
ЕКОНОМІКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ  

Мета курсу ˗ вивчення cтруктури національної економіки та 
зовнішньоекономічних зв’язків України на сучасному етапі та в умовах 
глобалізації світового господарства. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Економіка та зовнішньоекономічні 
зв'язки України» має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: 
Економічна історія, Світова економіка, Міжнародні економічні відносини, 
Країнознавство тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування 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. 

Програмні результати навчання: 
знати: особливості формування та структуру національної економіки 
України; місце і роль зовнішньоекономічного сектора в національній 
економіці; структуру зовнішньоекономічних зв’язків України; позиції 
держави на світовому ринку товарів і послуг; стратегічні напрями інтеграції 
країни у світове співтовариство; переваги України у формуванні 
експортоорієнтованої економіки; можливості використання експортного 
потенціалу України; механізм зовнішньоекономічної політики нашої 
держави; 
вміти: аналізувати чинники формування національної економіки країни, 
характеризувати сучасний стан і перспективи розвитку економіки України, 
давати оцінку зовнішньоекономічним зв’язкам нашої країни з країною-
партнером, визначати пріоритетні напрями розвитку двосторонніх зв’язків;  
володіти:  базовими знаннями теоретичних економічних знань як вихідної 
основи формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем 
сучасної економіки України; механіхму ЗЕЗ України. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Поняття й ознаки національної економіки. Ефективність національної 
економіки. Економіка в структурі суспільства. Типи національних економік. 
Умови переходу національного господарського комплексу (НГК, або 
національної економіки) України до ринкової економіки. Структура НГК 
(галузева, територіальна, управлінська). Основні міжгалузеві комплекси 
(МГК) та їх структура. Місце і роль зовнішньоекономічного сектора в 



національній економіці. Внутрішні та зовнішні чинники формування 
зовнішньоекономічного сектора. Зовнішні зв’язки як вихідна основа 
зовнішньоекономічного сектора. Сутність і структура зовнішніх зв’язків. 
Зовнішньоекономічні зв’язки країни. 
Чинники формування національної економіки. Населення і трудовий 
потенціал. Вплив міграції населення на трудовий потенціал. Чисельність, 
структура й природний приріст населення. Формування ринку праці та його 
проблеми. Науково-технічні основи економіки. Поняття науково-технічного 
потенціалу та науково-технічної революції. Природно-ресурсний потенціал. 
Економічна оцінка природних ресурсів. Природні умови та ресурси України. 
Фінансово-кредитна система. Гроші, їх функції в суспільстві. Національні 
гроші України. Система економічного управління та регулювання. Умови, 
принципи й методи ефективного управління та регулювання. Рівні 
управління економікою (макроекономічний, регіональний, 
мікроекономічний). Сучасний рівень розвитку економіки України. 
Зовнішньоекономічні пріоритети (утвердження відкритої економіки, 
ліквідація платіжного дефіциту, правова основа залучення зарубіжних 
інвестицій, експортоорієнтована стратегія розвитку економіки, лібералізація 
сфери зовнішньоекономічних зв’язків тощо. 
Зовнішньоекономічна діяльність держави: сутність, особливості та 
суб’єкти. Природа і визначення зовнішньоекономічної діяльності. Відкрита 
економіка. Платіжний баланс: показник та фактор зовнішньоекономічної 
діяльності. Світове господарство. Класифікація форм зовнішньоекономічної 
діяльності. Міжнародна торгівля товарами та послугами. Транскордонний 
рух капіталів та міжнародний кредит. Міжнародні валютно-фінансові 
відносини. Міжнародна міграція робочої сили. Діяльність міжнародних 
економічних організацій. Міжнародне співробітництво у виробничих, 
науково-технічних сферах. Спільне розв’язання економічними засобами 
глобальних проблем розвитку. Критерії класифікації суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. Мікроекономічний рівень. 
Макроекономічний рівень. Міждержавний або наддержавний рівень.  
Міжнародна торгівля та її роль у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. 
Торгівля товарами в системі зовнішньоекономічної діяльності. Теорії 
зовнішньої торгівлі. Теорія конкурентних переваг М. Портера. Принципи і 
методи розрахунків ефективності зовнішньоекономічних зв’язків. 
Міжнародна купівля-продаж товарів. Експортна діяльність в макро- та 
мікроекономічному вимірах. Імпортна політика: загальні цілі та актуальні 
проблеми України. Реекспорт та реімпорт. Прямі та опосередковані 
експортно-імпортні операції. «Інкотермс» як інструмент міжнародної 



торгівлі. Поняття «Інкотермс» (базисних умов контрактів). Класифікація 
умов «Інкотермс». Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку 
України. Місце країни на світовому ринку товарів і послуг. Територіальні і 
галузеві структури зовнішньої торгівлі України товарами та послугами. 
Шляхи вдосконалення структури зовнішньої торгівлі. Україна в 
товарообмінних операціях. Поняття та форми товарообмінних операцій. 
Бартерні операції (бартерні угоди, бартер). Торгові компенсаційні операції. 
Промислові компенсаційні операції. Міжнародна торгівля послугами: 
критерії та українська специфіка. Поняття міжнародної торгівлі послугами. 
Види міжнародних послуг та їх класифікація. Міжнародний ринок послуг. 
Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України. 
Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий чинник розвитку сфери 
міжнародних послуг. Інформаційні послуги як страхові послуги в 
зовнішньоекономічні діяльності. Поняття міжнародних технологічних 
послуг. Інжиніринг. Консалтинг. Франчайзинг. Реклама в міжнародній 
економічній діяльності. Поняття торговельно-посередницької діяльності. 
Юридичне забезпечення торгового посередництва. Класифікація суб’єктів 
міжнародного посередництва.  
Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської 
транснаціоналізації. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного 
процесу. Інвестиційний інтерес – рушійна сила руху капіталів. 
Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках 
капіталів. Роль іноземних інвестицій в реформуванні економіки. Передумови 
надходження іноземних інвестицій. Галузева структура іноземного капіталу. 
Напрямки надходження прямих іноземних інвестицій, їх галузева і 
територіальна структура. Приватизація як інструмент залучення інвестицій 
до трансформаційної економіки. Транснаціональні корпорацій та спільні 
підприємства у системі міжнародного інвестування. ТНК у системі сучасних 
зовнішньоекономічних відносин. Міжнародна природа господарської 
діяльності ТНК. Об’єктивні конкурентні переваги ТНК. Типи та структура 
корпорацій в економічній діяльності міжнародного та національного рівнів. 
Специфічні форми підприємницької транс націоналізації за умов ринкових 
перетворень. Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК. 
Обмеження монополізації. Природа спільного підприємництва. Спільні 
підприємства: поняття та специфіка. Мотивація створення СП. Процес 
створення СП. Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні.  
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в державі. Концептуальні 
проблеми регулювання відкритої економіки. Напрями підвищення 
конкурентоспроможності української економіки. Застосування митного 



тарифу: міжнародна практика та транзитивні реалії. Застосування 
нетарифних інструментів та інтереси України. Сучасні форми 
протекціонізму: поняття анти імпортних адміністративних процедур. 
Антидемпінг як фактор у конкурентній боротьбі. Політичні і економічні 
чинники формування зовнішньоекономічної політики України. Сутність і 
значення зовнішньоекономічної політики для побудови національної 
економіки. Вплив політичної ситуації в державі і за її межами на 
зовнішньоекономічну політику. Економічні фактори зовнішньоекономічної 
діяльності. Геоекономічні та геополітичні пріоритети зовнішньоекономічної 
політики України. Регіоналізація геополітичного ландшафту Європи і 11 
світу. Основні геополітичні стратегії і геополітичні доктрини ХХ століття. Їх 
вплив на геоекономічні пріоритети України.  
Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі. Практичні цілі 
міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу. Сутність та 
особливості процесів інтернаціоналізації: українська специфіка. Сучасна 
національна геоекономічна модель: складові елементи та функціональні 
риси. Геоекономічна політика України в міжнародному контесті. Економічна 
інтеграція. Глобалізація та регіоналізація – форми соціально-економічної 
інтернаціоналізації. Регіональна інтеграція як фактор нових реалій 
міжнародної економічної діяльності України. Прикордонне співробітництво 
в Україні.  
Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності. України Завдання та 
умови Європейської інтеграції України. Розвиток торговельноекономічних 
зв’язків з країнами ЄС. Правові засади співробітництва України з ЄС. 
Україна в системі євро регіонів. Інтеграційні процеси в Європі. Динаміка 
формування ЄС і його значення у розвитку регіону. Створення економічного 
й валютного союзу. Місце і роль ЄС у зовнішньополітичній і 
зовнішньоекономічній стратегіях інтеграції України у світове 
співтовариство. Договірно-правова база двосторонніх відносин. Динаміка 
розвитку відносин Україна – ЄС. Спільна стратегія ЄС щодо України. 
Розвиток основних форм економічного співробітництва між Україною та ЄС. 
Територіальна й галузева структури торговельних зв’язків . України з 
країнами ЄС. Основні торговельні партнери України. Особливості 
українсько-німецького , українсько-італійського та українсько-британського 
торговельноекономічного співробітництва. Німеччина – основний 
зовнішньоекономічний партнер України в ЄС. Особливості інвестиційних 
зв’язків з країнами Європи. Основні країниінвестори. Галузева структура 
прямих іноземних інвестицій в економіку України. Технічна допомога ЄС 
Україні. Пріоритети програми TACIS. Проблеми та перспективи інтеграції 



України в ЄС. Місце і роль країн Центральної та Східної Європи у 
зовнішньополітичний і зовнішньоекономічній стратегіях розвитку України. 
Досвід переходу країн ЦСЄ до ринкової економіки, залучення іноземного 
капіталу та його використання в Україні.  
Зовнішньоекономічні зв’язки з різними країнами світу. Особливість 
створення та функціонування Співдружності незалежних держав (СНД). 
Принципи участі України в СНД. Місце СНД у зовнішніх зв’язках нашої 
країни. Стратегічні цілі, стан і механізми співробітництва України з 
державами СНД. Основні форми економічного співробітництва України в 
рамках СНД. Тенденції та динаміка зовнішньої торгівлі України з країнами 
СНД. Особливості інтеграційних процесів у Чорноморському регіоні. 
Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС). Формування зони вільної 
торгівлі в цьому регіоні. Роль зони Чорноморського економічного 
співробітництва у світі та зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній 
стратегіях розвитку України. Місце України в ЧЕС. Місце країн Північної 
Америки у світовій економіці. Північноамериканська зона вільної торгівлі 
(НАФТА). Участь Мексики, Канади та США в НАФТА. Потенційні 
можливості та перспективи України у сфері експортної діяльності на ринках 
Мексики та Канади. Роль США у зовнішньополітичній і 
зовнішньоекономічній стратегіях розвитку України. Договірно-правова база 
двосторонніх відносин. Динаміка розвитку співробітництва Україна – США, 
її основні форми та сучасний стан. Участь США в інвестиційній діяльності на 
території України. Стратегічні напрями взаємовідносин. Проблемні питання 
двосторонніх відносин. Перспективи співпраці України із США. Економіка 
країн Південно-Східної та Південної Азії. Особливості інтеграційних 
процесів у регіоні. Асоціація держав ПівденноСхідної Азії (АСЕАН). 
Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС). Місце і роль 
країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у зовнішньополітичній і 
зовнішньоекономічній стратегіях інтеграції України у світове 
співтовариство. Особливості економічного розвитку країн Латинської 
Америки. Інтеграційні процеси на континенті. Південний спільний ринок 
(МЕРКОСУР). Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). Українська 
стратегія щодо Латинської Америки. Інституційно-правові основи 
співробітництва України з країнами Латинської Америки. Динаміка розвитку 
двосторонніх відносин Україна – Латинська Америка. Економічний 
потенціал країн Африки. Механізм торговельно-економічної взаємодії 
України з країнами Африки. Основні форми українськоафриканського 
економічного співробітництва. Територіальна та галузева структури 
зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Африки. Особливості 



зовнішньоекономічних зв’язків України з Єгиптом і Південно-Африканською 
Республікою (ПАР). Перспективи розширення економічного співробітництва. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у т.ч. – 34 годин аудиторних занять і 56 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: залік. 

 


