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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика навчальної  

дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

292 "Міжнародні економічні відносини") / 

вибіркова дисципліна 

Обов’язкова  

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 2 

Лекції, годин 32 

Практичні / семінарські, годин 32 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 5,375 

Вид контролю екзамен 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені теоретичних 

знань щодо діагностики зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної 

торгівлі. 

Завдання дисципліни полягає у набутті теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у сфері діагностики зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів міжнародної торгівлі; формуванні вмінь та навичок діагностики 

зовнішньоторговельної та міжнародної інвестиційної діяльності підприємства, 

країни; ідентифікації напрямів підвищення ефективності зовнішньоторговельної 

та міжнародної інвестиційної діяльності підприємств, країн; аналізу та оцінки 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі; застосування 

методики проведення діагностики зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

міжнародної торгівлі для прийняття  ефективних управлінських рішень. 

Предмет: принципи та методи діагностики та підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема1. Сутність та методологія проведення діагностики 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі. 



Тема 2. Методика проведення діагностики зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі. 

Тема 3. Діагностика зовнішньоторговельної діяльності підприємства. 

Тема 4. Діагностика інвестиційної діяльності підприємства. 

Тема 5. Діагностика інших форм зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

Тема 6 Діагностика зовнішньоторговельної діяльності країни. 

Тема 7. Діагностика інвестиційної діяльності країни. 

Тема 8. Діагностика інших форм зовнішньоекономічної діяльності країни. 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність працювати в команді; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

фахових програмних компетентностей: 

здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження; 

міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації; 

здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність 

до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня 

кваліфікації; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів 

на засадах використання різних діагностичних методологій провідних 

міжнародних організацій  

систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, 

ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, 

використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне 

забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з 

урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних 

економічних відносин.  

приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних 

відносин за невизначених умов і вимог; 

оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів; 



здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм 

(корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з 

метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. 

3) набуття результатів навчання (згідно дублінських дескрипторів): 

знання: 

сутності та особливостей методології проведення діагностики 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі; 

методів діагностики зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

міжнародної торгівлі; 

особливостей та показників діагностики зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства та країн; 

особливостей та показників діагностики міжнародної інвестиційної 

діяльності підприємств та країни; 

особливостей та показників діагностики валютно-фінансових, кредитних 

відносин підприємств та країн; 

уміння/навички: 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між станом, особливостями 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, країн та параметрами, 

потенціалом їх розвитку; 

ідентифікувати вузькі місця у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємств, країн; 

визначати, обґрунтовувати доцільність та ефективність методів та 

напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств та країн; 

комунікація: 

доносити результати діагностики зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів міжнародної торгівлі до усіх зацікавлених осіб; 

аргументувати напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів міжнародної торгівлі; 

відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

рішень щодо підвищення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

міжнародної торгівлі; 

дотримуватися засад відповідального і сталого економічного розвитку. 

  



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. 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 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

міжнародної торгівлі. 

18 4 4   10 

Тема 2. Методика проведення діагностики 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

міжнародної торгівлі. 

20 4 4   12 

Разом за змістовим модулем 1 38 8 8 0 22 

Змістовий модуль 2. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства 

та інших суб’єктів ЗЕД 

Тема 3. Діагностика 

зовнішньоторговельної діяльності 

підприємства. 

20 4 4   12 

Тема 4. Діагностика інвестиційної 

діяльності підприємства. 
18 4 4   10 

Тема 5. Діагностика інших форм 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

18 4 4   10 

Тема 6. Діагностика 

зовнішньоторговельної діяльності країни. 
20 4 4   12 

Тема 7. Діагностика інвестиційної 

діяльності країни. 
18 4 4   10 

Тема 8. Діагностика інших форм 

зовнішньоекономічної діяльності країни. 
18 4 4   10 

Разом за змістовим модулем 2 112 24 24 0 64 

Усього годин  150 32 32 0 86 

 

 

 

 

 

 

 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 

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

1 

Семінар із вирішенням задач 

Сутність діагностики зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної 

торгівлі 

2 

2 

Семінар із вирішенням задач 

Види діагностики зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів міжнародної 

торгівлі 

2 

3 

Семінар із вирішенням задач 

Методика проведення діагностики зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

міжнародної торгівлі 

 

4 

Семінар із вирішенням задач 

Етапи діагностики зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів між народної 

торгівлі 

 

Змістовий модуль 2. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства та 

інших суб’єктів ЗЕД 

5 

Семінар із вирішенням задач 

Особливості та показники діагностики зовнішньоторговельної діяльності 

підприємства. 

2 

6 
Семінар із вирішенням задач 

Методика діагностики зовнішньоторговельної діяльності підприємства. 
2 

7 
Семінар із вирішенням задач 

Сутність та основні види інвестиційної діяльності підприємства 
2 

8 

Семінар із вирішенням задач 

Особливості та показники діагностики міжнародної інвестиційної діяльності 

підприємства. 

2 

9 

Семінар із вирішенням задач 

Особливості діагностики валютно-кредитної політики та діяльності 

підприємства 

2 

10 

Семінар із вирішенням задач 

Особливості діагностики інших форм зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 

2 

11 

Семінар із вирішенням задач 

Особливості та показники діагностики зовнішньоторговельної діяльності 

країни. 

2 

12 
Семінар із вирішенням задач 

Методика діагностики зовнішньоторговельної діяльності країни. 
2 

13 

Семінар із вирішенням задач 

Особливості та показники діагностики міжнародної інвестиційної діяльності 

країни. 

2 

14 
Семінар із вирішенням задач 

Методика діагностики міжнародної інвестиційної діяльності країни. 
2 

15 
Семінар із вирішенням задач 

Особливості та показники діагностики валютно-кредитних відносин країни 
2 

 



1 2 3 

16 

Семінар із вирішенням задач 

Особливості та показники діагностики інших форм зовнішньоекономічної 

діяльності країни. Захист групового проєкту 

2 

Всього 32 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид контролю: екзамен 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів). 

  

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми семінарського/ 

практичного заняття 

Аудиторна робот 
Позааудито

рна робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тестові 

завдання 

Ситуаційн

і завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми П
М

К
 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1 

Семінар 1   0,5 1   0,5 2 

Семінар 2 1 0,5 1   0,5 3 

Семінар 3   0,5 1   0,5 2 

Семінар 4 1 0,5 1   0,5 3 

Разом за змістовим 

модулем 1 
2 2 4 2 2 12 

Змістовий модуль 2 

Семінар 5   0,5 1   1 2,5 

Семінар 6 1 0,5 1   0,5 3 

Семінар 7   0,5 1   1 2,5 

Семінар 8 1 0,5 1   0,5 3 

Семінар 9   0,5 1   1 2,5 

Семінар 10 1 0,5 1   0,5 3 

Семінар 11   0,5 1   1 2,5 

Семінар 12 1 0,5 1   0,5 3 

Семінар 13   0,5 1   1 2,5 

Семінар 14 1 0,5 1   0,5 3 

Семінар 15   0,5 1   1 2,5 

 



1 2 3 4 5 6 7 

Семінар 16 1 0,5 1   5,5 8 

Разом за змістовим 

модулем 2 
6 6 12 2 14 38 

Усього годин 8 8 16 4 16 50 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 
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 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


