
Назва дисципліни  Економіка України 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу, спеціальність 292 міжнародні 

економічні відносини, ОПП «Міжнародний бізнес», 2 курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

К.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та 

економічної теорії Дерід Ірина Олександрівна 

ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), 057-707-53-51,  

097-153-16-90, i.a.derid@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Наявність фахових знань студентів, спроможність до 

аналізу та синтезу; здатність до практичного застосування 

теоретичних знань 

Опис 

Мета дисципліни.  

формування у студентів системи теоретичних та 

практичних знань про передумови становлення та сучасний 

стан економіки України. 

 

Очікувані результати навчання 

Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання 

впродовж усього життя, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін. 

.  Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземними мовами усно і письмово, фахово 

використовувати економічну термінологію. 

Систематизовувати й упорядковувати отриману 

інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; 

оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних 

факторів на них; формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з урахуванням особливостей національного і 

міжнародного середовища. 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання  

практичних  завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й 

тенденції глобального розвитку, механізми й інструменти 

реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 

дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної 

інтеграції 

Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог 

освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання 

спеціалізованих складних задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі товарами  та послугами,  

міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин, мобільності людських 

ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 

Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних 

економічних  відносин та світового господарства у 

міждисциплінарному поєднанні із  політичними, 

юридичними, природничими науками. 

Визначати причини, типи та характер міжнародних 



конфліктів і суперечок,  обґрунтовувати і застосовувати 

економічні, юридичні та дипломатичні методи і  засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні 

інтереси  України. 

Відстоювати національні інтереси України з урахуванням  

безпекової компоненти міжнародних економічних 

відносин. 

Застосовувати відповідні методи, правила і принципи 

функціонування міжнародних економічних відносин для 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності України 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Стан економіки Української СРСР від епохи 

застою до проголошення незалежності 

Тема 2. Формування незалежної економіки України 

Тема 3. Сучасний стан промисловості України, 

територіальне розміщення основних галузей 

промисловості України, зовнішньоекономічні зв’язки 

промислового сектору. 

Тема 4. Сільськогосподарський комплекс України та його 

зовнішньоекономічна активність 

Тема 5. Сфера послуг в Україні 

Тема 6. Туристична галузь України 

Тема 7. Транзитний потенціал України 

Тема 8. Інноваційна діяльність та трансфер технологій в 

Україні 

Тема 9. Фінансова і грошово-кредитна система економіки 

України 

Тема 10. Тіньова економіка в Україні та її вплив на 

міжнародне положення держави 

Тема 11. Населення України, трудові ресурси та оплата 

праці, міграція.  

Тема 12. Рівень життя населення України 

Тема 13. Транскордонне співробітництво України 

Тема 14. Зовнішньоекономічна стратегія розвитку 

України 

Тема 15. Економічна безпека України. 

 

Методи контролю результатів навчання: перевірка 

наявності конспекту лекцій та відвідуваності занять; 

відповіді на семінарських заняттях та самостійна робота 

студента; 

перевірка виконання контрольної роботи; 

підсумковий контроль у вигляді письмового заліку. 

                                                                                                                                         

Мова викладання. Українська 

 


