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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова

Семестр 2

Кількість кредитів  6

Загальна кількість годин 180

Кількість модулів 3

Лекції, годин 30

Практичні/ семінарські, годин 

Лабораторні, годин 30

Самостійна робота, годин 120

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4

самостійної роботи студента 8

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - надання студентам теоретичних знань та формування практичних 
навичок з оцінки та ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю 
суб’єктів міжнародної торгівлі мікро-, мезо- та макрорівня.

Завдання - ознайомлення з категорійним та понятійним апаратом діагностики 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі ; надання знань 
щодо особливостей стратегічного, тактичного та оперативного управління 
зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів міжнародної торгівлі; вивчення 
принципів та методів діагностики та підвищення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Змістовий модуль 1. Методологія проведення діагностики суб’єктів міжнародної торгівлі

Тема 1. Сутність та методологія
проведення діагностики зовнішньоеконо-
мічної діяльності суб’єктів міжнародної 
торгівлі

19 2 2 15

Тема 2. Методика проведення
діагностики зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі

23 4 4 15

Разом за змістовним модулем 1 42 6 6 30

Змістовий модуль 2. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

Тема 3. Діагностика зовнішньоторговель-
ної діяльності підприємства

23 4 4 15

Тема 4. Діагностика інвестиційної діяль-
ності підприємства

23 4 4 15

Тема 5. Діагностика інших видів
зовнішньоекономічної діяльності
підприємства

23 4 4 15

Разом за змістовим модулем 2 69 12 12 45

Змістовий модуль 3. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності країни

Тема 6. Діагностика зовнішньоторговель-
ної діяльності країни

23 4 4 15

Тема 7. Діагностика інвестиційної 
діяльності країни

23 4 4 15

Тема 8. Діагностика інших видів
зовнішньоекономічної діяльності країни

23 4 4 15

Разом за змістовним модулем 3 69 12 12 45

Разом 180 30 30 120

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1
Семінар – розгорнута бесіда 
Сутність та види діагностики зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів міжнародної торгівлі

2

2
Семінар – дискусія 
Методика проведення діагностики зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі

4

3
Семінар з виконанням практичних задач 
Особливості діагностики зовнішньоторговельної діяльності 
підприємства

4

4 Семінар з виконанням практичних задач 
Порядок діагностики інвестиційної діяльності підприємства

4

5
Семінар з виконанням ситуаційних завдань 
Діагностика інших видів зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства

4

6 Семінар з виконанням практичних задач 
 Інструменти діагностики зовнішньоторговельної діяльності країни

4

7 Семінар з виконанням практичних задач 
Сучасні методики діагностики інвестиційної діяльності країни

4



8
 
Семінар з виконанням практичних задач 
Діагностика інших видів зовнішньоекономічної діяльності країни

4

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної спеціально-наукової літератури

2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою

3 Добір статистичної інформації та складання на її підставі аналітичних 
довідок.

4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовний модуль 1. Методологія проведення діагностики суб’єктів міжнародної торгівлі

Семінар – 
розгорнута бесіда 

 
Тема 1. 

Сутність та види 
діагностики 

зовнішньоеконо-
мічної діяльності 

суб’єктів 
міжнародної 

торгівлі

15

1.  Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: сутність 

економічної діагностики; діагностичний аналіз та 

діагностичний процес; види економічної діагностики; 

інформаційна та фактографічна база діагностики 

зовнішньо- економічної діяльності суб’єктів 

міжнародної торгівлі; мета та завдання діагностики 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної 

торгівлі; принципи діагностики зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі. 

 

Джерело [1-3; 6]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

 Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
 

Тема 2. 
Методика 

проведення 
діагностики 

зовнішньоекономі
чної діяльності 

суб’єктів 
міжнародної 

торгівлі

15

1.  Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: загальні методи 

діагностики ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі; логічні 

методи обробки інформації; методи відносних та 

середніх величин; методи детермінованого факторного 

аналізу; методи стохастичного факторного аналізу; 

методи оптимізаційного вирішення економічних задач; 

спеціальні методи діагностики зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі. 

 

Джерело [1-3; 6]. 

2. Самотестування. 

3. Вирішення практичних завдань за методикою  XYZ-

аналізу, АВС-XYZ-аналізу, маржинального аналізу. 

Обговорення 

теоретичних питань 

теми (усне опитування), 

індивідуальне 

тестування, розв’язання 

практичних завдань, 

поточний модульний 

контроль

Разом  змістовний 
модуль 1

30

Змістовний модуль 2. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
 

Тема 3. 
Особливості 
діагностики 

зовнішньоторго-
вельної діяльності 

підприємства

15

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: методика 

діагностики зовнішньоторговельних операцій 

підприємства; діагностика експортних  та імпортних 

операцій підприємства;  діагностика операцій 

зустрічної торгівлі. 

 

Джерело [1-3; 6; 12; 13]. 

2. Самотестування. 

3. Практичні завдання з діагностики ексортних та 

імпортних операцій підприємств, визначення точки 

беззбитковості товарів на зовнішньому ринку та  

можливого значення прибутку/збитків підприємства

Обговорення 

теоретичних питань 

теми (усне опитування), 

індивідуальне 

тестування, розв’язання 

практичних завдань

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: сутність та основні 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
 

Тема 4. 
Порядок 

діагностики 
інвестиційної 

діяльності 
підприємства 

15

види інвестиційної діяльності підприємства; 

можливості та загрози інвестиційної діяльності 

підприємства; методи діагностики інвестиційної 

діяльності підприємства; методи та показники оцінки 

інвестиційних проектів; критерії вибору інвестиційного 

проекту; методи та показники оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства. 

 

Джерело [1-3; 6; 12; 13]. 

2. Самотестування. 

3. Практичні завдання на визначення  привабливості 

проекту для здійснення інвестицій.

Обговорення 

теоретичних питань 

теми (усне опитування), 

індивідуальне 

тестування, розв’язання 

практичних завдань

Семінар з 
виконанням 
ситуаційних 

завдань 
 

Тема 5. 
Діагностика інших 

видів 
зовнішньоеконо-
мічної діяльності 

підприємства

15

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: особливості 

діагностики кредитної та розрахункової діяльності 

підприємства; діагностика валютних операцій 

підприємства; особливості діагностики наукового, 

науково-технічного, науково-виробничого, 

виробничого та інших видів співробітництва 

підприємства-суб’єкта ЗЕД з іноземними 

контрагентами. 

 

Джерело [1-3; 6; 12; 13]. 

2. Самотестування. 

3. Практичні завдання на визначення  ефекту та 

ефективності експортних операцій

Обговорення 

теоретичних питань 

теми (усне опитування), 

індивідуальне 

тестування, розв’язання 

практичних завдань, 

поточний модульний 

контроль

Разом змістовий 
модуль 2

45

Змістовний модуль 3. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності країни

Семінар - дискусія 
 

Тема 6. 
 Інструменти 
діагностики 

зовнішньоторго-
вельної діяльності 

країни

15

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: методика та 

особливості діагностики зовнішньоторговельної 

діяльності країни;  показники та індикатори, що вико-

ристовуються під час діагностики зовнішньоторго-

вельної діяльності країни; осообливості діагностики 

експортних та імпортних  операцій країни та операцій 

зустрічної торгівлі країни;  зовнішньоторговельна 

безпека країни та особливості її оцінки. 

 

Джерело [3; 4; 7-13]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка аналітичних таблиць за індикаторами 

зовнішньоторговельної безпеки країни 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, перевірка 

аналітичної таблиці

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
  

Тема 7. 
Сучасні методики 

діагностики 
інвестиційної 

діяльності країни 

15

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: методика 

діагностики інвестиційної діяльності країни; 

особливості діагностики інвестиційної діяльності 

країни; міжнародна інвестиційна позиція країни; 

особливості діагностики інвестиційної привабливості 

країни; платіжний баланс країни та його роль у 

діагностиці інвестиційної діяльності країни. 

 

Джерело [3; 4; 7-13]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка аналізу інвестиційної привабливості 

країни

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, перевірка 

аналітичних даних 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
 

Тема 8. 
Діагностика інших 

видів 
зовнішньоекономі

чної діяльності 
країни

15

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: особливості 

діагностики наукового, науково-технічного, науково-

виробничого, виробничого та інших форм 

співробітництва країни;  діагностика кредитно-

фінансової політики та діяльності країни; діагностика 

валютно-фінансової діяльності країни; платіжний 

баланс та його роль у діагностиці ЗЕД країни. 

 

Джерело [3; 4; 7-13]. 

2. Самотестування. 

3. Практичні завдання на проведення діагностики 

зовнішньоекономічної діяльності країни, експрес- 

діагностики  якості боргових зобов’язань та 

кредитоспроможності України

Обговорення 

теоретичних питань 

теми (усне опитування), 

індивідуальне 

тестування, розв’язання 

практичних завдань, 

поточний модульний 

контроль

Разом змістовий 
модуль 3

45

Разом 120

7. Результати навчання

1 Знання категорійного та понятійного апаратів діагностики зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів міжнародної торгівл

2 Розуміння методів діагностики зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної 
торгівлі

3 Знання особливостей застосування логічних методів обробки інформації під час 
діагностики зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі

4
Вміння застосування методів стохастичного та детермінованого факторного аналізу, 
методів відносних та середніх величин, специфічних методів  під час діагностики 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі

5
Набуття практичних навичок з діагностики зовнішньоекономічних операцій, інвестиційної 
привабливості, валютних  та кредитних операцій суб’єктів міжнародної торгівлі мікро-, 
мезо- та макрорівня.

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

Екзамен



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання

ПМК
Сума 
балів

Змістовий модуль 1

Тема  1 1 1 2 4

Тема 2 1 3 1 5 10

Разом 

змістовий 

модуль 1

2 3 2 2 5 14

Змістовий модуль 2

Тема  3 1 3 1 5

Тема 4 1 3 1 5

Тема 5 1 3 1 5 10

Разом 

змістовий 

модуль 2

3 9 3 5 20

Змістовий модуль 3

Тема 6 1 1 2 4

Тема  7 1 1 2 4

Тема 8 1 2 1 5 9

Разом 

змістовий 

модуль 3

3 2 3 4 5 17

Разом 7 14 8 6 15 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій

2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни

3 Комплекти індивідуальних завдань

4 Навчальна та наукова література, нормативні документи



12. Рекомендована література

Основна

1
Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – М.; 
ИНФРА-М, 2007. – 215 с.

2
Бочарова Ю.Г. Діагностики зовнішньоторговельної діяльності України // 
Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 
– Т. 1. – Вип. 34. – С. 137-147.

3

Бочарова Ю.Г. Методика діагностики зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів міжнародної торгівлі // Економічна політика країн ЄС в умовах
глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 
2012. – С. 55-57.

4  Тюріна Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібн. / 
Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 408 с.

5
Соркин С. Л. Эффективность внешнеэкономической деятельности: понятие, 
измерение и оценка : монография / С. Л. Соркин. – Гродно : ГрГУ, 2011. – 130 
с. 

6 Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. – 14-е изд., перераб. и доп. / 
Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 649 с.

7
Чернега О.Б. Міжнародна економічна діяльність України: стан та тенденції
розвитку: [монографія] / О.Б. Чернега [та ін..]; наук. ред. О.Б.Чернега. –
Донецьк: ООО «Східний видавничий дім», 2012. – 403с.

8
Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах 
України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний посібник / Л.О. 
Кадуріна, М.С. Стрєльнікова. – К.: Центр учбової літератури, 2007 — 606 с.

9 Дахно І.І. Зовнішньоекономічний менеджмент. Навч. посіб./ І.І. Дахно, Г.В.
Бабіч, В.М. Барановська та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 568 с.

10 Balance of Payments and International Investment Position Manual [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs /

11
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?
art_id=97980&cat_id=38738.

12
ЗаконУкраїни № 964-IV вiд 19.06.2003р. «Про основи національної безпеки 
України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/
cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=964-15.

13
Закон України № 959-XII вiд 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну
діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.

Допоміжна 

1

  Вакульчик О. М. Аналіз   ефективності   зовнішньоекономічної   діяльності 
підприємства / О. М. Вакульчик, Д. П. Дубицький //  Вісник   Академії 
митної служби України. Серія:
“Економіка”.  – 2012. – № 2. – C. 75–82.

2

Самосьонок Л.М. Інтегральна оцінка трансформації національних економік
країн - нових членів ЄС [Текст] / Л.М. Самосьонок // Торгівля і ринок 
України: темат. зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 33. – С. 173 – 181.

3
Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності: підручник /[І.Г.Бабець,
Ю.В. Полякова, О.А. Мокій, С.В.Цвілий, Н.М. Скляр та ін.] / за заг. ред. 
І.Г.Бабець, А.І. Мокія.- Запоріжжя: Кругозір, 2016.- 496 с.



4

Чернега О.Б. Оцінка платоспроможності країни-боржника з використанням 
моделі Балацького-Свистунова / О.Б. Чернега, О.В. Озаріна, В.В. Мандрика // 
Прометей: регіональний збірник наук.праць з економіки. – 2008. – Вип. №1
(25).- С.92-99.

Інформаційні ресурси 
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4 Світова організація торгівлі. – Режим доступу : www.wto.org.  


