
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. 

Денне відділення. 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини». 

ОПП «Міжнародний бізнес» 

2 курс, 4-й навчальний семестр. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Викладання дисципліни забезпечує кафедра міжнародного 

бізнесу та економічної теорії факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу.  

Викладач: к.е.н., доцент Дерід Ірина Олександрівна 

Контакти: ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), т. 097-

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

 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Попередні умови для вивчення дисципліни: здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 

студента вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Дисципліна базується на вивченні студентами  таких 

дисциплін: «Основи економічної теорії», «Вступ до  

спеціальності МЕВ», «Світова економіка», 

«Країнознавство» 

Опис 

Мета дисципліни. Вивчення зовнішньоекономічних 

зв’язків України в аспекті їх становлення від часу здобуття 

Україною незалежності до сучасного етапу.  

Очікувані результати навчання.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- основних зовнішньоекономічних партнерів України; 

- стратегічні напрями інтеграції України у світове 

господарство; 

- процес формування зовнішньоекономічних зв’язків 

України; 

- сучасний стан та перспективи розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Вміти: 

- давати оцінку зовнішньоекономічним зв‘язкам України; 

- визначати пріоритетні напрями розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

1. Зовнішньоекономічні зв’язки України: поняття, форми, 

класифікація, фактори. Зовнішньоекономічна політика 

України. 

2. Зовнішньоекономічні зв’язки України зі Співдружністю 

Незалежних Держав 

3. Зовнішньоекономічні зв’язки України із США та 



Канадою 

4. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами 

Європейського Союзу 

5. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами 

Центрально-Східної Європи, субрегіональне 

співробітництво з цими країнами 

6. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Азії 

7. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Африки 

8. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами 

Латинської Америки. 

 

Методи контролю результатів навчання 

усний контроль, що по своїй сутності передбачає 

діалог і перевірку репродуктивного відтворення студентом 

отриманої інформації; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією 

групою та викладачем стосовно знаходження відповіді на 

поставлене питання; 

обговорення наукових статей з тематики 

семінарського заняття; 

перевірка письмових домашніх завдань на закріплення 

матеріалу; 

письмовий контроль у вигляді написання 1 

контрольної роботи; 

перевірка наявності конспекту лекцій; 

підсумковий контроль у вигляді письмового заліку.                                                                        

Мова викладання. Українська 

 


