
ЕКОНОМІКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ  
Мета курсу ˗ вивчення структури національної економіки та 

зовнішньоекономічних зв’язків України на сучасному етапі та в умовах 
глобалізації світового господарства; формування у студентів чіткого уявлення 
про Україну як повноправного самодостатнього суб’єкта системи 
світогосподарських зв’язків, здатного забезпечити широкомасштабні і 
стабільні економічні, торгові та інші зв’язки на основі власного економічного, 
технологічного та науково-технічного потенціалу. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Економіка та 
зовнішньоекономічні зв’язки України» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних ОК: «Міжнародні відносини та світова 
політика», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні економічні 
відносини», «Регіональні підсистеми міжнародних відносин», вона 
інтегрується вивченням дисципліни «Зовнішня політика України». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом наступних 
ОК: «Зовнішня політика країн Західної Європи», «Дипломатична та 
консульська служба», «Аналіз зовнішньої політики». 

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: 
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ 
МЕХАНІЗМ УКРАЇНИ. Національна економіка та зовнішньоекономічні 
зв’язки. Чинники формування та сучасний стан економіки України. 
Зовнішньоекономічний механізм і зовнішньоекономічна політика України. 
Інтеграція України у світове господарство. 



РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
УКРАЇНИ. Зовнішньоекономічні зв’язки України зі Співдружністю 
незалежних держав. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами 
Європейського Союзу. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами 
Чорноморської зони економічного співробітництва. Зовнішньоекономічні 
зв’язки України з країнами Північної Америки. Зовнішньоекономічні зв’язки 
України з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. Зовнішньоекономічні 
зв’язки України з країнами Латинської Америки та Африки. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у т.ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: залік. 
 
Викладач – Мхітарян Олена Євгенівна, кан. екон. наук; доцент кафедри 
економіки, підприємництва, менеджменту.  

 


