У ході викладанні дисципліни «Менеджмент ЗЕД у фармацевтичній галузі»
використовуються такі
методи навчання: словесний (пояснення, розповідь, лекція, дискусія), практичний
(вправи), наочний (ілюстрації, демонстрації, спостереження учнів), робота з книгою та
іншими інформаційними джерелами (читання, вивчення, реферування, швидкий огляд,
конспектування),
методика навчання обумовлена особливостями та специфікою набуття знань, умінь і
навичок навчальної дисципліни.
технології навчання: проблемне навчання

11.Методи контролю
Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:
- Експрес – опитування на лекціях;
- Опитування на заняттях (письмове, усне, групове й індивідуальне);
- Контрольні роботи по темам модулів;
- Тестові методи перевірки знань.
Підсумковий і поточний контроль знань:
Підсумковий контроль: залік.
Поточний контроль: контрольні роботи, опитування, співбесіди, тестування, доповіді,
рішення ситуаційних задач.

12. Форма підсумкового контролю успішності навчання (залік)
13. Схема нарахування та розподіл балів
Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий
контроль

Сума

40

100

Змістовий модуль 1
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

10

10

10

10

10

10

14. Методичне забезпечення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Робоча програма навчальної дисципліни.
Методичні матеріали комп’ютерних презентацій лекцій.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів.
Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю.
Тестові завдання.
Білети до контролю змістового модулю 1 та змістового модулю 2.
Білети до підсумкового модульного контролю.
Пакет білетів комплексної контрольної роботи.
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Гуріна, О.В. Ільєнко. – К.: Кондор, 2012. – 552 с.
12. Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій: Постанова КМУ №450 від
21.05.2012 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4502012-%D0%BF
13. Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу
банківських металів: Постанова Правління НБУ № 436 від 12.11.2003 р. [Електронний ресурс]
// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1094-03
14. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах : постанова правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
15. Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Правління НБУ № 34 від
04.02.1998р.
[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98
16. Про затвердження Положення про валютний контроль: Постанова Правління НБУ № 49 від
8.02.2000р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z020900
17. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів):
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 201 від
06.09.2001
р.
[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01
18. Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських
засобів, стандартних зразків, реагентів : Наказ МОЗ України від 26.04.2011 р. № 237
[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0965-11
19. Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ : постанова КМУ
від 21.05.2012р. №428 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/428-2012-%D0%BF
20. Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що
ввозяться в Україну : Постанова КМУ від 14.09.2005 р. № 902 [Електронний ресурс] // Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/902-2005-%D0%BF
21. Про лікарські засоби : закон України від 04.04.1996 р. № 123/96–ВР [Електронний ресурс] //
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
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22. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України №185/94 – ВР від
23.09.1994р.
[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80
23. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та типові форми
захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають
розрахунки в іноземній валюті: Постанова КМУ № 444 від 21.06.1995 р. [Електронний ресурс]
// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF
24. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України № 671/97-ВР від 2.12.1997 р.
[Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/671/97%D0%B2%D1%80
25. Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі від 05.02.2008 р. [Електронний
ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981_049
26. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

16. Інформаційні ресурси, у т.ч. в мережі Інтернет
Офіційні сайти та інформаційні портали:
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)- http://www.who.int/ru/
Верховної Ради України − http://rada.gov.ua/
Кабміну України (урядовий портал)− http://www.kmu.gov.ua /
Мінохорони здоров’я України − http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
Мінекономіки України − http://www.me.gov.ua/
Держ. служби статистики України − http://www.ukrstat.gov.ua/
Держслужба України з ЛЗ та контролю за наркотиками − http://www.diklz.gov.ua/
Державного експертного центру ЛЗ - http://www.dec.gov.ua/
Законодавство України - http://zakon.rada.gov.ua/
Державна фіскальна служба - http://sfs.gov.ua/
1. НКОТЕРМС-2010 в Украине : официальный сайт : http://incoterms.zed.ua
http://www.minfin.gov.ua/ Міністерство фінансів України
2. http://spilka-audit.org.ua/
Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка
аудиторів України»
3. http://www.apu.com.ua/ Аудиторська палата України
4. http://www.ufpaa.org/ Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
5. http://www.ifac.org/ Міжнародна федерація бухгалтерів
6. http://www.eccaa.org/ Евразийский совет сертифицированных бухгалтеров и аудиторов
7. http://www.taxadvisers.org.ua/index.html Всеукраїнська професійна громадська організація
«Спілка податкових консультантів України»
8. http://sau-apu.org.ua/ - Новости аудита в Украине
9. economica.nuph.edu.ua – сайт кафедри організації та економіки фармації НФаУ
10. http://nuph.edu.ua/ukrayins-kabiblioteka - сторінка бібліотеки на сайті НФаУ: /
11. http://lib.nuph.edu.ua - сайт Наукової бібліотеки НФаУ
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