
Навчальна дисципліна: УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ 
ОПЕРАЦІЯМИ 

 
Статус: за вибором 
Курс: 5 
Семестр: 9 

Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – 
“Макроекономіка“, “Основи менеджменту“, “Міжнародні економічні 
відносини“, “Економіка підприємства”, “Статистика”, “Міжнародна 
статистика”, “Міжнародний бізнес”, “Основи зовнішньоекономічної 
діяльності”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Міжнародний 
маркетинг“. 

 
Опис дисципліни 
Мета: формування системи теоретичних практичних знань і навиків з  

управління експортно-імпортними операціями, організації та техніки 
здійснення експортно-імпортних операцій, укладання угод (контрактів) та 
розкриття змісту основних понять і термінів. 

Завдання: вивчення теоретичних основ та практичного досвіду 
вітчизняних та іноземних партнерів з управління експортно-імпортними 
операціями. 

Предмет: процес здійснення експортно-імпортних операцій на 
національному і світогосподарському рівнях 
 
Змістові модулі: 

Модуль 1. Теорія, категорії, організація та регулювання експортно-
імпортних операцій 

Модуль 2. Організація та техніка укладання договору (контракту) 
експортно-імпортних операцій. Ефективність здійснення експортно-
імпортних операцій 

 
Форми та методи навчання: лекції, ситуації, тренінги, рольові ігри, 
тестування, контрольна робота 1С 
 
Форми організації контролю знань, система оцінювання:  
Залік – 10 семестр,                                                                                                                                                                                 
Залік: 60 % – модульний контроль (2), контрольна робота  1С 

  40 % – підсумковий контроль: залікова робота в письмовій формі (2 
ак. години) 
Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS.  
 
Навчально-методичне забезпечення: НМКД – робоча програма, тексти 
лекцій, плани семінарських та практичних занять, тести, ситуації. В 
наявності електронний варіант. 

 



Мова викладання: українська, російська. 
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