
Анотація на вибіркову дисципліну 

Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України  

(Міжнародне кооперування виробництва та науково-технічне 
співробітництво) 

 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Економіка і 

зовнішньоекономічні зв’язки України» (Міжнародне кооперування 
виробництва та науково-технічне співробітництво) складена відповідно до 
освітньої підготовки бакалавра спеціальності 055 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії. 

Україна заінтересована в розвитку різноманітних кооперативних форм 
спільного господарювання. Адже дуже часто міжнародне кооперування 
передбачає технологічне лідерство однієї зі сторін, а стан різних галузей 
вітчизняної економіки обумовлює як можливість упровадження передових 
технічних ідей інших країн на власних підприємствах, так і потенціал виходу з 
власними технологіями на ринки інших країн сумісно з фірмами-резидентами.  

За участю іноземного капіталу в Україні створюються спільні 
підприємства, які характеризуються різною величиною статутного фонду, 
кількістю зайнятих працівників, профілем діяльності тощо. Досить розвиненою 
і перспективною формою зовнішньоекономічної діяльності підприємств нашої 
країни є кооперування виробництва. Міждержавне кооперування ‒ це 
встановлення тісних зв'язків між підприємствами різних країн, що спільно 
виготовляють певну продукцію. Між ними налагоджується кооперування і в 
науково-технічній сфері. 

Кооперація виробництва ‒ не просто торгівля. Вихід коопераційних 
зв'язків підприємств за національні кордони має суттєву специфіку і, поперед 
усе - у нормативно-правовому відношенні. Гадаємо за доцільне скористатися 
досвідом країн-членів ЄЕК ООН, суть якого полягає в проведенні ними 
серйозної нормотворчої роботи з комплексу питань внутрішньодержавної та 
міжнародної кооперації. Розвиток нормативно-правової бази вкрай потрібен і 
Україні з метою забезпечення вирішення питань виробничої кооперації як в 
середині держави (для створення корпоративно-коопераційного каркасу 
економіки України в контексті промислової політики країни), так і в 
міжнародних міжфірмових зв'язках. 
  

Метою навчальної дисципліни «Економіка і зовнішньоекономічні 
зв’язки України (Міжнародне кооперування виробництва та науково-
технічне співробітництво) є вивчення структури національної економіки та 
зовнішньоекономічних зв’язків України на сучасному етапі розвитку світового 
господарства в умовах міжнародної кооперації та науково-технічного 
співробітництва. 

Завдання навчальної дисципліни ‒ сформувати у студентів систему 
знань про економіку України, закономірності та тенденції її економічного 



розвитку, стратегічні напрями інтеграції держави у світове господарство, 
основних зовнішньоекономічних партнерів, місце і роль країни у світовій 
економіці, зовнішні зв’язки України, перспективи їх розвитку з урахуванням 
порівняльних переваг нашої держави. Набуті під час вивчення курсу знання 
розширять базу теоретичних економічних знань студентів як вихідної основи 
формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем сучасної 
економіки України, створять логічну основу для підготовки 
висококваліфікованих фахівців з вищою економічною освітою, дадуть змогу 
майбутнім спеціалістам з міжнародних економічних відносин застосовувати їх 
у науковій і практичній діяльності в процесі розв’язання фахових завдань. 

Опанувавши дисципліну, студенти мають 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; особливості торговельно-економічних зв’язків 
України з країнами СНД, ЄС, НАФТА, Азійсько-Тихоокеанського регіону, 
Латинської Америки, Африки; загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків з 
основними країнами ‒ партнерами України. Нормативно-правове регулювання 
Спільних міжурядових комісій. 
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