
Дисципліна Вибіркова дисципліна 3. Менеджмент ЗЕД 

Рівень BO Магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

073 «Менеджмент»/ ОПП «Менеджмент організацій» 

Форма навчання Денна, заочна  

Курс, семестр, 

протяжність 

1 курс, 2 cеместр, один семестр 

Семестровий контроль Залік  

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

120 год., 4 кредити  

40 год. аудиторних (денна форма навчання):  лекції - 20, 

практичні - 20  / 14 год. аудиторних (заочна форма навчання): 

лекції - 8, практичні - 6. 

Мова викладання Українська  

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

Кафедра менеджменту та адміністрування 

Автор дисципліни к.е.н., доц. Милько І.П. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Розуміння основних економічних понять, закономірностей, 

здатність до засвоєння нового матеріалу 

Що буде вивчатися Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Менеджмент ЗЕД» 

Тема 2. Сутність, принципи та види планування в ЗЕД 

Тема 3. Особливості різних видів планування в ЗЕД 

Тема 4. Основні форми проектування організацій, задіяних у 

ЗЕД 

Тема 5. Сутність і необхідність управління ЗЕД великих 

підприємств 

Тема 6. Особливості організації ЗЕД малими та середніми 

підприємствами 

Тема 7. Управління персоналом в зовнішньоекономічній 

діяльності 

Тема 8. Мотивування працівників у сфері ЗЕД 

Тема 9. Контролювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 10. Діагностування і регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

Тема 11. Методи менеджменту ЗЕД 

Тема 12. Управлінські рішення та ризики у ЗЕД 

Тема 13. Антикризовий менеджмент ЗЕД  

Тема 14. Ефективність менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни сприятиме: 

отримання студентами теоретичних основ, практичних й 

методичних рекомендацій для ефективного управління 

організаціями, які є активними учасниками 

зовнішньоекономічних відносин 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Завдання вивчення дисципліни:  

вироблення навичок розроблення та реалізації стратегічних та 

тактичних планів у сфері ЗЕД; 

організування ЗЕД; 

мотивування персоналу, контролювання, діагностування та 

регулювання ЗЕД; 

здійснення оцінювання та управління ризиками ЗЕД; 

вироблення ефективних управлінських рішень у сфері ЗЕД; 

формування системи інформаційного забезпечення ЗЕД; 

управління транснаціональними компаніями; 

здійснення антикризового управління в ЗЕД. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни передбачає набуття таких фахових 

компетенцій: здатність застосовувати в практичній діяльності 

принципи менеджменту ЗЕД;  здатність до засвоєння та вибору 

моделі оптимальних стратегій у сфері ЗЕД; враховувати 

особливості побудови організаційних структур управління 

залежно від розмірів підприємств та масштабів ЗЕД; 

організовувати співпрацю із закордонними посередниками; 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології для 

пошуку, оброблення, аналізування  та використання інформації з 

різних джерел для підбору персоналу у відділ ЗЕД; визначати та 

враховувати потреби та інтереси працівників при розробці 

системи мотивації; здійснювати обґрунтований вибір систем 

оплати праці, розроблення системи преміювання; враховувати 

особливості взаємодії персоналу підприємства із іноземними 

контрагентами, традиції ведення підприємницької діяльності у 

різних країнах; застосовувати методи оцінювання та 

ідентифікування стану та параметрів ЗЕД; оформлювати та 

заповнювати документи, що супроводжують 

зовнішньоекономічні операції; оцінювати ризики при прийнятті 

рішень у ЗЕД та їх уникати; розраховувати показники 

ефективності експорту, імпорту, зовнішньоторгового обороту, 

загальні і часткові показники ефективності ЗЕД підприємства і 

спільної підприємницької діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Милько І.П. Менеджмент ЗЕД. Методичні вказівки до 

самостійної роботи. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2020. 74 с. 

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на веб-

сайті факультету 

(інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

