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Дисципліна «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» 

спрямована на: формування у студентів системи знань про економіку України, 

закономірності та тенденції її економічного розвитку, стратегічні напрями 

інтеграції держави у світове господарство, основних зовнішньоекономічних 

партнерів; уявлення місця і ролі країни у світовій економіці, зовнішніх зв’язків 

України, перспектив їх розвитку з урахуванням порівняльних переваг нашої 

держави. 

Предметом вивчення дисципліни вся сукупність економічних відносин та 

зовнішньоекономічних зв’язків, що встановились у певній державі і впливають на 

особливості її економічного розвитку. 

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх менеджерів системи 

теоретичних знань про сучасний стан і просторово-часові особливості 

зовнішньоекономічних зв’язків України. Розкриття значення зовнішньої торгівлі у 

соціально-економічному розвитку території, а також закладання навичок 

практичного застосування отриманих знань. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

‒ виявити умови та фактори формування та розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків України; 

‒ вивчити теоретико-методичні основи зовнішньоекономічних зв’язків; 

‒ ознайомитися з сучасною зовнішньоекономічною політикою країни та 

системою регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; 

‒ провести аналіз експортно-імпортної діяльності, охарактеризувати 

особливості географічної та товарної структури зовнішньої торгівлі України 

товарами та послугами, виявити країни, з якими України має найтісніші 

зовнішньоторговельні зв’язки; 

‒ охарактеризувати інвестиційні зв’язки України з іншими країнами світу 

та показати їх значення для розвитку економіки держави; 

‒ визначити регіональні відмінності у розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України; 

‒ окреслити проблеми та перспективи інтегрування економіки України у 

світове господарство. 

 

Навчальний контент 
№з/п Теми Результати навчання 

1.  Тема 1. Україна 

серед економік 

інших країн світу: 

статистична 

характеристика. 

Знати: 

- сутність зовнішньоекономічних зв’язків та 

зовнішньоекономічної діяльності, види зовнішньоекономічних 

зв’язків за напрямом торговельного потоку та структурною 

ознакою, блоки та елементи територіальної системи 

зовнішньоекономічних зв’язків, показники функціонування 

зовнішньоекономічної системи країни; 

- особливості зовнішньоекономічної стратегії України, сутність 

експортної та імпортної політики держави, проблеми та 

перспективи співробітництва України з країнами світу; 

- фактори розвитку зовнішньої торгівлі товарами країни, 

особливості динаміки експортно-імпортної діяльності держави, 

регіональні відмінності зовнішньої торгівлі товарами України, 

2.  Тема 2. 

Зовнішньоеконо

мічна політика 

України: зв’язки 

з іншими 

країнами – суть, 

види, напрями. 

3.  Тема 3. Зовнішня 



3 

торгівля України: 

спеціалізація 

виробництва. 

товарну та географічну структуру експорту та імпорту товарів, 

головні торговельні партнери України; 

- сутність міжнародних послуг, передумови розвитку 

зовнішньої торгівлі послугами України, динаміку експорту та 

імпорту послуг країни, у т. ч. за видами діяльності, особливості 

географічної структури експортно-імпортних операцій 

послугами, регіональні відмінності у зовнішній торгівлі 

послугами країни; 

- визначення поняття «іноземні інвестиції», динаміку 

надходження іноземних інвестицій в економіку держави, 

регіональні особливості інвестування країни, специфіку 

іноземного інвестування за видами економічної діяльності та за 

країнами світу, проблеми у сфері залучення іноземних 

інвестицій та перспективи розвитку інвестиційних зв’язків 

України. 

Вміти : 

- розкривати сутність основних термінів, понять та категорій 

курсу, застосовувати конкретні методи дослідження 

зовнішньоекономічних зв’язків; 

- характеризувати особливості формування та розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків України; 

- проводити аналіз основних форм зовнішньоекономічних 

зв’язків України; 

- розкривати зміст зовнішньоекономічної політики та системи 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; 

- виявляти регіональні відмінності у розвитку експортно-

імпортної та інвестиційної діяльності країни; 

виявляти головні проблем та перспективи розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків України. 

4.  Тема 4. Інвестиції: 

прямі іноземні та 

портфельні 

інвестиції в ринок 

України. 

5.  Тема 5. Валютно-

фінансовий ринок 

України: стан та 

передумови 

формування. 

6.  Тема 6. Кредитні 

відносини 

України. 

7.  Тема 7. Участь 

України в 

інтеграційних 

об’єднаннях. 

8.  Тема 8.  Україна і 

Європейський 

Союз. 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

1.Навчальна та робоча програми. 

2.Навчальний посібник, підручник, курс лекцій, презентації. 

3.Методичні рекомендації до семінарських занять із курсу. 

4.Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів. 

5.Завдання для контрольних (модульних) робіт та питання на іспит. 

 

Компетентності та результати навчання згідно ОПП, формуванню яких 

сприяє дисципліна 

Інтегральна компетентність (ІК):  
ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог.  

Загальні компетентності: 
ЗК 01 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 02 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні компетентності:  
СК 01 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 
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менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів. 

СК 05 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління. 

СК 07 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

СК 09 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

СК 12 Здатність знаходити та оцінювати ринкові можливості на зовнішніх ринках. 

СК 13 Здатність аналізувати і розв’язувати завдання щодо регулювання міжнародних 

економічних відносин.  

Програмні результати навчання:                            
ПРН 02 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 03 Проектувати ефективні системи управління організаціями 

ПРН 07 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

ПРН 09 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 

ПРН 10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

ПРН 16 Здатність забезпечувати діяльність у міжнародному правовому полі. 

ПРН 17 Здатність забезпечувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 

аналізувати ситуацію на світовому ринку товарів і послуг. 

ПРН 18 Вміти виявляти ключові характеристики міжнародних економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

Політика оцінювання 

 Політика оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється з дотриманням 

принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи слід здавати у 

зазначені терміни. За порушення термінів здачі завдань знижується бал. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу навчального відділу за наявності 

поважних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування.  

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 1 

бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  
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Міждисциплінарні зв’язки 

Пререквізити: базові знання з дисциплін: «Корпоративне управління», 

«Управління проектами», «Управління якістю», «Фінансовий менеджмент», 

«Цивільний захист», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств», «Управління економічною безпекою бізнесу», «Міжнародний 

бізнес», «Креативний менеджмент», «Діловий протокол та ведення переговорів», 

«Психологія лідерства», що необхідні для опанування компетентностями.  

Постреквізити: знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни, 

будуть використовуватись при проходженні переддипломної практики, написанні 

кваліфікаційної роботи та у практичній діяльності. 
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