
Назва дисципліни  Зовнішньоекономічні зв’язки 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 

Вивчення таких дисциплін як «Економічна історія», 

«Країнознавство», «Світова економіка» 

Опис 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів системи теоретичних знань про сучасний стан і 

просторово-часові особливості зовнішньоекономічних 

зв’язків України, закладення навичок практичного 

застосування отриманих знань. 

 

Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

мають досягти наступних результатів: 

 

ПРН5. Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати 

методології дослідження; виявляти, окреслювати та 

формалізувати проблеми; систематизувати й 

упорядковувати отриману інформацію; оцінювати та 

пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 

процеси та явища у світовому господарстві; формулювати 

висновки і розробляти рекомендації з метою адаптації до 

нової ситуації з урахуванням особливостей національного і 

міжнародного середовища. 

ПРН12. Визначати функціональні особливості, характер, 

рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами 

міжнародних економічних відносин різного рівня та 

налагоджувати комунікації між ними. ПРН13. 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. 

ПРН23. Відстоювати національні інтереси України з 

урахуванням безпекової компоненти міжнародних 

економічних відносин.  

ПРН24. Застосовувати відповідні методи, правила і 

принципи функціонування МЕВ для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності України. 

 

Теми  
Тема 1. Сутність та види зовнішньоекономічних зв’язків. 

Зовнішньоекономічна політика: сутність, типи, принципи та 

основні напрямки реалізації. 



Тема 2. Зовнішньоторговельні зв’язки України: 

статистичні дані та основні тенденції 

Тема 3. Торговельно-економічне співробітництво 

Україна-ЄС. 

Тема 4. Торговельні зв’язки України  та Польщі  

Тема 5. Торговельні зв’язки України та Туреччини. 

Тема 6. Торговельні зв’язки України та Індії. Торговельні 

зв’язки України та Китаю. 

Тема 7. Торговельні зв’язки України та Білорусі. 

Торговельні зв’язки України та Молдови. 

Тема 8. Зовнішньоекономічні зв’язки України та США 

Тема 9. Транзитний потенціал України на міжнародному 

ринку. 

Тема 10. Україна на світовому ринку туристичних послуг. 

Тема 11. Інвестиційна діяльність як вид 

зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Тема 12. Україна в системі міжнародних валютно-

фінансових відносин. 

Тема 13. Прикордонне і транскордонне співробітництво 

як види зовнішньоекономічних зв’язків України 

Тема 14. Міжнародна міграція робочої сили як особлива 

форма зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Тема 15. Україна на світовому ринку IT- послуг.  

Тема 16. Зовнішньоекономічна безпека України.  

 

Методи контролю результатів навчання:  
у даному курсі дисципліни використовуються наступні 

форми контролю: 

відповіді на семінарських заняттях; 

перевірка усних та письмових завдань, виконаних в рамках 

самостійної роботи студента за темою; 

поточне тестування; 

перевірка виконання контрольної роботи; 

підсумковий контроль у вигляді письмового заліку. 

                                                                                                                                         

Мова викладання. Українська 

 


