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Управління соціальним капіталом 

Обсяг – 5 кредитів, 

150 годин, в т.ч. 

лекцій – 30 год.,  

практичні заняття – 

30 год.,  

Самостійна  

робота  - 90 год. 

теоретико-методичні, науково-

практичні засади, інструменти та 

механізми формування 

зовнішньоекономічної політики 

зарубіжних країн в умовах глобальної 

економіки та міжнародної інтеграції 
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надання студенту таких можливостей та переваг: знання щодо основних напрямів 

зовнішньоекономічної політики, що використовуються зарубіжними країнами з різним 

рівнем економічного розвитку; сучасних принципів та інструментів зовнішньоекономічної 

політики провідних зарубіжних країн та інтеграційних об’єднань; особливостей 

забезпечення ефективної зовнішньоекономічної політики в різних сферах економічної 

діяльності; навички щодо аналізу рівня ефективності зовнішньоекономічної політики 

зарубіжних країн та України. 

2 

екзамен 
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Вивчення дисципліни додатково сприяє 
формуванню студентом таких компетентностей:  

 • інноваційний підхід;  

• здатність до розуміння соціально-економічних явищ, суспільних процесів і тенденцій науково-
технічного прогресу; 

• володіння базовими знаннями з управління та адміністрування, здатність засвоїти теоретико-
практичну базу професійної підготовки; 

• здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат; 

• адаптивні та комунікативні здатності; 

• управління інформацією; 

• здатності до системного мислення, креативність; 

• здатності до реалізації особистісного потенціалу і саморозвитку, самостійного опанування нових 
знань; 

• здатності до новаторства та інноваційної активності в підприємницькій діяльності; 

• критичне осмислення поведінки і здатності до самокритики; 

• аналітична здатність; 

• теоретико-методологічна здатність; 

• інформаційно-аналітична здатність; 

• товарознавчо-аналітична здатність; 

• здатність аналізу кон’юнктури зовнішніх та глобальних ринків; 

• уміння адекватної постановки та розв’язання складних задач у сфері міжнародних економічних 
відносин.; 

• управлінські здатності. 

 

4 



Тематичний план дисципліни 
Лекційні блоки: 
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Теорії, моделі та концепції зовнішньоекономічної політики 

Інституційні аспекти реалізації сучасної зовнішньоекономічної політики 

Зовнішньоекономічна політика зарубіжних країн у системі міжнародних 
багатосторонніх договорів та економічних організацій 

Сучасні особливості митно-тарифної політики зарубіжних країн 

Нетарифні інструменти у зовнішньоторговельній політиці зарубіжних країн 

Політика лібералізації зарубіжних країн 

Сучасна інвестиційна політика зарубіжних країн 

Сучасна зовнішньоекономічна політика зарубіжних країн у сфері валютно-
фінансових відносин 

Сучасна міграційна політика зарубіжних країн 

Туристична політика зарубіжних країн 

Сучасна зовнішньоекономічна політика країн ЄС 

Сучасна зовнішньоекономічна політика держав в умовах міжнародних 
економічних, політичних та військових конфліктів 
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Кадрове забезпечення: 

• Лектор –  

• к.е.н., доц. Семів Сергій Романович: 
• доцент кафедри МЕВ 

• директор Центру кооперативної науки та освіти ЛТЕУ 

• секретар Економічної комісії НТШ в Україні 

• лауреат гранту Президента України для молодих вчених 
(відповідно до Розпорядження Президента України 
№1279/2005-рп.) 

• автор понад 90 наукових публікацій в Україні та за кордоном 
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