
Назва дисципліни 

УКРАЇНА В СИСТЕМІ 

СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТА 

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

аспірантам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, 2 рік 

навчання 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Дані розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Григорова-Беренда Лариса Іванівна, к.е.н, доцент, 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова ХНУ імені В. Н. Каразіна 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

(обов’язкова/вибіркова) 

вибіркова 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Отримання освіти за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти 

Опис 

Мета дисципліни  
формування у аспірантів теоретичних знань й 

практичних навиків  щодо діагностики та оцінки місця 

України в системі світогосподарських відносин, вивчення 

сучасних глобалізаційних процесів та застосування методів, 

методик та інструментарію при дослідження економічних 

явищ, формування навичок аналітичних досліджень. 

 

Очікувані результати навчання.  

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти 

отримує:   

 знання нормативно-правової бази для аналізу наукових 

проблем та обґрунтування шляхів їх вирішення; 

 знання економічної складової зовнішньополітичного 

іміджу держави; 

 знання особливостей зовнішньої торгівлі України за 

галузями виробництва; 

 уміння аналізувати участь України у світових 

інвестиційних, міграційних зв’язках, у системі 

міжнародних розрахунків; 

- здатність визначати перспективи та вектори розвитку 

співробітництва  України з ЄС / США / країнами АТР в 

економічній сфері, екології та науково-технічній співпраці; 

- здатність до формування наукового цілісного уявлення 

про економічну єдність світу, регуляторні механізми 

міжнародних економічних відносин на національному, 

регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних 

процесів конвергенції і дивергенції.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Нормативно правове регулювання реалізації 

зовнішньоекономічних зв’язків України. Економічна 



складова зовнішньополітичного іміджу держави. Зовнішня 

торгівля України: стан та перспективи. Інвестиційних 

співробітництво України. Україна в системі міжнародної 

трудової міграції. Фінансові та виробничі зв’язки України. 

Зовнішньоекономічні зв’язки України з окремими країнами 

та регіонами світу, міжнародними організаціями. Україна у 

світових інтеграційних процесах. Основні вектори розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Кількість кредитів – 3 

Загальна кількість годин - 90 

Методи контролю результатів навчання: екзамен 

Мова викладання: українська 

 


