
Практичні ситуаційні задачі  

з дисципліни  

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 
 

Задача 1. 

На територію України, м.Красноармійськ ввозиться товар з Китаю на умовах СРТ Донецьк, 

ціна 1 шт EXW – 35 у.о, кількість – 3000 шт. Авіафрахт  - 850 у.о (до Донецька), автоперевезення – 

1,89 у.о/км, відстань від Красноармійська до Донецька 115 км.вартість страхування – 10% від 

контрактної вартості, навантаження в Китаї – 20 у.о, розвантаження в Донецьку – 500 грн, 

експортні формальності – 0,2% від ціни EXW, імпортні посередники – 3% від ціни EXW, ввізне 

мито – 15%, ПДВ – 20%, оформлення ВМД – 400 грн, інші накладні витрати – 600 грн. 

Розрахувати: визначити контрактну вартість товару; розрахувати митну вартість товару та 

вартість розмитнення; суму накладних витрат імпортера; 

1 у.о. = 8,5 грн, 1євро – 12 грн. 

 

Задача 2. 

На територію України на умовах СІР кордон України ввозиться продукція за ціною 10 

у.о/тона, кількість – 100 тон, витрати на території Італії: 

- транспортні(до кордону) – 200 км за ціною 2 у.о за 1 км 

- страхування до кордону – 200 у.о 

- у відповідності з законодавством Італії при експорті даного товару застосовується 

мито 15% 

1. відстань від кордону  Італії до Києва – 5736 км, 2 у.о за 1 км 

2. від кордону України до Києва – 637 км, 2 у.о за 1 км 

3. страхування перевезення основним перевізником – 0,3 % від ціни екс-воркс 

4. вартість послуг посередників – 700 у.о 

у відповідності з українським законодавством при ввезенні даного товару сплачуються 

наступні митні платежі: 

- мито – 10% 

- ПДВ – 20% 

Розрахувати: визначити контрактну вартість товару; розрахувати митну вартість товару та 

вартість розмитнення;; загальні витрати імпортера; 

1 у.о. = 8,5 грн, 1євро – 12 грн. 

 

Задача 3. 

Київському авіаційному заводу "Авіант" пропонується 10 Комплектів обладнання для 

моніторингу функціональних систем авіоніки, які виробляються ОКБ "Авіаавтоматика" (м. 

Воронеж, Росія) за ціною 700 тис. грн. за комплект. Строк відвантаження обладнання - 2 місяці 

після підписання контракту. З урахуванням відстані перевезення обладнання може бути отримане 

покупцем через 1 -місяць після відвантаження. Сторони домовилися про використання 

комбінованого способу платежу, а саме: 

1)  20 % вартості авансом; 

2)  30 % вартості за фактом відправки обладнання;                

3)  30 % вартості за фактом отримання обладнання; 

4)   10 % вартості в кредит з розрахунком через 2 місяці після отримання обладнання; 

5)   10 % вартості в кредит з розрахунком через 3 місяці після отримання обладнання. 

Завдання: 

1.  Розрахувати контрактну вартість обладнання в залежності від обраних строків платежів, 

якщо відомо, що в залежності від обраних строків платежу величина втрат (переваг) імпортера 

буде дорівнювати середньомісячній банківській депозитній ставці - 16 % річних (1,33 % місячних). 

 

 

 



Задача 4 

На територію України м. Київ з Канади імпортується товар на умовах  FAS , ціна 1 шт EXW 

1.5 у.о./, кількість 5000 шт. Експортні формальності на території Канади 0.2% від ціни  EXW, 

транспортні витрати на території Канади – 350 у.о., розвантаження з транспортного засобу в порту 

відвантаження 30 у.о. , навантаження на судно – 55 у.о., інші накладні витрати експортера – 150 

у.о., вартість морського перевезення до Одеси – 2000 у.о.,  Розвантаження  - 500 грн., мито – 30 %., 

ПДВ – 20%, страхування – 0.05% від ціни EXW, навантаження, транспортування від Одеси до 

Києва, розвантаження та складування в Києві – 5678 грн., оформлення ВМД – 400 грн., вартість 

сертифікату відповідності – 1000 грн. 

Розрахувати: загальні витрати імпортера до Києва 

1 у.о. = 8,5 грн, 1євро – 12 грн. 

 

Задача 5 

На територію України, м. Донецьк імпортуються камери з Індії на умовах FCA Indira Gandhi 

International Airport, Делі. Ціна 1 шт. EXW – 35 у.о., кількість – 3000 шт. вартість транспортних 

посередників в Індії – 150 у.о., навантаження /розвантаження транспортного засобу в Індії – 20 у.о, 

, експортні формальності – 0.2 % ціни EXW, авіа фрахт – 850 у.о. (до Донецька). Страхування -10% 

контрактної вартості, розвантаження товару з літака в Донецьку - 876 грн, ввізне мито – 15%, ПДВ 

– 20%, оформлення ВМД – 400 грн., вартість сертифікату відповідності – 1000 грн. 

Розрахувати: загальні витрати імпортера до Донецька 

1 у.о. = 8,5 грн, 1євро – 12 грн. 

 

Задача 6 

Всеукраїнське об'єднання розроблювачів і виробників авіатехніки "ХМАП" (Харківське 

ДАВП + "Мотор Січ" + АНТК "Антонов" + ЗМКБ "Прогрес") отримало одночасно дві пропозиції 

на продаж йому універсальних блоків авіоніки з вбудованими засобами контролю типу "ВІТЕ" для 

забезпечення післяпродажного обслуговування літаків, які поставляються авіакомпаніям України, 

Китаю та Ірану за договором лізингу. 

Пропозиція № 1 надійшла від американської фірми "Воеіng" і містить наступні умови:  

1. Умова поставки:           СІФ Нью-Йорк. 

2.  Умова платежу:            20 % - в момент поставки блоків, 

                                             40 % - через три місяці після поставки,  

                                             40.%- через 6 місяців після поставки. 

3. Пропонована ціна         17 млн. дол. 

4. Тривалість транспортування Нью-Йорк - Харків   25 днів. 

5. Вартість фрахту і страховки   9 тис євро. 

6. Вартість навантажувально-розвантажувальних робіт 1 тис. євро. 

7. Кредитна ставка на ринку євровалюти -11,5%. 

8. Валютний курс USD / EURО = 1,2450. 

Пропозиція № 2 надійшла від європейського авіаконцерну "Аіrbuss" і містить наступні 

умови: 

1. Умова поставки:           EXW Лондон 

2. Умова платежу:             документальний безвідкличний акредитив 

3. Пропонована ціна         12 млн. євро. 

4. Тривалість транспортування Лондон - Харків   15 днів. 

5. Вартість фрахту і страховки   5 тис. євро. 

6. Вартість навантажувально-розвантажувальних робіт 0,9 тис. євро. 

7. Кредитна ставка на ринку євровалюти - 11,5 %. 

Завдання:1.  Визначити, яка із двох пропозицій є для імпортера більш вигідною. 

 

Задача 7 

Російський авіабудівельний завод отримав замовлення від зовнішньоторгівельної компанії 

України на поставку 100 бортових приборів на умовах DDU кордон України. Ціна 100 одиниць 

приборів зі складу авіазаводу – 35 тисяч євро; транспортування до кордону України – 2500 євро, 



знижка за кількість зі сторони виробника – 5 %, вартість страхування – 3145 євро. Вартість 

сертифікату походження – 100 євро. 

Розрахувати: визначити контрактну вартість товару; загальні витрати імпортера на кордоні 

України; 

 

Задача 8 

Компанія "Центр ділової авіації" уклала зовнішньоторговельний контракт на купівлю у 

російського ЗАТ "Група компаній "Каскол" першого серійного турбогвинтового літака 

М101Т"Сокіл", який планується використати для організації індивідуальних (УІР) авіаперевезень. 

Поставка літака російською стороною здійснюється на умовах БАР кордон України. 

Контрактна вартість літака $ 1,3 млн. 

Ставка увізного мита складає 30 відсотків. 

 Розмір митних зборів за оформлення літака складає 0,2 відсотків від митної вартості. 

Ставка податку на додану вартість згідно з українським законодавством складає 20 відсотків.       

Сума транспортних витрат з доставки літака до Києва становить 2,5 тис. грн. 

Завдання:       

1. Визначити загальну суму митних платежів. 

 

Задача 9 

На територію України м. Київ з Канади імпортується товар на умовах  CFR , ціна 1 шт EXW 

3 у.о./, кількість 25000 шт. Експортні формальності на території Канади 0.2% від ціни  EXW, 

транспортні витрати на території Канади – 489 у.о., розвантаження з транспортного засобу в порту 

відвантаження 99 у.о. , навантаження на судно – 99 у.о., інші накладні витрати експортера – 150 

у.о., вартість морського перевезення до Одеси – 2300 у.о.,  Розвантаження  - 1250 грн., мито – 15 

%., ПДВ – 20%, страхування – 0.03% від ціни EXW, навантаження, транспортування від Одеси до 

Києва, розвантаження та складування в Києві – 5000 грн., оформлення ВМД – 400 грн., вартість 

сертифікату відповідності – 1000 грн. 

Розрахувати: визначити контрактну вартість товару; загальні витрати імпортера до Києва 

1 у.о. = 8,5 грн, 1євро – 12 грн. 

 

Задача 10 

На територію України м. Миколаїв з Куби імпортується товар на умовах  DEQ Одеса , 

причому в ЗТК не уточнено, що митні формальності та мита оплачуються покупцем , ціна 1 шт 

EXW 12 у.о, кількість  27 000 шт. Експортні формальності на території Куби -  0.15% від ціни  

EXW, транспортні витрати на території Куби – 400 у.о., навантаження на судно – 50 у.о., інші 

накладні витрати експортера – 175 у.о., вартість морського перевезення до Одеси – 2250 у.о.,  

Розвантаження  - 850 грн., мито – 25 %., ПДВ – 20%, страхування – 0.05% від ціни EXW, 

навантаження, транспортування від Одеси до Миколаєва, розвантаження та складування в 

Миколаєві – 4000 грн., оформлення ВМД – 400 грн., вартість сертифікату відповідності – 1000 грн. 

Розрахувати: визначити контрактну вартість товару; загальні витрати імпортера до 

Миколаєва; 

1 у.о. = 8,5 грн, 1євро – 12 грн. 

 

 

Задача 11 

На територію України м. Київ з США імпортується товар на умовах  DES  , ціна  EXW 45 

у.о./т, кількість 10500 тон. Експортні формальності на території США 0.1% від ціни  EXW, 

транспортні витрати на території США – 755 у.о., навантаження на судно – 60 у.о., інші накладні 

витрати експортера – 250 у.о., вартість морського перевезення до Одеси – 3200 у.о.,  Розвантаження  

- 1000 грн., мито – 30 %., ПДВ – 20%, страхування – 0.05% від ціни EXW, навантаження, 

транспортування від Одеси до Києва, розвантаження та складування в Києві – 8000 грн., 

оформлення ВМД – 400 грн., вартість сертифікату відповідності – 1000 грн. 

Розрахувати: визначити контрактну вартість товару; загальні витрати імпортера до Києва 

1 у.о. = 8,5 грн, 1євро – 12 грн. 

 



Задача 12 

Київське авіаційно-виробниче підприємство "Авіант" уклало договір з виробничим 

підприємством "Авіоніка" (м. Жуковський, Росія), яке розробляє і експортує цифрові дубльовані 

системи автоматичного керування (САК) польотом, на поставку 15-ти комплектів на умовах ОАР 

кордон Росії. 

Митна вартість всього вантажу складає 54491,46 грн. 

Витрати на оплату залізничного тарифу по території України до ст. Київ складають 1549 грн. 

Інші накладні витрати організації в поточному місяці - 2600 грн. Частину отриманих 

комплектів САК буде реалізовано підприємству АНТК за бартерною угодою для покриття ПДВ з 

імпортної операції. Норма рентабельності, яку розраховує отримати підприємство "Авіант" від 

реалізації САК вітчизняним авіакомпаніям, складає 23 відсотка. 

Поставка комплектів САК в Україну може бути здійснена за умови надання кредиту на 3 

роки на суму контрактної вартості за одним із варіантів: 

а) валюта кредиту - російські рублі, контрактна кредитна ставка - 22 %; 

б) валюта кредиту - українські гривні, контрактна кредитна ставка - 20 %. 

У підприємства "Авіант" є альтернатива отримання ринкової ставки за кредитами в 

російських руб. - 25 %, в українських гривнях - 23,5 %. Курс 1 рос. руб. = 0,19 грн. 

 Завдання:                                                      з                        

1. Визначити вартість САК в Україні. 

2.  Визначити, яку кількість систем необхідно реалізувати в Україні для покриття витрат по 

сплаті ПДВ з імпортної операції. 

 

 

Задача 13. 

На територію України, м.Авдіївка, ввозиться товар з Китаю на умовах СРТ Донецьк, ціна 1 

шт EXW – 30 у.о, кількість – 3450 шт. Авіафрахт  - 900 у.о (до Донецька), автоперевезення – 1,6 

у.о/км, відстань від Авдіївки до Донецька 40 км, .вартість страхування – 0,10% від ціни EXW , 

навантаження в Китаї – 25 у.о, розвантаження в Донецьку – 870 грн, експортні формальності – 

0,2% від ціни EXW, імпортні посередники – 3% від ціни EXW, ввізне мито – 30%, ПДВ – 20%, 

оформлення ВМД – 400 грн, інші накладні витрати – 600 грн. 

Розрахувати: визначити контрактну вартість товару; розрахувати митну вартість товару та 

вартість розмитнення; суму накладних витрат імпортера; 

1 у.о. = 8,5 грн, 1євро – 12 грн. 

Задача 14. 

Промислове підприємство РФ отримало замовлення від зовнішньоторгівельної фірми 

України на поставку 185 од. устаткування на умовах DAF кордон України. Ціна 185 од. приборів зі 

складу заводу – 35 тис.євро, транспортування до кордону України – 1500 євро, знижка за кількість 

зі сторони виробника – 5%, знижка сконто – 2% (за швидкий розрахунок), вартість сертифіката 

походження  - 150 євро. 

Розрахувати: визначити контрактну вартість товару; розрахувати митну вартість товару та 

вартість розмитнення;; загальні витрати імпортера; умовну вартість 1 од. прибору на території 

України 

1 у.о. = 8,5 грн, 1євро – 12 грн. 

 

Задача 15. 

На територію України м. Київ з США імпортується товар на умовах  FOB  , ціна 1 шт EXW 

50 у.о./т, кількість 2500 тон. Експортні формальності на території США 0.1% від ціни  EXW, 

транспортні витрати на території США – 500 у.о., навантаження на судно – 55 у.о., інші накладні 

витрати експортера – 150 у.о., вартість морського перевезення до Одеси – 2000 у.о.,  Розвантаження  

- 500 грн., мито – 30 %., ПДВ – 20%, страхування – 0.05% від ціни EXW, навантаження, 

транспортування від Одеси до Києва, розвантаження та складування в Києві – 5678 грн., 

оформлення ВМД – 400 грн., вартість сертифікату відповідності – 1000 грн. 

Розрахувати: загальні витрати імпортера до Києва 

1 у.о. = 8,5 грн, 1євро – 12 грн. 

 


