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Силабус навчальної дисципліни  

«Управління експортним потенціалом підприємства» 
 

Спеціальність 051 «Економіка»  

Освітня програма «Міжнародна економіка» 

Освітній рівень Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1м, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Практичні – 20 год. 

Самостійна робота – 110  год. 

Форма підсумкового контролю Залік  

Кафедра Міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоеконо-

мічної діяльності, проспект Науки 9-А, м. Харків , головний 

корпус, ауд. 201. Тел. 38(057)702-18-32 (дод. 3-46) 

https://www.hneu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnoyi-ekonomiky-ta-

menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/ 

Викладач  Піддубний Іван Олександрович, професор кафедри 

міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, кандидат 

економічних наук, професор  

Контактна інформація викладача  E-mail: Ivan.piddubnyi@hneu.net 

Дні занять Згідно діючого розкладу занять 

Консультації Відповідно до графіку 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи знань закономірностей 

формування експортного потенціалу підприємства та знань і практичних навичок щодо 

управлінських моделей його розвитку. 

Передумови для навчання 

Економіка бізнесу, Менеджмент, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 

Міжнародний менеджмент, Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, 

Стратегічне управління. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Експортний потенціал як домінанта міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства, управління формуванням і розвитком 

Тема 1. Вступ до дисципліни "Управління експортним потенціалом підприємства" 

Тема 2. Підприємство як суб'єкт експортної діяльності 

Тема 3. Сутність і структура експортного потенціалу підприємства 

Тема 4. Теоретико-методичні засади оцінювання експортного потенціалу підприємства 

Тема 5. Теоретико-методологічні засади формування експортного потенціалу підприємства 

Тема 6. Діагностика стану експортного потенціалу підприємства 

Тема 7. Організаційно-управлінський механізм розвитку експортного потенціалу підприємства 

Тема 8. Оцінювання та управління ризиками експортної діяльності підприємства 

Тема 9. Ефективність управління експортним потенціалом підприємства 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3111 

РНПД, Технологічна карта, лекції, завдання для 

самостійної роботи, інформаційні матеріали, завдання 

для перевірки знань, тести 

Рекомендовані джерела 

Основні джерела: 1. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным 

потенциалом предприятия: диагностика и организация : Монография  / А. Э. Воронкова. – Луганск : 

Изд. Восточно-украинского национального университета имени Владимира Даля, 2004. – 320 с. 

2. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / І. О. Піддубний, І. Е. Астахова, Л. М. Бондаренко та ін. ; за 

ред. проф. І. О. Піддубного. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 252 с. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3111
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3. Піддубна Л. І. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства : теорія та механізм забезпечення 

: монографія / Л. І. Піддубна. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2011. – 400 с. 

4. Піддубний І. О. Експортний потенціал підприємства: формування та розвиток : монографія / І. О. 

Піддубний, Л. І. Піддубна, О. А. Шестакова. – Харків. : Вид-во "ФОП Чальцев О. В.", 2017. – 258 с. 

Допоміжні джерела: 5. Пономаренко В. С., Управління міжнародною конкурентоспро¬можністю 

підприємства : підручник / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 328 с. 

6.Бест М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития / М. Бест. – Москва : ТЕИС, 2002. 

– 356 с. 

7. Дэниелс Джон Д. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Джон Д. Дэниелс, 

Ли Х. Радеба ; пер. с англ. – 6-е изд. – Москва : Дело, 1998. – 784 с. 

8. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия : научн. изд. / 

Ю. Б. Иванов. – Харьков : Изд. ХНЭУ, 2004. – 256 с. 

9. Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку: 

монографія / С. О. Іщук. – Львів : ІРД НАН України, 2006. – 278 с. 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання включає: поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних та лабораторних занять, успішність студента з дисципліни оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати залік – 

60 балів); модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю у вигляді 

письмової контрольної роботи; підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі заліку 

відповідно до графіку навчального процесу . Більш детальна інформація наведена у технологічній 

карті навчальної дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції (активна робота) 20 

Активна робота студентів на практичних заняттях 24 

Перевірка самостійної роботи 28 

Поточні КР  28 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Під час вивчення даної дисципліни обов’язковим є дотримання політики академічної доброчесності, не 

допускається пропуск занять без поважних причин. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни. 

Силабус затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД «28» 

серпня 2020 р. Протокол №1 


