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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 
дисципліни 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова  навчальна дисципліна циклу фахової   підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І-й курс 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Міжнародної економіки, політичної економії та управління 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020 

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Доц., канд. екон. наук Летуча Олександра Володимирівна 

E-mail: angelina.letuchaya@gmail.com, кімн. 201 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:   

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e852 
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Дисципліни «Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки», 

«Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Управління 

міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною 

діяльністю» 
Мета 
навчальної 
дисципліни 

Формування у студентів системи грунтовних знань з методології, 

методики та організаційних основ державного  регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 
Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.   

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси 
Програмні 
результати 
навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 
-  теорії  державного регулювання економіки; 

- світовий досвід державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, перспективи і обмеження його  використання в Україні; 

- напрямки та інструменти державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності.  

вміти: 
- ідентифікувати актуальні макро- та мегаекономічні  проблеми, 

визначати механізми їх вирішення з позицій зовнішньоекономічної 

політики держави; 

-  обґрунтовувати пріоритетні напрямки та інструменти   державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням   

тенденцій глобальної та національної економічної динаміки та 
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супутніх ризиків. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Теоретичні засади державного регулювання ЗЕД. 

Модуль 2. Державне  регулювання зовнішньої торгівлі  товарами та 

послугами.  

Модуль 3. Державне  регулювання валютно – фінансових відносин. 

Модуль 4. Регулювання зовнішньоінвестиційної  діяльності та  

міжнародної передачі  прав  інтелектуальної власності. 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за результатами 

екзамену у письмовій формі за 12-бальною шкалою. 

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч  в е р т ь  
Усього 

 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 16 16 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 8 8 

- семінарські заняття 8 8 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 

 

16 

 

16 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 60 60 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 

 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та  комп’ютерних робочих місць із  програмним 

забезпеченням Microsoft Office  та виходом до мережі Інтернет.  
Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література: 
1. Сучасна міжнародна економіка : підруч. [Білоцерківець В. В., 

Завгородня О.О., Золотарьова О. В. та ін.]; за ред. В.М. Тарасевича. – 

Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. – 386 с. 

2.Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Летуча та ін. Макроекономіка: 

Навч. посібник - Дніпро: НМетАУ, 2016. – 139 с. 

3. Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В. Державне регулювання 

економіки: навчальний посібник. / О.О. Завгородня,  В.К. Лебедєва,     

О.В. Летуча – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 268 с. 

4. Нариси  теорії  національної економіки. Монографія  / За ред. 

В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: Січ, 2015. – 322 с. 

Додаткова література: 

1. Лебедєва В.К. Методичні вказівки до вивчення дисципліни 

«Державне регулювання економіки» для студентів  спеціальностей 051 
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– економіка, 071 – облік і оподаткування, 072 – фінанси, банківська 

справа та страхування, 076 – підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (бакалаврський рівень) / В.К. Лебедєва - Дніпро: НМетАУ, 

2018. –  30 с.   

3. Козак Ю. Г. Міжнародна макроекономіка: навчальний посібник. 

Видання 3-тє, перероблене та доповнене / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, 

Н. С. Логвінова [та ін.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 364 с. 

– Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1360 

 

 

 

 
 


