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Опис дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні економічні операції» є формування 

системи знань з організації та реалізації міжнародних економічних операцій 

 

Структура курсу 
Години Тема Результати навчання Завдання 

16 

1. Загальна характеристика 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

Використовувати сучасні 
інформаційні джерела 
національного та міжнародного 
рівня для оцінки стану вивченості 
об’єкту досліджень і актуальності 
наукової проблеми 

Тести, робота з 
нормативно-
правовою базою, 
підготовка до МКР та 
іспиту 

15 

Регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

Використовувати сучасні 
інформаційні джерела 
національного та міжнародного 
рівня для оцінки стану вивченості 
об’єкту досліджень і актуальності 
наукової проблеми 

Тести, робота з 
нормативно-
правовою базою, 
підготовка до МКР та 
іспиту 

17 

Українська класифікація 
товарів 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

Вміти оцінювати вплив 
інноваційних процесів у 
технологіях та економіці на 
методологію та методику аудиту 

Тести, робота з 
нормативно-
правовою базою, 
вирішення задач, 
підготовка до МКР та 
іспиту 

20 

Контракт як правова 
основа ЗЕД суб’єкта 
господарювання 

Вміти оцінювати вплив 
інноваційних процесів у 
технологіях та економіці на 
методологію та методику аудиту 

Тести, робота з 
нормативно-
правовою базою, 
вирішення задач 

20 

Базисні умови поставки: 
Інкотермс 2010 

Використовувати сучасні 
інформаційні джерела 
національного та міжнародного 
рівня для оцінки стану вивченості 
об’єкту досліджень і актуальності 
наукової проблеми 

Тести, вирішення 
задач, підготовка до 
МКР та іспиту 

15 

Транспортне забезпечення 
зовнішньоекономічних 
угод 

Вміти оцінювати вплив 
інноваційних процесів у 
технологіях та економіці на 
методологію та методику аудиту 

Тести, робота з 
нормативно-
правовою базою, 
вирішення задач, 
презентація, 
підготовка до МКР та 
іспиту 

12 

Упаковка та маркування 
товарів 

Використовувати сучасні 
інформаційні джерела 
національного та міжнародного 
рівня для оцінки стану вивченості 

Тести, робота з 
нормативно-
правовою базою, 
вирішення задач, 
презентація, 
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об’єкту досліджень і актуальності 
наукової проблеми 

підготовка до МКР та 
іспиту 

14 

Ризики та їх страхування у 
зовнішньоекономічній 
діяльності 

Вміти на високому 
методологічному рівні проводити 
аналітичні дослідження 
конкретних ситуацій господарської 
практики, спираючись на 
концептуальні засади тієї чи іншої 
наукової економічної парадигми 

Тести, робота з 
нормативно-
правовою базою, 
вирішення задач, 
підготовка до МКР та 
іспиту 

18 

Митна вартість товарів та 
методи її визначення 

Використовувати сучасні 
інформаційні джерела 
національного та міжнародного 
рівня для оцінки стану вивченості 
об’єкту досліджень і актуальності 
наукової проблеми 

Тести, робота з 
нормативно-
правовою базою, 
вирішення задач, 
підготовка до МКР та 
іспиту 

14 

Загальні положення щодо 
митних режимів 

Вміти на високому 
методологічному рівні проводити 
аналітичні дослідження 
конкретних ситуацій господарської 
практики, спираючись на 
концептуальні засади тієї чи іншої 
наукової економічної парадигми 

Тести, робота з 
нормативно-
правовою базою, 
вирішення задач, 
підготовка до МКР та 
іспиту 

15 

Тема аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств 

Знання закономірностей, рушійних 
сил та векторної спрямованості 
економічного розвитку 
підприємства 
Вміти на високому 
методологічному рівні проводити 
аналітичні дослідження 
конкретних ситуацій господарської 
практики, спираючись на 
концептуальні засади тієї чи іншої 
наукової економічної парадигми 

Тести, робота з 
нормативно-
правовою базою, 
вирішення задач, 
підготовка до МКР та 
іспиту 
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