Внешнеэкономическая
деятельность:
организация,
управление,
регулирование

Разделы выставки:
1. Формы и виды ВЭД
2. Управление ВЭД
3. ВЭД предприятия

1.Формы и виды ВЭД
Внешнеэкономическая
деятельность (ВЭД) – одна
из сфер экономической
деятельности государства,
предприятий, фирм, тесно
связанная с внешней
торговлей, экспортом и
импортом товаров,
иностранными кредитами и
инвестициями,
осуществлением совместных
с другими странами проектов.

У9(4Укр)8
М16
Макогон Ю. В.
Внешнеэкономическая деятельность: организация,
управление, прогнозирование : учебник для студ. экон. спец.
вузов / Ю. В. Макогон. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк :
Альфа-пресс, 2004. – 343 с.

Настоящая книга посвящена
вопросам организации,
управления и прогнозирования
внешнеэкономической
деятельности на уровне
предприятий, фирм региона и на
макроуровне. Проведена
систематизация форм и методов
организации и управления ВЭД.
Издание будет полезно
предпринимателям,
преподавателям и студентам
экономических вузов.

У58
П48 Покровская В. В.
Организация и регулирование внешнеэкономической
деятельности : учебник для студ. экон. спец. вузов / В. В. Покровская.
– М. : Юристъ, 2002. – 456 с. : ил. – (Homo faber).
Рассмотрены понятие, сущность и
содержание внешнеэкономической
деятельности (ВЭД), описаны формы
внешнеторговых операций и типы
внешнеторговых сделок. Раскрыто
содержание основных этапов подготовки и
реализации внешнеторговых сделок.
Показаны различные виды международных
расчетов и способы их осуществления.
Учебник завершает глава о механизме
государственного регулирования ВЭД в
России и методах международной
регламентации экспортно-импортных
операций.
Учебник предназначен для студентов
вузов, слушателей различных учебных
заведений внешнеторгового профиля,
преподавателей, предпринимателей,
специалистов в сфере внешнеторговой
деятельности.

У58
Б88 Бровкова Е. Г.
Внешнеэкономическая деятельность : учеб. пособие /
Е. Г. Бровкова, И. П. Продиус. – М. : Сирин, 2002. – 187 с. : ил.

Учебное пособие
предназначено для студентов
колледжей и вузов,
преподавателей, менеджеров и
руководителей предприятий.
В пособии изложены
основные темы по таким курсам
как: «Организация экспортноимпортных операций», «Контракт
внешнеэкономической
деятельности», «Механизм
расчетов во внешнеторговых
операциях», «Управление
контрактной деятельностью»,
«Ценовая политика на мировом
рынке».

У58
П80 Прокушев Е. Ф.
Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000 : учеб.
пособие для студ. вузов и техникумов / Е. Ф. Прокушев. ─ 3-е изд.,
перераб. и доп. ─ М. : ИТК "Дашков и К", 2002. ─ 306с.

В учебном пособии дается
характеристика предпринимательства в
историческом аспекте. Характеризуются
теория и практика отношений
предпринимательства с различными
структурами рынка на протяжении двух
столетий. Дается анализ законов рынка,
собственности. Изложена роль
государства в регулировании рынка,
показаны перспективы развития
предпринимательства.
Для студентов, аспирантов и
преподавателей вузов, слушателей школ
бизнеса, всех, кто интересуется
предпринимательской деятельностью

У58
Д26 Дегтярева О. И.
Внешнеэкономическая деятельность : учеб. пособие /
О. И. Дегтярева, Т. Н. Полянова, С. В. Саркисов. – 3-е изд., перераб.
и доп. – М. : Дело, 2002. – 424 с. – (Библиотека современного
менеджера).

В учебном пособии изложены
основные материалы по ведению
внешнеэкономической деятельности
предприятия, выстроенные в
логической последовательности, как
это имеет место в современных
условиях. Раскрываются сущность и
содержание договоров купли-продажи,
техники ведения коммерческих
переговоров с иностранным
партнером, вопросы страхования и
исполнения контрактов. Цель книги –
помощь менеджерам овладеть
знаниями по организации и технике
внешнеэкономической деятельности и
ведению экспортно-импортных
операций.

У58
Г78 Грачев Ю. Н.
Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника
внешнеторговых операций : учеб.-практич. пособие / Ю. Н. Грачев.
– М. : Бизнес-школа ; Интел-Синтез, 2001. – 592 с.

Первые четыре главы
посвящены проблеме
регулирования ВЭД и анализу
участников международного
рынка товаров и услуг. V глава –
конъюнктуре товарного рынка; VI
глава – о документах в ВЭД; VII -XII
– формат торговли; XIII - XIVоффшорные зоны и СЭЗ; XV –
транспортному обеспечению; XVII
- XXII – выставкам, переговорам и
др. Работа носит учебнопрактический характер и
рекомендуется ведущим ВЭД, а
также фирмам, студентам,
преподавателям ВУЗов по
специальности ВЭД.

У58
Б30 Бахрамов Ю. М.
Организация внешнеэкономической деятельности :
особенности менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов /
Ю. М. Бахрамов, В. В. Глухов. – СПб. : Лань, 2001. – 448 с.
Рассмотрены правовые основы, способы,
механизм и инструменты рынка международной
деятельности. Дано подробное изложение способов
использования документарного аккредитива и
документарного инкассо в международных расчетах
при совершении коммерческих сделок. Предложены
способы снижения риска при исполнении
международных торговых сделок с помощью
различных видов банковских гарантий. Дано описание
методики оценки конвертируемости валюты, способов
расчета курса валюты в различных ситуациях,
практических приемов прогнозирования его значения,
практических задач оптимизационных решений,
связанных с выбором и учетом курса валюты.
Показаны практические способы проверки
финансовых документов, обеспечивающих
международную сделку. Предназначена для студентов
высших учебных заведений, изучающих дисциплину
«Внешнеэкономическая деятельность», а также
управленческого персонала, повышающего
квалификацию и связанного с международной
торговлей и предпринимательством.

У58
Г74 Гофман Н. Ф.
Основы внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие
для студ. вузов / Н. Ф. Гофман, Г. А. Маховикова. – СПб. : Питер,
2001. – 201 с. – (Учебное пособие).
В учебном пособии в доступной форме
излагаются принципы и механизмы
организации и управления
внешнеэкономической деятельностью
предприятия, приводятся нормативнозаконодательные акты, технология
внешнеторговых операций, техника
заключения контрактов. Достаточно подробно
рассматриваются вопросы продажи на
внешнем рынке сырьевых товаров, машин,
оборудования, ноу-хау, услуг и т.д.,
методологические основы формирования
цен на экспортные и импортные товары.
Пособие предназначено для студентов
высших и средних специальных учебных
заведений, преподавателей, также может
быть рекомендовано специалистампрактикам, занимающимся
внешнеэкономической деятельностью.

У58
Н19 Назаренко В. М.
Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности /
В. М. Назаренко, К. С. Назаренко. ─ М. : Экзамен, 2001. ─ 767 с.

В монографии рассмотрены международная
деятельность по совершенствованию таможенного
регулирования внешнеэкономической деятельности
и по регулированию таможенных формальностей,
национальное законодательство по регулированию
таможенной деятельности, классификация товаров
для целей налогообложения, таможенные
формальности зарубежных государств,
индивидуальные правила декларирования грузов,
таможенный досмотр грузов.
Для специалистов по внешнеэкономической
деятельности и организации международного
транспортного процесса, бизнесменов,
руководителей предприятий всех форм
собственности, студентов, преподавателей
экономических вузов.

У58
Н19

Назаренко В. М.
Транспортное обеспечение внешнеэкономической
деятельности / В. М. Назаренко, К. С. Назаренко. ─ М. : Центр
экономики и маркетинга, 2000. ─ 509 с. – (Библиотека
хозяйственного руководителя).
Первое издание подобного рода в
отечественной деловой литературе, охватывающее
практически все вопросы, связанные с экономикой и
организацией товародвижения по
внешнеэкономической деятельности, учитывающее
особенности перехода России к отношениям
рыночного типа.
Рассмотрены следующие вопросы: транспорт в
сфере внешнеэкономической деятельности,
логистическая концепция международной доставки
грузов, экономический механизм товародвижения,
таможенное обслуживание международных
перевозок, охрана окружающей среды при перевозке
грузов, научно-технический прогресс и инновации
международного транспортного процесса ,
транспортная документация и правовое
регулирование международного товародвижения.
Для специалистов по внешнеэкономической
деятельности и организаций международного
транспортного процесса, бизнесменов,
руководителей предприятий, студентов и
преподавателей экономических ВУЗов.

У9(4Укр)8
З-63

Зінь Е. А.
Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для
студ. вищих навч. закладів / Е. А. Зінь, Н. С. Дука ; за ред.
Е. А. Зіня. ─ К. : Кондор, 2009. ─ 432 с. : іл.
Підручник підготовлений відповідно до типової
програми викладання дисципліни. В підручнику
розкривається сутність предмету, зміст та завдань
дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»;
наведена характеристика об'єктів та суб'єктів цього виду
діяльності, національних та міжнародних органів
регулювання, а також зміст методів регулювання. Значна
увага приділена висвітленню форм виходу суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності на зовнішній ринок та
особливостей діяльності підприємств з іноземним
капіталом. Розкрита організація міжнародних перевезень
та організація діяльності митних служб України. Дається
зміст правового регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, розкрито характер неправомірних дій та
відповідальності за скоєні правопорушення.
Призначений студентам вищих навчальних
закладів за напрямами підготовки «Менеджмент», може
бути використаний студентами інших напрямів
підготовки, зокрема, економічної, правової, обліковоаналітичної, організаційно-технологічної, а також
викладачами, аспірантами, працівниками органів
державного управління та місцевого самоврядування.

У58
Р32

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник /
[І. І. Дахно, В. М. Барановська, Ю. А. Бовтрук та ін.] ; за ред.
І. І. Дахна. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. : іл.
Навчальний посібник висвітлює важливі
аспекти управління зовнішньоекономічною
діяльністю. Матеріали посібника мають не лише
навчальний, але і прикладний характер. Його
можна використовувати при вирішенні
практичних питань зовнішньоекономічної
діяльності. Вирізняльна ознака книги –
оригінальність пропонованих тем. Він є логічним
продовженням серіалу книг у сфері
зовнішньоекономічної діяльності за редакцією
І.Дахна, які опубліковані видавництвом «Центр
учбової літератури».
Посібник можна використовувати у процесі
викладання і вивчення таких дисциплін як
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Зовнішньоекономічна діяльність», «Право
зовнішньоекономічної діяльності» тощо.

У58
П12 Пазуха М. Д.
Зовнішньоекономічна діяльність : загальні положення : навч.
посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Д. Пазуха. – К. :
Центр учбової літератури, 2008. – 230 с. : іл. + додатки.

Навчально-методичний
посібник «Зовнішньоекономічна
діяльність» рекомендується для
викладачів і студентів
економічних спеціальностей
середніх навчальних закладів
(коледжів, ліцеїв), деяких
спеціальностей вищих навчальних
закладів, а також учнів середніх
шкіл і підприємств з метою
оволодіння початковими
знаннями у
зовнішньоекономічному секторі
економіки України.

У58
В54 Вітлінський В. В.
Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : навч. посібник /
В. В. Вітлінський, Л. Л. Маханець. – К. : КНЕУ, 2008. – 425 с. : іл. +
додатки.
Курс «Ризикологія» — один із
системотвірних у процесі формування
сучасного економіста. У навчальному
посібнику викладено методологічні, методичні
підходи та інструментарій, що дають змогу
здійснити аналіз, моделювання й керування
ризиком у зовнішньоекономічній діяльності.
Розглядаються засади якісного та кількісного
аналізу ризиків, їх кількісного оцінювання в
спектрі проблем зовнішньоекономічної
діяльності, а також низка математичних
моделей щодо врахування та методів зниження
ступеня ризику.
Наведений матеріал значною мірою має
практичний характер, а всі теоретичні питання
ілюструються простими прикладами.
Для студентів, аспірантів і викладачів
економічних спеціальностей вищих навчальних
закладів, менеджерів та фахівців економічного
профілю.

У9(4Укр)8
Г69
Горін Н. В.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності :
навч. посібник / Н. В. Горін. ─ К. : Знання, 2008. ─ 336с. : іл. +
додатки.
У посібнику розглянуто теоретичні основи
та практичні аспекти формування і реалізації
системи державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.
Проаналізовано методи державного
регулювання зовнішньої торгівлі товарами та
послугами. Особливу увагу звернуто на
механізм грошово-кредитного та валютного
регулювання. Детально висвітлено причини та
методи регулювання прямих і портфельних
іноземних інвестицій, вказано способи оцінки їх
обсягів.
Призначено для студентів та викладачів
ВНЗ, фахівців органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, а також тих, хто
цікавиться проблемами державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності
та міжнародних економічних відносин

У9(4Укр)8
Р86
Рум'янцев А. П.
Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посібник для студ.
вищих навч. закладів / А. П. Рум'янцев, Н. С. Рум'янцева. – К. :
Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.
У пропонованому навчальному
посібнику головна увага зосереджена на
розгляді сутності, особливостей,
нормативно-правового забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності.
Розкриваються зміст, типи, види, структура
міжнародних господарських контрактів,
міжнародних розрахункових і кредитних
відносин, іноземного інвестування, митного
та валютного регулювання. Висвітлюються
основні форми зовнішньої торгівлі,
міжнародних науково-технічних відносин,
положення про транспортне забезпечення,
оподаткування, ризики, страхування та
методику розрахунку ефективності
зовнішньоекономічних операцій.
Для студентів економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів
та всіх, хто цікавиться питаннями
зовнішньоекономічної діяльності.

У58
З-78

Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посібник для
студ. вищих навч. закладів / В. В. Козик, Л. А. Панкова,
Я. С. Карп'як та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр
навчальної літератури, 2004. – 608 с.
У навчальному посібнику в логічній
послідовності розглянуто класифікацію, зміст,
особливості організації та здійснення
зовнішньоекономічних операцій, методи їх
техніко-економічного обґрунтування,
бухгалтерського обліку та митного оформлення.
Значне місце відведено змісту
зовнішньоторговельних контрактів, описані
обов'язки контрагентів та наведені необхідні
документи для укладання угоди з урахуванням
міжнародних норм і правил. Наведені у додатках
зразки форм різних контрактів і нормативних
документів можуть бути основою під час
розробки і укладання аналогічних реальних
зовнішньоторговельних контрактів.
У кінці кожного розділу наводяться
контрольні запитання для перевірки знань
студентів. Книга може бути використана при
вивченні дисциплін "Зовнішньоекономічна
діяльність" та "Організація і техніка
зовнішньоекономічних операцій", а також у
практичній діяльності суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності.

2. Управление ВЭД
Управление
внешнеэкономической
деятельностью – это процесс
разработки, принятия и реализации
управленческих решений во
внешнеэкономической деятельности
предприятия.
Структура управления
внешнеэкономической
деятельностью – это совокупность
отделов и служб, занимающихся
построением и координацией
функционирования системы
менеджмента, разработкой и
реализацией управленческих решений
по выполнению бизнес-плана в
области внешнеэкономической
деятельности.

У58
А47 Алексеев И. С.
Управление внешнеэкономической деятельностью : учеб.
пособие для студ. экон. вузов, аспир., преп. / И. С. Алексеев. – М. :
ИТК "Дашков и К", 2002. – 304 с.
Рассматриваются вопросы теории и
практики управления внешнеэкономической
деятельностью в мирохозяйственных связях.
Раскрываются основные понятия и сущность
методов управления. Оцениваются современные
экономические отношения, рассказывается об их
становлении и возможном дальнейшем
развитии. Значительное место отведено
освещению текущей внешнеэкономической
деятельности в России. Рассмотрены, в
частности, вопросы свободных экономических
зон, их регулирования, интеграции в СНГ,
конкурентоспособности и маркетинга, а также
развития информационного рынка и управления
им.
Для специалистов, научных работников,
бизнесменов, преподавателей, аспирантов и
студентов экономических вузов, обучающихся
по специальностям: менеджмент, маркетинг,
мировая экономика и др.

У58
З-38 Захарченко В. И.
Менеджмент во внешнеэкономической деятельности : учеб.
пособие (конспект лекций) для студ., обуч. по спец. "Менеджмент
ВЭД" / В. И. Захарченко. – Харьков : Одиссей, 2003. – 384 с.
Рассмотрены основы, механизм и
инструменты рынка международной
деятельности на макро- и микроуровнях.
Даны характеристики основных валютных
систем, особенностей версии стандартов
ISO-900, принципов бизнес-планирования
при работе отечественных предприятий на
международных рынках.
Особое внимание уделено
таможенному регулированию
внешнеэкономической деятельности, как
теме наименее освещенной в учебной
литературе.
Данное пособие может быть полезно
студентам экономических специальностей,
а также широкому кругу предпринимателей.

У9(4Укр)
8М50

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник /
[О. А. Кириченко, В. Я. Шевчук, А. А. Мазаракі та ін.] ; за ред.
О. А. Кириченка. ─ 2-ге вид., перероб. і доп. ─ К. : Знання, 2008.
─ 520 с. : іл.
У підручнику послідовно розкриваються
методологічні, організаційні та правові основи
зовнішньоекономічної діяльності, особливості
менеджменту ЗЕД в умовах глобалізації,
інструментарій менеджменту в цій галузі,
стратегічний, міжнародний, фінансовий та
інноваційний менеджмент, система
міжнародних розрахунків та фінансування
зовнішньої торгівлі, особливості стратегічного
планування та організації
зовнішньоекономічної діяльності
підприємства, стратегія та особливості
діяльності України у сфері міжнародних
відносин і в галузі охорони навколишнього
середовища. За змістом книга відповідає
програмі навчальної дисципліни “Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності” і може бути
базовим підручником для студентів, аспірантів
та викладачів економічних спеціальностей
вищих навчальних закладів. Підручник буде
корисним також для працівників компаній,
фірм, установ та організацій, що займаються
зовнішньоекономічною діяльністю.

У58
У67

Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник
для студ. вищих навч. закладів / [І. І. Дахно, Н. В. Альбіщенко,
А. О. Жебровський, О. О. Кириленко] ; за ред. І. І. Дахно. ─ К. :
Центр учбової літератури, 2007. ─ 327с. : іл. + додатки.
У навчальному посібнику висвітлено
важливі аспекти управління
зовнішньоекономічною діяльністю.
Вирізняльними ознаками книги є своєрідність
викладеного матеріалу та його прикладний
характер.
Посібник можна використовувати під час
вивчення курсу «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності», а також
інших дисциплін - «Міжнародні економічні
відносини», «Міжнародна економіка»,
«Зовнішньоекономічна діяльність», «Право
зовнішньоекономічної діяльності»,
«Господарське право України» тощо.
Навчальний посібник може бути порадником
у практичній діяльності читачів.
Для студентів і викладачів вищих закладів
освіти.

У5
Д75 Дроздова Г. М.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства :
навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г. М. Дроздова. ─
2-ге вид., перераб. и доп. ─ К. : Центр навчальної літератури, 2004.
─ 248 с.
Розглядається суть, мета і завдання
менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності ЗЕД підприємства, принципи й
методи державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності,
керівництво нею на рівні підприємства;
організація і технологія зовнішньоторгових
операцій, транспортне забезпечення ЗЕД,
форми міжнародних розрахунків. Особлива
увага звертається на практичні питання:
засоби державного регулювання ЗЕД,
організацію управління ЗЕД на
підприємстві, принципи вибору
контрпартнера при виході на світові товарні
ринки, техніці оформлення
зовнішньоторгових операцій, підписанню
зовнішньоторгових контрактів, організації
міжнародних перевезень і міжнародних
розрахунків.

У58
К43 Кириченко О. А.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник /
О. А. Кириченко. ─ 3-тє вид., перероб. і доп. ─ К. : Знання-Прес,
2002. ─ 384 с. : іл.
Це навчальний посібник нового покоління.
За оцінкою фахівців, його можна назвати
енциклопедією зовнішньоекономічної діяльності і
настільною книгою для бізнесменів-практиків. У
посібнику послідовно розкриваються
методологічні, організаційні та правові основи
зовнішньоекономічної діяльності, інструментарій
менеджменту в цій галузі, стратегічний,
міжнародний, фінансовий та інноваційний
менеджмент, система міжнародних розрахунків та
фінансування зовнішньої торгівлі, особливості
стратегічного планування зовнішньоекономічної
діяльності підприємства, стратегія та особливості
діяльності України у цій сфері міжнародних
відносин.
Розраховано насамперед на працівників
компаній, фірм, закладів та організацій, що
займаються зовнішньоекономічною діяльністю.
Книга відповідає програмі навчальної дисципліни
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і
може бути базовим навчальним посібником для
студентів та аспірантів економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.

У58
У67

Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник
для студ. екон. вищих навч. закладів / А. І. Кредісов, С. М.
Березовенко, Г. М. Биков та ін. ; під заг. ред. А. І. Кредісова. ─ К. :
Віра-Р ; Альтерпрес, 2000. ─ 448 с.

Розглядається управління
зовнішньоекономічною діяльністю на
світогосподарському, макро- та
мікрорівнях, викладається менеджмент
міжнародних підприємницьких проектів,
показана техніка залучення ресурсів для їх
реалізації.
Зроблено історичний огляд теорій
управління зовнішньоекономічною
діяльністю.
Для викладачів і студентів
економічних вузів і факультетів, слухачів
курсів підвищення кваліфікації, а також
для вчених, економістів-практиків,
державних службовців.

3. ВЭД предприятия
Внешнеэкономическая
деятельность предприятий
(ВЭД) – это сфера хозяйственной
деятельности, которая связана с
международной производственной
и научно-технической кооперацией,
экспортом и импортом продукции, а
также выходом предприятия на
внешний рынок. На
внешнеэкономическую
деятельность предприятия
оказывает влияние уровень
развития и стабильность
национальной экономики, система
мировых цен, а также правовая
система собственной страны и
правовые системы стран, в которых
предприятие осуществляет
внешнеэкономическую
деятельность.

У5
В60

Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для
студ. вузов, обуч. по экон. спец. / [Л. Е. Стровский и др.] ; под ред.
Л. Е. Стровского. ─ 3-е изд., перераб. и доп. ─ М. : ЮНИТИ, 2004. ─
848 с.
Непосредственное участие во
внешнеэкономической деятельности
принимают сегодня десятки тысяч
предприятий и сотни тысяч
предпринимателей и государственных
служащих, для которых очень важно знать
законы внешнего рынка. Назначение
учебника – помочь в подготовке
квалифицированных специалистов во
внешнеэкономической деятельности
предприятия. Рассмотрены вопросы
экспортно-импортной деятельности:
изучение мирового рынка, выбор партнера,
анализ деятельности фирм, формы
реализации товара и послепродажного
обслуживания, международный контракт.
Для студентов и преподавателей
вузов, слушателей системы
переподготовки, а также для менеджеров,
специалистов внешнеэкономических и
маркетинговых служб предприятий.

У5
В60

Внешнеэкономическая деятельность предприятия / В. В. Боков,
А. В. Буренина, Т. А. Воронова ; под общ. ред. Р. И. Хасбулатова,
В. М. Попова, А. Н. Тарнаева, С. Ю. Муртузалиева : учебник для
студ. ─ М. : Международные отношения, 2001. ─ 543 с.
Учебник включает базисный материал по
международному бизнесу, показывает, как с
учетом потребностей и специфики российских
предприятий и с использованием зарубежной
методологии и практики осуществляется
процесс принятия стратегических и
оперативных решений. В учебнике, прежде
всего, рассматриваются практические
проблемы ВЭД предприятия, которые сегодня
оказывают возрастающее влияние на
эффективность и уровень его работы на
внешнем и внутреннем рынках.
Предназначен для студентов, аспирантов
и преподавателей вузов, средних
специальных учебных заведений, слушателей
бизнес-школ, осуществляющих подготовку
кадров по международному бизнесу; может
быть рекомендован руководителям и
специалистам фирм, а также тем, кто
интересуется вопросами
внешнеэкономической деятельности.

У9(4Укр)
Д44

Дідківський, М. І.
Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів
/ М. І. Дідківський. ─ К. : Знання, 2006. ─ 463 с. ─ (Вища освіта
XXI століття).

У навчальному посібнику на основі
нормативно-правових документів, які
регламентують зовнішньоекономічні відносини,
розглядається механізм організації та здійснення
зовнішньоекономічної діяльності підприємств
України, роль держави в регулюванні
зовнішньоекономічного сектору економіки,
інструменти митного, валютного і податкового
регулювання ЗЕД підприємств. Значна увага
приділяється основним напрямкам дослідження і
вибору міжнародних ринків, способу виходу на них,
особливостям товарної та цінової політики на
світових ринках, техніці ведення
зовнішньоекономічних операцій, порядку розробки
та укладання міжнародних господарчих контрактів,
принципам міжнародних розрахункових та
кредитних відносин, особливостям страхування ЗЕД
тощо.
Для студентів вищих навчальних закладів,
слухачів інститутів післядипломної освіти, центрів
підвищення кваліфікації, усіх, хто цікавиться
питаннями зовнішньоекономічної діяльності
підприємств.

У9(4Укр)
З-78

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : підручник
для студ. вищих навч. закладів екон. спец. / І. В. Багрова,
Н. І. Редіна, В. Є. Власюк та ін. ; за ред. І. В. Багрової. – К. :
Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с. : іл.
У підручнику докладно
розглянуто теоретичні, методологічні
та практичні аспекти здійснення
зовнішньоекономічної діяльності у
світогосподарському співтоваристві.
Висвітлено особливості
започаткування цієї діяльності в
Україні та наведено рекомендації
щодо її поліпшення. Детально
охарактеризовано різновиди й форми
зовнішньоекономічної діяльності,
основні законодавчі акти щодо
організації та регулювання
зовнішньоекономічних відносин в
Україні
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