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 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Назва 
дисципліни 

Управління міжнародною конкурентоспроможністю та 
зовнішньоекономічною діяльністю 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Обов’язкова  навчальна дисципліна циклу професійної підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

6 кредитів ЄКТС (180 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І-й семестр (І-ша та ІІ-га четверті) та ІІ-й семестр (ІІІ-тя четверть) 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Міжнародної економіки, політичної економії та управління 

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

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Проф., д-р екон. наук Володимир Вікторович Білоцерківець 
E-mail: crummess@gmail.com, кімн. 201 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e2371  

 

Проф., д-р екон. наук Олена  Олександрівна Завгородня 
E-mail: elenzavg@gmail.com, кімн. 201 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e2374  
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Відсутні 

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Забезпечення компетентнісно-орієнтованої підготовки 

висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародної економіки, 

формування у студентів розуміння умов, факторів та механізмів 

досягнення високих конкурентних позицій суб`єктів міжнародних 

економічних відносин на світовому та регіональних ринках, набуття 

вмінь аналізу зовнішньоекономічного середовища підприємницької 

діяльності, прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень 

щодо зовнішньоекономічної діяльності, оцінювання їх ризиків та 

наслідків. 
Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 

економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 

методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, 

адекватні встановленим потребам дослідження. 

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки 
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та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для 

їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 

СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень. 

СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 

виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

ПКд1. Здатність діяти та взаємодіяти у міжнародному 

економічному середовищі. 

ПКд3. Здатність до критичного осмислення, адаптації та 

практичного застосування існуючих  наукових підходів та  теорій 

економічного управління до конкретних ситуацій у міжнародній 

економіці. 

ПКд4. Здатність оцінювати конкурентоспроможність і конкурентні 

позиції  підприємств металургійного комплексу на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, розробляти економічні стратегії забезпечення їх 

конкурентних переваг. 

ПКд5. Здатність до підтримки належного рівня економічних знань, 

поглибленого самонавчання із використанням сучасних освітніх і 

дослідницьких технологій у сфері міжнародної економіки, до 

формування додаткових компетенцій і підвищення рівня кваліфікації. 
Програмні 
результати 
навчання 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем. 

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з 

питань розвитку соціально-економічних систем та управління 

суб’єктами економічної діяльності. 

ПРН4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему 

комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних 

соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та 

інших обмежень. 

ПРН7. Обирати ефективні методи управління економічною 

діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі 

релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. 

ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних 

економічних завдань. 

ПРН9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, 

що потребують застосування нових підходів, методів та 

інструментарію соціально-економічних досліджень. 

ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних 

дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами. 

ПРН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції 

соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі 

економічних систем та процесів. 

ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 

обмеження та ризики. 
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ПРН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень. 

ПРН15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-

економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, 

матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 

ПРНд16. Демонструвати обізнаність на рівні новітніх досягнень 

економічної науки щодо засад, чинників та трендів розвитку сучасної 

міжнародної економіки, враховувати їх  вплив  на поведінку 

національних економічних суб’єктів при розробці та реалізації 

управлінських рішень з розвитку та  провадження міжнародної 

економічної діяльності.  

ПРНд17. Критично осмислювати існуючі теорії економічного 

управління, адаптувати їх до конкретних ситуацій у міжнародній 

економіці. 

ПРНд18. Оцінювати та аналізувати конкурентоспроможність і  

конкурентні позиції  підприємств металургійного комплексу, 

розробляти економічні стратегії забезпечення їх міжнародних 

конкурентних переваг. 

ПРНд19. Усвідомлювати необхідність навчання та  самонавчання  

впродовж усього життя, прагнути професійного зростання, володіти 

прийомами та навичками самостійного опанування нових знань та 

вмінь. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

– природу, закономірності та фактори розвитку конкуренції на 

локальному і глобальному рівнях; 

– форми та механізми конкурентної взаємодії суб`єктів 

міжнародних економічних відносин; 

– принципи та механізми управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємств; 

– характер, форми, моделі та конкурентні переваги кластерів у 

світовій економіці; 

– національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності 

країн; 

– механізми та інструментарій регулювання конкурентних 

відносин на національному та наднаціональному рівнях; 

– перспективи та напрями забезпечення високого конкурентного   

статусу  України  у  глобальному   економічному   просторі. 

– основні види зовнішньоекономічної діяльності, специфіку форм і 

методів  їх організації, мотивації та контролю; 

– засади побудови та ефективного функціонування сучасних 

структур управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівня 

держави та підприємства; 

– методичний та аналітичний інструментарій прийняття 

управлінських рішень у ключових сферах зовнішньоекономічної 

діяльності; 

вміти: 

– аналізувати і прогнозувати характер та глибину конкурентної 

взаємодії суб`єктів глобальної економіки; 

– аналізувати та оцінювати міжнародну конкурентоспроможність 

підприємств; 

– аналізувати та оцінювати умови розвитку міжнародної еко-

номічної діяльності  в  секторально-галузевому  і регіонально-
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країновому розрізі; 

– аналізувати і застосовувати інструменти і механізми конку-

рентної політики на різних фазах конкурентної взаємодії суб`єктів 

міжнародного бізнесу; 

– описувати й аналізувати середовище зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств з урахуванням особливостей країн їхньої 

діяльності та міжкультурних комунікацій 

– володіти навичками аналітичних досліджень 

зовнішньоекономічної діяльності із застосовуванням сучасних 

інформаційних технологій та методів моделювання; 

– самостійно розробляти та презентувати заходи щодо ефективного 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта господарювання, 

відстоювати власну позицію; 

– оцінювати можливі ризики та наслідки управлінських рішень 

щодо  зовнішньоекономічної  діяльності. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Міжнародна конкуренція та конкурентоспроможність. 

Модуль 2. Управління міжнародною конкурентоспроможністю: 

середовище, мікро- та макроекономічні основи, національні 

особливості. 

Модуль 3. Сучасні глобальні та цивілізаційні виміри управління 

міжнародною конкурентоспроможністю. 

Модуль 4. Зовнішньоекономічна діяльність: зміст, види, засади 

провадження та регулювання. 

Модуль 5. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

Модуль 6. Управління ефективністю та ризиками зовнішньо-

економічної діяльності підприємства. 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

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

екзамену у письмовій формі, а модулів 5, 6 - за результатами захисту 

індивідуального завдання. Модулям, що контролюються під час 

екзамену, призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з 

екзаменаційною оцінкою.  

Модульні оцінки, отримані студентом, можуть коригуватися у 

більшу сторону із додавання 1 додаткового балу за результатами його 

участі у аудиторних заняттях та поточного контролю знань,  

здобутками  у науковій діяльності за тематикою дисципліни.     

Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою.  
 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Чверті  
Усього 

1 2 3 

Усього годин за навчальним планом, у т.ч.  180 30 90 60 
Аудиторні заняття 80 16 40 24 

з них: 

- лекції 

 

40 

 

8 

 

24 

 

8 

- практичні заняття 24 0 8 16 

- семінарські заняття 16 8 8 0 

Самостійна робота 100 14 50 36 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 40 8 

 

20 

 

12 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 3 9 0 
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Чверті  
Усього 

1 2 3 

- виконанні індивідуальних завдань 12 0 0 12 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 

 

36 

 

3 

 

21 

 

12 

Семестровий контроль Екзамен, 
Диф. залік 

Екза-

мен 

Екза-

мен 

Диф. 

залік 
 

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. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю. Ч. 1: 

Конспект лекцій з дисципліни для студентів. – Д.: НМетАУ, 2019. – 49 с. 

2. Управління міжнародною конкурентоспроможністю та 

зовнішньоекономічною діяльністю»: конспект лекцій в 2-х част. для 

студентів спеціальності 051 – економіка, які навчаються за ОПП 

«Міжнародна економіка» (магістерський рівень) / Укл.: 

В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня. – Ч.ІІ. Управління зовнішньо-

економічною діяльністю. – Дніпро: ПБП «ПрінтЕРА», 2019. – 128 с. 

3. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: 

навчальний посібник. 4-тє вид., перероб. та доп. / Ю.Г. Козак, 

Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський та інш. - К.: Освіта України, 2012. – 

272 с. [Електронний ресурс – Режим доступу: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1367]. 

4. 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.  

Додаткова література: 
1. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Управління зовнішньоеко-

номічною діяльністю:  Практикум. – Д.: ПБП «ПрінтЕРА», 2019. – 88 с. 

2. Робоча програма, індивідуальні завдання та  методичні вказівки до  

вивчення дисципліни «Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю» для 

студентів спеціальності 8.051 – Економіка (магістерський рівень). Ч. І / 

Укл.: В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня. – Д.: НМетАУ, 2019. – 45 с.  

3. Козенков Д.Є., Сидоренко Л.Ю. Управління міжнародною конку-

рентоспроможністю: конспект лекцій в 2-х част.  – Д.: НМетАУ, 2015. 

4. 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.  

 


