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Група 26 

 

ПЛАН УРОКУ № 67 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор. Агент з 

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Комерційна діяльність під час експортно-імпортних операцій. 

Тема уроку: Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності.. 

Мета: сприяти формуванню знань про зовнішньоекономічну діяльність. 

Сформувати практичні знання та основних напрямків зовнішньоекономічної діяльності. 

Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, 

інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. ЗЕД – це діяльність суб’єктів ЗЕД, яка побудована на 

взаємовідносинах між ними та має місце як на території України так і за її межами.  

Об’єктами ЗЕД є: 

 Майно; 

 Послуги; 

 Товар; 

До основних суб’єктів  ЗЕД відносять : 

 фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без 

громадянства , які мають цивільну дієздатність і постійно проживають на 

території України;  

 юридичні особи , зареєстровані в Україні, і мають постійне місцезнаходження в 

Україні;  

 об’єднання фізичних, юридичних фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними 

особами згідно з законами України, але мають постійне місцезнаходження на 

території  України;  

 структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не є 

юридичними особами згідно з законами України але мають постійне 

місцезнаходження на території  України;  

 спільні підприємства за участі іноземних суб’єктів господарської діяльності, що 

зареєстровані в Україні;  

 Україна в особі її органів – місцеві органи влади і управління в особі створених 

ними зовнішньоекономічних операцій;  

 Інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами України.  

Усі суб’єкти ЗЕД мають право здійснювати будь-які види ЗЕД незаборонені чинним 

законодавством.  

Юридичні особи мають право здійснювати  зовнішньоекономічну  діяльність після  

внесення даного виду діяльності до статуту підприємства, або установчого договору.  



Фізичні особи   мають право здійснювати  зовнішньоекономічну  діяльність з 

моменту набуття ними дієздатності згідно з законами України. 

Для реєстрації у Міністерство ЗЕЗ і торгівлі подають такі документи : 

1. Заява на реєстрацію; 

2. Копії установчих документів  

( юридично завірені); 

3. Для юридичних осіб – статут,  свідоцтво про реєстрацію 

    для фізичних осіб – свідоцтво про реєстрацію; 

    Документи розглядаються впродовж 25 днів. 

Зареєстрованим особам видається свідоцтво реєстрації з присвоєнням реєстраційного 

номеру.  Про всі зміни суб'єкти ЗЕД зобов'язані повідомити Міністерство ЗЕЗ і торгівлі  на 

протязі 14 днів. 

4. Застосування здобутих знань 

Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою інтерактивного 

методу «Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі сказати щось швидко, по 

черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

5. Підведення підсумків уроку: 

виставлення оцінок за роботу на уроці; 

домашнє завдання: вивчити с. 27-33; опрацювати конспект. 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 68 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор. Агент з 

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Комерційна діяльність під час експортно-імпортних операцій. 

Тема уроку: Види комерційних структур на міжнародному ринку. 

Мета: сприяти формуванню знань про комерційні структури на міжнародному 

ринку. Сформувати практичні знання та вміння визначати види комерційних структур на 

міжнародному ринку. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати 

культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені 

трудові процеси, інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Суб’єкти  господарської  діяльності  України,  державні   

органи    та іноземні    суб’єкти     господарської     діяльності     при     здійсненні 

зовнішньоекономічної   діяльності   керуються   певними   принципами,    які встановлено  

Законом   "Про  зовнішньоекономічну   діяльність".   До   таких принципів належать: 

1) Принцип    суверенітету    народу    України    у     здійсненні ЗЕД: 



 полягає  у  виключному  праві  народу України самостійно та незалежно 

здійснювати  зовнішньоекономічну  діяльність на території України, керуючись 

законами, що  діють  на  території  України; 

 обов’язку України неухильно виконувати всі договори і  зобов’язання  України в 

галузі міжнародних економічних відносин. 

2) Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва реалізується  у  

 праві  суб’єктів  зовнішньоекономічної  діяльності  добровільно  вступати  у 

зовнішньоекономічні   зв’язки;   

   праві    суб’єктів    зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її  в  будь-яких  

формах,  які  прямо  не  заборонені чинними   законами   України;   

  обов’язку   додержуватися    при    здійсненні зовнішньоекономічної діяльності  

порядку,  встановленого  законами  України; 

 виключному праві власності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на  всі 

одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності. 

  3) Принцип юридичної рівності і недискримінації: 

 рівність перед законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

 заборона  будь-яких дій держави,  результатом  яких  є  обмеження 

прав і дискримінація  суб’єктів  зовнішньоекономічної  діяльності ; 

 неприпустимості  обмежувальної  діяльності з боку будь-яких її суб’єктів. 

  4)   Принцип   верховенства   закону: 

 регулювання зовнішньоекономічної   діяльності   тільки   законами   України; 

  забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих  органів,  що  

у будь-який спосіб створюють  для  суб’єктів  зовнішньоекономічної  діяльності 

умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України. 

   5)   Принцип   захисту   інтересів   суб’єктів   ЗЕД : 

 держава забезпечує рівний захист інтересів всіх суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності на її території згідно з 

законами України 

 здійснює рівний захист всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України за 

межами України згідно з нормами міжнародного права;  

 здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами 

лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів 

та норм міжнародного права. 

      6)  Принцип  еквівалентності  обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та 

вивезенні товарів,   дотримання   вимог   антимонопольного законодавства. 

      В своїй діяльності держава керується  також  принципами  оподаткування при 

здійсненні  зовнішньоекономічної  діяльності,  обов’язковості  розподілу виручки  від  

зовнішньоекономічної  діяльності  в   іноземній   валюті. Також   існує   принцип    

митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної  діяльності,  який   полягає   в   

тому, що Україна самостійно здійснює митне  регулювання  зовнішньоекономічної  

діяльності  на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України. 

3.   Міжнародна торгівля існувала з давніх часів, однак світовий ринок, що спочатку 

охопив торгівлю значної частини країн з’являється під час розвитку товарно-грошових 

відносин. Складається світовий ринок вже у ХV ст. Сьогодні частка міжнародної торгівлі 

в структурі міжнародних відносин становить приблизно 80%.  



 Міжнародна торгівля - це сукупність зовнішньої торгівлі усіх країн. Немає 

жодної країни, яка б створила здорову економіку без участі в міжнародній торгівлі, 

називається відкритою економікою. Відношення експорту та імпорту до валового 

національного продукту визначає відкритість економіки. Багато країн у Західній 

Європі та Східній Азії експортують та імпортують понад 50% свого ВНП. Для 

України вартість імпортованої продукції становить приблизно ¼ частину 

внутрішнього валового прибутку, що свідчить про значний рівень її інтеграції у 

світовій торгівлі. 

 Міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни, розвиваючи свою 

спеціалізацію, можуть підвищувати продуктивність своїх ресурсів, збільшувати 

загальний обсяг послуг, виробництва та зайнятості населення. Країни отримують 

перевагу, спеціалізуючись на виробництві товарів, що виготовляються з 

найбільшою ефективністю і потім обмінюються на ті товари, котрі країни самі не в 

змозі виробляти.  

Фактори розвитку торгівлі : 

 Першим фактором розвитку торгівлі є відмінності у виробничих можливостях, 

пов’язані з кліматом та природними ресурсами. Саме кліматичні умови диктують, 

яку сільськогосподарську культуру слід вирощувати, щоб отримати найбільший 

прибуток. 

 Другий фактор розвитку торгівлі – зростаючий ефект масштабу, або зменшення 

витрат у великомасштабному виробництві. Чимало виробничих процесів 

спрямовані на забезпечення економії, що пояснюється зростанням масштабів 

виробництва, зниженням середніх витрат виробництва в міру зростання його 

обсягів. Продаж своєї продукції на світовому ринку якраз і є найкращим шляхом, 

що веде до виробництва. 

 Третім з основним факторів розвитку міжнародної торгівлі є те, що навіть за 

однакових умов виробництва різні країни можуть торгувати, якщо спостерігаються 

відмінності у смаках населення на їх товари.  

Таким чином кожна країна спеціалізується на експорті тих товарів які вона може 

виробляти з відносно низькими затратами ( у виробництві яких вона продуктивніша, ніж 

усі інші країни); навпаки, кожна країна імпортує ті товари, які вона виробляє з відносно 

вищими затратами (виробництво яких менш продуктивне, ніж в інших країнах). Принцип 

порівняльної переваги лежить в основі міжнародної торгівлі. Коли країни спеціалізуються 

в своїх сферах порівняльної переваги, це призводить до більш ефективного розміщення 

ресурсів, підвищення виробництва власної продукції, рівня технології, матеріального 

добробуту робітників і країни в цілому. 

4. Застосування здобутих знань 

Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою інтерактивного 

методу «Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі сказати щось швидко, по 

черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

5. Підведення підсумків уроку: 

виставлення оцінок за роботу на уроці; 



домашнє завдання: вивчити с. 35-38; опрацювати конспект. 

 


