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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Зовнішня політика та зовнішньоекономічні 

зв’язки України» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Міжнародний бізнес»  

підготовки бакалаврів  

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою формування у студентів системи теоретичних знань про сучасний стан 

і просторово-часові особливості зовнішньої політики та зовнішньоекономічних зв’язків 

України, закладення навичок практичного застосування отриманих знань. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК 3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим; 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового 

господарства, особливості реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції; 

ФК5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових 

ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них; 

ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи 

регулювання міжнародної торгівлі; 

ФК9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками; 

ФК10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та 

дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні; 

ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 

матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних 

відносин; 

ФК13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних 

економічних відносинах.  

ФК14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням 

фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними 

мовами. 

 ФК15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України 
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1.3. Кількість кредитів - 3 

         1.4. Загальна кількість годин  - 90 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-ий -й 

Семестр 

4-ий -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

16 год.-  год. 

Лабораторні заняття 

 Не заплановано  год. 

Самостійна робота 

                                     42 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

Контрольна робота (5 годин в межах самостійної роботи) 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти 

наступних результатів: 

ПРН1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи 

необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до 

інноваційних змін.  

ПРН2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами 

усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 

ПРН4. 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. 

ПРН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати.  
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ПРН8. 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 

ПРН9. 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. 

ПРН16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних 

відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, 

юридичними, природничими науками.  

ПРН17. 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. 

ПРН20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової 

компоненти міжнародних економічних відносин. 

ПРН22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування 

міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

України. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Сутність та види зовнішньоекономічних зв’язків. 

Зовнішньоекономічна політика: сутність, типи, принципи та основні напрямки 

реалізації. 

Визначення зовнішньоекономічних зв’язків. Функції, що виконують 

зовнішньоекономічні зв’язки. Класифікація зовнішньоекономічних зв’язків: 

зовнішньоторгові, фінансові, виробничі, інвестиційні. Державне регулювання 

зовнішньоекономічних зв’язків. Державні органи України з регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство України з регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна політика: сутність, типи, 

принципи та основні напрямки реалізації. 

 

Тема 2. Зовнішня політика та зовнішньоторговельні зв’язки України. 

Пріоритети зовнішньої політики України. Статистичні дані зовнішньої торгівлі 

України. Аналіз динаміки та проблем зовнішньої торгівлі України. Основні торговельні 

партнери України. Тарифне та нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні.  

 

Тема 3. Місце ЄС в зовнішній політиці України. Торговельно-економічне 

співробітництво Україна-ЄС. 
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Місце ЄС в зовнішній політиці України. Положеннями розділу IV "Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціації між Україною та ЄС. Динаміка 

лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС відповідно до положень 

поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Структура експорту та імпорту між 

Україною та ЄС.  

Тема 4. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки України  та 

Польщі 

Аудит зовнішньої політики Україна – Польща. Аналіз динаміки змін у торгівлі між 

Україною та Республікою Польща з моменту вступу Польщі до ЄС. Товарна структура 

торгівлі між Україною та Республікою Польща.  Торгівля послугами Україною та 

Республікою Польща. 

Тема 5. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки України та 

Туреччини. 

Аудит зовнішньої політики Україна – Туреччина. Інтереси України щодо 

Туреччини та Туреччини щодо України.  «Економізація» двосторонніх відносин. Аналіз 

торгівлі України та Туреччини. Механізм вдосконалення двосторонніх торговельно-

економічних відносин між Україною та Туреччиною. 

Тема 6. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки України із Індією 

та Китаєм. 

Сучасні українсько-індійські відносини. Огляд ринку Індії. Експортно-імпортні відносини 

України та Індії. Огляд перспективності пріоритетних товарів. Митні тарифи в торгівлі з 

Індією.  

Аудит зовнішньої політики: Україна-Китай. Огляд ринку КНР. Торговельна статистика 

Україна-КНР. Пріоритетні товари.   

Тема 7. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки України із 

Білоруссю та Молдовою 

Аудит зовнішньої політики Україна – Білорусь. Нові тенденції розвитку зв’язків 

України та Білорусі. Аналіз торговельних зв’язків України та Білорусі.  

Специфіка зовнішньої політики Україна-Молдова. Аналіз торговельних зв’язків 

України та Молдови.  

Тема 8. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки України та США. 

Аудит зовнішньої політики Україна – США. Українсько-Американська Рада з 

торгівлі та інвестицій. Торговельно-економічне співробітництво України та США на 

сучасному етапі. Митне регулювання імпорту металопродукції в США і інтереси України.  

Тема 9. Транзитний потенціал України на міжнародному ринку. 
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Поняття режиму транзиту. Транзитне мито в Україні. Транзит газу територією 

України: проблеми та перспективи. Місце України в проектах міжнародних транспортних 

коридорів.  

Тема 10. Туристична політика України. Україна на світовому ринку 

туристичних послуг. 

Державна політика України у сфері туризму. Передумови формування стратегічної 

пріоритетності сфери туризму в економіці України. Інфраструктура Українського 

туристичного бізнесу. Позиціонування Семи чудес України на світовому ринку 

туристичних послуг. Статистика розвитку міжнародного туризму в Україні. 

Тема 11. Прикордонне і транскордонне співробітництво як види 

зовнішньоекономічних зв’язків України 

Закон України «Про транскордонне співробітництво». Сутність поняття 

Єврорегіон. Єврорегіони України та проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у 

них. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва 

на 2016-2020 роки. 

Тема 12. Зовнішня міграційна політика України. Міжнародна міграція робочої 

сили як особлива форма зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Зміст та функції державної міграційної політики України. Сутність міграції, 

класифікація міжнародної міграції. Зростання міжнародної мобільності населення. 

Трудова міграція з України.  Освітня міграція з України. Шукачі притулку з України.  

Міграція в Україну. Неврегульована міграція.  

Тема 13. Україна в системі міжнародних валютно-фінансових відносин. 

Регулювання валютного ринку Національним банком України.  Декрет Кабінету 

Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю. 

Інвестиційна політика та міжнародне інвестиційне співробітництво. Категоріальний 

апарат міжнародного інвестиційного процесу. Правове регулювання іноземних інвестицій 

в Україні. Статистичні дані про обсяги іноземних інвестицій в Україну та з України. 

Оцінка сучасного інвестиційного клімату в Україні. Спеціальні (вільні) економічні зони, 

території пріоритетного розвитку та індустріальні (промислові) парки як засоби залучення 

іноземних інвестицій у світі і їх відсутність в Україні.  Зовнішній борг України. 

Хронологія відносин України з МВФ. Проблеми зовнішнього боргу України.  

Тема 14. Україна на світовому ринку IT- послуг. Україна в міжнародній 

науково-технічній та виробничій кооперації. 
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IT-індустрія в Україні. Місце IT-послуг в українському експорті. Розвиток в 

Україні міжнародного IT-аутсорсингу. Україна в міжнародній науково-технічній та 

виробничій кооперації. 

Тема 15. Безпекова політика України. Зовнішньоекономічна безпека України. 

Безпекова політика України. Сутність економічної безпеки. Сутність 

зовнішньоекономічної безпеки. Зовнішньоекономічна безпека України. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Сутність та види зовнішньоекономічних зв’язків. 

Зовнішньоекономічна політика: сутність, типи, принципи 

та основні напрямки реалізації. 

5 2 1   2 

Тема 2. Зовнішня політика та зовнішньоторговельні 

зв’язки України. 

5 2 1   2 

Тема 3. Місце ЄС в зовнішній політиці України. 

Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС. 

5 2 1   2 

Тема 4. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні 

зв’язки України  та Польщі 

5 2 1   2 

Тема 5. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні 

зв’язки України та Туреччини. 

5 2 1   2 

Тема 6. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні 

зв’язки України із Індією та Китаєм. 

5 2 1   2 

Тема 7. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні 

зв’язки України із Білоруссю та Молдовою 

5 2 1   2 

Тема 8. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні 

зв’язки України та США. 

5 2 1   2 

Тема 9. Транзитний потенціал України на міжнародному 

ринку. 

5 2 1   2 

Тема 10. Туристична політика України. Україна на 

світовому ринку туристичних послуг. 

5 2 1   2 

Тема 11. Прикордонне і транскордонне співробітництво 

як види зовнішньоекономічних зв’язків України 

5 2 1   2 

Тема 12. Зовнішня міграційна політика України. 

Міжнародна міграція робочої сили як особлива форма 

зовнішньоекономічних зв’язків України. 

5 2 1   2 
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Тема 13. Україна в системі міжнародних валютно-

фінансових відносин. 

10 4 2   4 

Тема 14. Україна на світовому ринку IT- послуг. Україна 

в міжнародній науково-технічній та виробничій 

кооперації. 

 

5 2 1   2 

Тема 15. Безпекова політика України. 

Зовнішньоекономічна безпека України. 

5 2 1   2 

Контрольна робота 5     5 

Підготовка до заліку 5     5 

 Усього годин  90 32 16   42 

 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

 

Тема 1. Сутність та види зовнішньоекономічних зв’язків. 

Зовнішньоекономічна політика: сутність, типи, принципи та 

основні напрямки реалізації. Тема 2. Зовнішня політика та 

зовнішньоторговельні зв’язки України. 

2 

2 Тема 3. Місце ЄС в зовнішній політиці України. Торговельно-

економічне співробітництво Україна-ЄС.  Тема 4. 

Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки України  та 

Польщі 

2 

3 Тема 5. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки 

України та Туреччини. Тема 6. Зовнішньополітичні та 

зовнішньоекономічні зв’язки України із Індією та Китаєм. 

2 

4 Тема 7. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки 

України із Білоруссю та Молдовою. Тема 8. Зовнішньополітичні 

та зовнішньоекономічні зв’язки України та США. 

2 

5 Тема 9. Транзитний потенціал України на міжнародному ринку. 

Тема 10. Туристична політика України. Україна на світовому 

ринку туристичних послуг. 

2 

6 Тема 11. Прикордонне і транскордонне співробітництво як види 

зовнішньоекономічних зв’язків України. Тема 12. Зовнішня 

міграційна політика України. Міжнародна міграція робочої сили 

як особлива форма зовнішньоекономічних зв’язків України. 

2 

7 Тема 13. Україна в системі міжнародних валютно-фінансових 

відносин. 

4 

8 Тема 14. Україна на світовому ринку IT- послуг. Україна в 

міжнародній науково-технічній та виробничій кооперації. Тема 

15. Безпекова політика України. Зовнішньоекономічна безпека 

2 
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України. 

 

 Всього 16 

 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 

літературою за темою 1 та 2. Підготовка доповіді за одним із 

запропонованих питань 

4 

2 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 

літературою за темою 3  та 4. Підготуватися до доповіді за темою 

4. 

Виконати практичнее завдання за темою 3: 

Ознайомтеся із концепцією визначення походження товару URL: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-

asociaciyu/01.1_Protocol_1.pdf   

Ознайомтеся із процедурою акредитації (обліку) на митниці 

URL: http://brokstar.com.ua/ua/poslugi/akreditacija-reestracija-

pidpriemstva-na-mitnici 

Ознайомтеся зі списком документів, необхідних для обліку на 

митниці. URL:  http://custombrokers.kiev.ua/polezn/7-perechen-

dokumentov-dlya-akkreditacii-na-tamozhne-chastnyh-

predprinimateley.html 

Ознайомтеся із процедурою сертифікації промислової продукції 

та харчової продукції для експорту в ЄС. URL:  https://eu-

ua.org/eksport-yes/uhoda-pro-asotsiatsiiu-novi-mozhlyvosti-dlia-

biznesu 

Оберіть товар для експорту в ЄС. Запишіть свій вибір. Заповніть 

сертифікат EUR.1  із цим товаром, оберіть при заповненні країну 

експорту (такі пункти як рахунок фактура, експортер, імпортер - 

знайдіть в Інтернеті серед прикладів інвойсів).  При заповненні 

скорисайтеся інструкцією із 

заповнення http://sfs.gov.ua/data/files/14906.pdf 

Зайти на сайт URL:  http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ та вбийте у 

форму відповідно до сертифікату EUR.1 товар (знайшовши 

відповідний йому код) та країну експорту, на сайті буде показано 

інформацію про умови експорту цього товару. Запишіть ці умови. 

Якщо, обраний вами товар ввозиться в ЄС по квоті . Подивіться 

стан квоти http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-

4 

http://brokstar.com.ua/ua/poslugi/akreditacija-reestracija-pidpriemstva-na-mitnici
http://brokstar.com.ua/ua/poslugi/akreditacija-reestracija-pidpriemstva-na-mitnici
http://custombrokers.kiev.ua/polezn/7-perechen-dokumentov-dlya-akkreditacii-na-tamozhne-chastnyh-predprinimateley.html
http://custombrokers.kiev.ua/polezn/7-perechen-dokumentov-dlya-akkreditacii-na-tamozhne-chastnyh-predprinimateley.html
http://custombrokers.kiev.ua/polezn/7-perechen-dokumentov-dlya-akkreditacii-na-tamozhne-chastnyh-predprinimateley.html
https://eu-ua.org/eksport-yes/uhoda-pro-asotsiatsiiu-novi-mozhlyvosti-dlia-biznesu
https://eu-ua.org/eksport-yes/uhoda-pro-asotsiatsiiu-novi-mozhlyvosti-dlia-biznesu
https://eu-ua.org/eksport-yes/uhoda-pro-asotsiatsiiu-novi-mozhlyvosti-dlia-biznesu
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
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zed/vilna-torgivlya/kraini-es--respublika-avstriya--koroliv/tarifni-kvoti 

Запишіть це у відповідь 

 

3 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 

літературою за темою 5 та 6. Виконати презентацію, що 

міститиме інформацію за наданим планом.  

4 

4 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 

літературою за темою 7 та 8. Підготуватися до написання тесту за 

темою 7. 1. Оберати одне із нижче зазначених питань і 

підготувати по ньому аналітичну записку у вигляді презентації 

(до 5 слайдів).  

4 

5 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 

літературою за темою 9 та 10. Підготуватися до тесту за темою 9. 

Підготувати доповідь та презентацію за темою 10 

4 

6 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 

літературою за темою 11 та 12 

Підготувати доповідь та презентацію за одним із запропонованих 

питань 

4 

7 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 

літературою за темою 13 Бути готовими для обговорення. 

 Обрати одне із запропонованих для більш детального аналізу 

питань та підготувати за ним презентацію на необхідну кількість 

слайдів 

 

4 

8 Вивчення конспекту та ознайомлення із рекомендованою 

літературою за темою 14 та 15 

Обрати одне із питань, підготувати презентацію, виступити. 

Окремим документом чи у слайдах зробити розрахунки по 

зовнішньоекономічній безпеці України  

Порахуйте такі показники, що характеризують 

зовнішньоекономічну безпеку України  

1. рівень відкритості економіки 

2. коефіцієнт імпортної залежності 

3. коефіцієнт покриття імпорту експортом 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

4 

9 Виконання контрольної роботи  5 

10 Підготовка до заліку 5 

 Разом  42 

 

 

6. Індивідуальні завдання 

Контрольна робота, на виконання якої передбачено 5 годин із загального 

обсягу самостійної роботи студента. 

Контрольна робота, на виконання якої передбачено 5 годин із загального обсягу 

самостійної роботи студента. 
Приклад завдання: 

Проаналізувати зовнішньоекономічні зв’язки України із країною А 
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за такою схемою: 

1. Аналіз економіки, ринку, бізнес-середовища країни А 

https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings - doing business 

https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/country-reports.html  - країнові 

ризики 

Тут інформація огляд ринків іноземних країн і перспектив експорту України 

https://epo.org.ua/category/analytics/country_profile/   

2. Відображення документів, що регулюють економічні відносини між Україною та 

країною А. 

На сайті МЗС України https://mfa.gov.ua/dvostoronnye-spivrobitnictvo 

 

3. Знайти, відобразити та проаналізувати дані про зовнішньоекономічні зв’язки між 

країною А та Україною. 

Брати з МЗС, https://epo.org.ua/category/analytics/country_profile, документа про зовнішню 

торгівлю в 2020 році  

4. Розкрити проблеми та перспективи зовнішньоекономічних зв’язків між Україною та 

країною А. 

Самостійний аналіз + публікації 

 

Максимальна оцінка 12 балів. 

Максимальний бал можливий лише при успішному захисті роботи 

 

Обсяг роботи 10-20 аркушів. Вимоги до оформлення надаються 

 

7. Методи навчання 

Методи навчання – взаємодія між викладачем і студентами, під час якої 

відбувається передача та засвоєння знань, умінь і навичок від викладача до студента, а 

також самостійної та індивідуальної роботи студента. 

 При проведенні визначених планом видів занять використовуються такі методи: 

 1. Під час викладення навчального матеріалу:  

- словесні (бесіда, пояснення, розповідь, інструктаж); 

 - наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження);  

- практичні (вправи, практичні роботи, дослідні роботи).  

2. За організаційним характером навчання:  

 - методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності;  

- методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 

 - методи контролю та самоконтролю у навчанні;  

- бінарні (поєднання теоретичного, наочного, практичного) методи навчання. 

 3. За логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно-

дедукційні, репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, проблемні тощо. 

 

 

8. Методи контролю 

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; 
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перевірка виконання контрольної роботи; 

підсумковий контроль у вигляді письмового заліку. 

 

Критерії оцінки успішності та результатів навчання 

 

1. Для тем установлено максимальну кількість балів, що їх можна отримати, виконавши 

усі запропоновані завдання повно та без помилок. Зазвичай сюди входить відповідь на 

запитання, винесене на обговорення на семінарське заняття, або виступ з проблематики, 

винесеної у самостійну роботу студента, а також чіткі короткі відповіді студента на 

додаткові питання викладача в рамках, винесеної на обговорення теми. Якщо студент 

плутано та неповно відповідає на основне питання, не відповідає на додаткові питання – 

його бал знижується. Підвищити його студент може. проявляючи подальшу активність на 

семінарі, відповідаючи на питання, поставлені іншим студентам, якщо ті не знають 

відповіді. Ряд тем передбачає поточне тестування, бали за яке в ходять в тематичну 

оцінку. Ряд тем передбачає виконання письмових завдань в рамках самостійної роботи 

студента - правильне їх виконання із виконанням вимог до оформлення дає максимальний 

визначений бал.  

2. У курсі дисципліни передбачено 1 контрольну роботу. Контрольна робота  виконується 

вдома має ряд вимог до оформлення, в основі роботи - пошук інформації для повної 

аргументованої відповіді на поставлене проблемне питання. Виконання всіх вимог і 

наукова цінність роботи, успішний усний захист дають максимальний бал. 

3. Підсумком вивчення дисципліни є складання письмового заліку. Питання, що 

виносяться на залік надаються  студенту заздалегідь.  

 Максимальний бал - 40 балів 

Залік містить як відкриті питання (відповідь на них має бути вашим аналітичним 

поглядом на поставлене питання - не копіюванням сайту або частини конспекту), так і 

звичайні тестові питання із варіантами відповіді.  

 

 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження 

жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною відвідування ЗВО ) 

здобувачам вищої освіти денної форми навчання надається можливість надіслати 

контрольну через платформу Moodle  (захистивши в Zoom) та скласти залік дистанційно 

на платформі Moodle в дистанційному курсі «Зовнішня політика та 

зовнішньоекономічні зв’язки України». 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5141 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота Залік Сума 
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Р
а
зо

м
 

Т1

,2 

Т3

,4 

Т5

,6 

Т7,

8 

Т9,

10 

Т1

1,1

2 

Т13 Т14,15 Контрольна 

робота 

60 40 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 12 

 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2016. Статистичний збірник.  – Київ, 

2017. – 152 с. 

2. Інвестиційні офшори  [Текст]  :  навч.  посіб. /  М. І. Карлін,  О. А. Івашко. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2017. – 292 с. 

3. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник / 

[Ю. В. Пунда, І. П. Козинець, В. С. Клименко та ін.]. – К. : НУОУ ім. Івана 

Черняховського, 2020. – 328 с. 

4. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність  підприємства: навчальний посібник  для 

студентів  усіх форм навчання  напряму підготовки  6.030504 «Економіка  підприємства», 

спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Світлана Хрупович. – 

Тернопіль, 2017.- 137 с. 

5. Українська призма: Зовнішня політика 2017. Аналітичне дослідження // ГО «Рада зовнішньої 

політики «Українська призма», Фонд ім. Ф. Еберта. – Київ, 2018. – 232 с. 

 

Додаткова література 

6. Зовнішня політика України та міжнародне співробітництво: розвиток двосторонніх і 

багатосторонніх відносин з країнами світу, участь і співпраця з міжнародними 

організаціями : рекомендаційний список літератури / Київ. нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка, НБ ім. М. Максимовича, Інформаційно-бібліографічний відділ ; [упоряд.: І. І. 

Тіщенко, Г. В. Красільчук ; за заг. ред. І. І. Тіщенко ; наук. ред. д-р наук з соціальних 
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12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться 

всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформах Modle   та Zoom можуть проводитися практичні 

(семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи, 
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– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) в певному відсотку можуть 

проводитися практичні та семінарські заняття у навчальних групах кількістю до 20 осіб з 

урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік 

дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Зовнішня політика та 

зовнішньоекономічні зв’язки України» https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5141. 

 

 

 


