Навчальна дисципліна «Управління операціями з експорту-імпорту» належить
до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.
Предметом навчальної дисципліни є сукупність економічних відносин у сфері
діяльності підприємств України, що здійснюють її не лише на території власної
держави, а й за її межами;обґрунтування реальних економічних процесів, що
відбуваються в сучасних умовах.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Управління операціями з експортуімпорту» базується на таких фундаментальних та професійно-практичних дисциплінах
як
«Міжнародні
економічні
відносини»,
«Міжнародна
торгівля»,
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Економіка підприємства». В свою
чергу «Управління операціями з експорту-імпорту» є підґрунтям для викладання таких
навчальних
курсів,
як
«Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності»,
«Міжнародний маркетинг», «Міжнародний менеджмент», «Управління ризиками в
міжнародному бізнесі», «Митна справа» та багатьох інших.
Метою навчальної дисципліни «Управління операціями з експорту-імпорту» є
формування у студентів здатностей засвоїти теоретичні основи управління експортноімпортною діяльністю підприємств, набути системних знань і навичок щодо
забезпечення економічної ефективності здійснення експортно-імпортних операцій.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння
навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання:
- понятійного інструментаріюв сфері управління операцій з експорту-імпорту;
уміння:
- розглянути сучасні особливості економічних процесів в сфері здійснення
експортно-імпортної діяльності, а також фактори, що зумовлюють входження України
в світовий економічний простір;
- теоретично узагальнити інформацію про форми, види, методи здійснення
зовнішньоекономічних зв’язків українськими підприємствами;
- самостійно приймати правильні рішення щодо оцінювання кон’юнктури
потенційних світових ринків, вибору зовнішнього ринку для виходу підприємства на
нього з власної продукцією, пошуку оптимальних форм співпраці з іноземними
партнерами/
Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Міжнародна торгівля товарами
Тема 2. Міжнародна торгівля послугами
Тема 3. Інтелектуальна власність та ліцензування в зовнішньоекономічній діяльності
Тема 4. Фінансові основи здійснення експортно-імпортних операцій
Тема 5. Маркетингова діяльність в міжнародному середовищі
Тема 6. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Тема 7. Міжнародний договір купівлі-продажу товарів

Учебная дисциплина «Управление операциями по экспорту-импорту»
относится к циклу дисциплин профессиональной и практической подготовки.
Предметом учебной дисциплины является совокупность экономических
отношений в сфере деятельности предприятий Украины, ведется не только на
территории собственного государства, но и за ее пределами; обоснование реальных
экономических процессов, происходящих в современных условиях.
Междисциплинарные связи: дисциплина «Управление операциями по
экспорту-импорту» базируется на таких фундаментальных и профессиональнопрактических дисциплинах как «Международные экономические отношения»,
«Международная торговля», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий»,
«Экономика предприятия». В свою очередь «Управление операциями по экспортуимпорту» является основой для преподавания таких учебных курсов, как
«Менеджмент внешнеэкономической деятельности», «Международный маркетинг»,
«Международный менеджмент», «Управление рисками в международном бизнесе»,
«Таможенное дело» и многих других.
Целью учебной дисциплины «Управление операциями по экспорту-импорту»
является формирование у студентов способностей усвоить теоретические основы
управления экспортно-импортной деятельностью предприятий, приобрести системных
знаний и навыков по обеспечению экономической эффективности осуществления
экспортно-импортных операций.
Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты
после усвоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты
обучения:
знания:
- понятийного инструментариюя в сфере управления операций по экспортуимпорту;
умения:
- рассмотреть современные особенности экономических процессов в сфере
осуществления
экспортно-импортной
деятельности,
а
также
факторы,
обусловливающие вхождения Украины в мировое экономическое пространство;
- теоретически обобщить информацию о формах, виды, способы осуществления
внешнеэкономических связей украинскими предприятиями;
- самостоятельно принимать правильные решения по оценке конъюнктуры
потенциальных мировых рынков, выбора внешнего рынка для выхода предприятия на
него по собственной продукцией, поиска оптимальных форм сотрудничества с
иностранными партнерами.
Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Международная торговля товарами
Тема 2. Международная торговля услугами
Тема
3.
Интеллектуальная
собственность
и
лицензирование
во
внешнеэкономической деятельности
Тема 4. Финансовые основы осуществления экспортно-импортных операций
Тема 5. Маркетинговая деятельность в международной среде
Тема 6. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности
Тема 7. Международный договор купли-продажи товаров

Discipline "Operations Management of export-import" refers to the cycle of
professional courses and practical training.
The object of the course is a set of economic relations in Ukraine of enterprises
engaged in it not only in the own country, but also abroad, study real economic processes in
the modern world.
Interdisciplinary connections: discipline "Management of operations with exportimport" based on the following fundamental and practical vocational subjects as
"International Economic Relations", "International trade", "Foreign trade enterprises",
"Business Economics". In turn, "Operations Management of export-import" is the basis for
teaching such courses as "International Management", "International Marketing",
"International Management", "Risk Management in International Business", "Customs" and
many others.
The aim of the course "Management operations with export-import" is to develop
students' ability to learn the theoretical basis of management of export-import activities of
enterprises, to acquire systematic knowledge and skills to ensure the economic efficiency of
export and import operations.
Requires educational and professional program students after mastering discipline
must demonstrate the following learning outcomes:
knowledge:
- сconceptual tools of management operations with exports and imports;
the ability to:
- consider the features of modern economic processes in the field of export-import
activities, as well as factors that contribute to integration of Ukraine into the world economy;
- theoretically compile information on forms, types and methods of foreign economic
relations of Ukrainian enterprises;
- the right to make independent decisions on assessment of the situation of potential
global markets, external market choice to exit on his own with the production, search of
optimal forms of cooperation with foreign partners.
Contents of the course
Theme 1. International trade in goods
Theme 2. International trade in services
Theme 3. Intellectual property and licensing in foreign economic activity
Theme 4. Financial foundations export and import operations
Theme 5. Marketing activity in an international environment
Theme 6. Customs regulation of foreign economic activity
Theme 7. International contract of sale of goods

