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1 Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені 

теоретичних знань щодо діагностики зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів міжнародної торгівлі. 

 

2 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. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

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. 

 

4 Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. 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. 
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