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Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лекцій і практичних занять, або 

за попередньою домовленістю зі студентами. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання й 

компетентності для аналізу міжнародних економічних відносин України у 

торговельній, інвестиційній, валютно-кредитній та фінансовій сферах. Власне 

тому навчальна програма дисципліни передбачає як огляд наукових 

концепцій, національного законодавства та укладених міждержавних угод, 

так і роботу з емпіричними даними.  Курс розроблено таким чином, щоб 

надати студентам необхідні знання й компетентності, для всебічної 

підготовки здобувача вищої освіти ступеня бакалавр. 

Коротка анотація 

курсу 

Навчальний курс «Міжнародна економічна діяльність України» є 

нормативною дисципліною з освітньої програми «Міжнародна економіка», 

спеціальності 051 «Економіка», яка викладається у 8 семестрі бакалаврату в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). Курс знайомить із основними поняттями та принципами міжнародної 

економічної діяльності, методологією, вивчає економічні відносини між 

національними та іноземними суб’єктами господарювання у торговельній, 

інвестиційній, інноваційній, валютно-кредитній та фінансовій сферах, 

регулювання міжнародних економічних відносин в рамках національного 

законодавства та укладених міждержавних угод, актуальні проблеми 

регулювання міжнародної економічної діяльності України, питання 

міжнародної інтеграції, геополітичне становище України, питання сталого 

розвитку, сировини.  

Мета та цілі курсу Метою курсу є формування у студентів системи теоретичних знань про 

об'єктивні закономірності, реальні процеси та специфічні особливості 
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міжнародної економічної діяльності України та набуття практичних навичок 

у сфері аналізу статистичних даних зовнішньоекономічної діяльності, 

налагодження міжнародного економічного співробітництва, здійснення 

міжнародної економічної діяльності. 

Цілі курсу: - засвоєння методологічних основ, сутності, предмета, об'єкта, 

суб'єктів, методів дослідження дисципліни, механізмів та форм 

співробітництва між країнами в торговельній, науково-технічній, 

інвестиційній, валютно-фінансовій і кредитній сферах; - розуміти принципи 

міжнародного та державного регулювання руху факторів виробництва і 

міжнародної торгівлі товарів і послуг; - розуміти участь України у вирішенні 

глобальних проблем світової економіки; - аналізувати відносин між 

національними та іноземними суб'єктами господарювання у торговельній, 

інвестиційній, інноваційній, валютно-кредитній та фінансовій сферах; - 

засвоїти основи національного законодавства у сфері ЗЕД; - знати основні 

положення укладених міждержавних угод у сфері міжнародних економічних 

відносин; - розуміти тенденцї та механізми міжнародної економічної 

діяльності України в контексті сучасних глобалізаційних процесів; - 

визначати ефективність механізмів регулювання міжнародної економічної 

діяльності України; - навчитися аналізувати кількісні показники 

співробітництва України в торговельній, інвестиційній, валютно-фінансовій 

та кредитній сферах, робити висновки та надавати рекомендації. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К.: 

КНЕУ, 2003. — 948 с. 

2. Рум’янцев А. П., Рум’янцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність. Навч. посіб./ 

2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. 

3. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-

тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. 

4. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навчальний 

посібник / С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 268 с. 

5. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. під ред. О.Б. Чернеги. – 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. [Текст] – Донецьк: ТОВ 

«Східний видавничий дім», 2013. – 600 с. 

 

Додаткова література:  

6. Міжнародна економічна діяльність України: стан та тенденції розвитку [Текст]: 

монографія / О.Б. Чернега та ін.; наук. ред. О.Б. Чернега. – Донецьк : Східний 

видавничий дім, 2012. – 395 с. 

7. Deep and Comprehensive Free Trade Area with EU (DCFTA) 

http://ucab.ua/en/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/zona_vilnoi_torgivli_z_es_dcfta 

8. Платіжний баланс http://www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/BOP_Dissemin_notes-

ukr1.html 

9. Immigration to Ukraine https://ny.mfa.gov.ua/en/consular-issues/immigration-ukraine 

Інформаційні ресурси: 

10. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 

11. World Bank Open Data https://data.worldbank.org/ 

12. IMF data https://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42 

13. WTO data https://data.wto.org/ 

http://ucab.ua/en/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/zona_vilnoi_torgivli_z_es_dcfta
http://www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/BOP_Dissemin_notes-ukr1.html
http://www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/BOP_Dissemin_notes-ukr1.html
https://ny.mfa.gov.ua/en/consular-issues/immigration-ukraine
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://data.worldbank.org/
https://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42
https://data.wto.org/
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14. United Nations Development Programme. Human Development Reports 

http://hdr.undp.org/en/2019-report/download 

15. Index of Economic Freedom https://www.heritage.org/index/about 

16. The Global Risks Report 2021 https://www.weforum.org/reports 

17. Ease of Doing Business rankings https://www.doingbusiness.org/en/rankings 

18. Doing Business 2020, a World Bank Group 

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 

19. The Investment Attractiveness Index, the European Business Association 

https://eba.com.ua/en/top-menedzhery-pogirshyly-otsinku-investpryvablyvosti-

ukrayiny/ 

20. Митний  кодекс  України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

21. Податковий кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

22. Платіжний баланс України, Мінфін 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/balance/ 

23. Статистика зовнішнього сектору, Національний банк України 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external 

24. Ukraine Current Account2010-2020 Data, Trading Economics 

https://tradingeconomics.com/ukraine/current-account 

25. Ukraine - Current Account Balance, Moody’s Analytics 

https://www.economy.com/ukraine/current-account-balance 

26. Migration in Ukraine: Facts & Figures, International Organization for Migration 

(IOM) http://iom.org.ua/sites/default/files/eng_ff_f.pdf 

27. Ukraine Credit Rating https://countryeconomy.com/ratings/ukraine 

28. Country comparison Ukraine vs Poland 

https://countryeconomy.com/countries/compare/ukraine/poland 

Тривалість курсу 90 год., один семестр 

Обсяг курсу 42 годин аудиторних занять, з яких 28 годин лекцій та 14 годин практичних 

робіт. 48 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати: 

 основні поняття та принципи міжнародної економічної діяльності; 

 специфічні особливості міжнародної економічної діяльності України; 

 принципи міжнародної економічної діяльності України; 

 базові сучасні геоекономічні тенденції; 

 теоретико-методичні засади міжнародного регулювання руху факторів 

виробництва і міжнародної торгівлі; 

 зв’язки, котрі склалися у процесі міжнародного економічного 

співробітництва України; 

 механізми та форми співробітництва між країнами в торговій, науково-

технічній, інвестиційній, валютно-фінансовій і кредитній сферах; 

 чинні нормативні та правові акти, що регулюють здійснення ЗЕД України; 

 способи взаємодії України з міжнародними економічними організаціями; 

 особливості сучасної світової та національної економік, їх інституційної 

структури. 

вміти: 

http://hdr.undp.org/en/2019-report/download
https://www.heritage.org/index/about
https://www.doingbusiness.org/en/rankings
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
https://eba.com.ua/en/top-menedzhery-pogirshyly-otsinku-investpryvablyvosti-ukrayiny/
https://eba.com.ua/en/top-menedzhery-pogirshyly-otsinku-investpryvablyvosti-ukrayiny/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/balance/
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external
https://tradingeconomics.com/ukraine/current-account
https://www.economy.com/ukraine/current-account-balance
http://iom.org.ua/sites/default/files/eng_ff_f.pdf
https://countryeconomy.com/ratings/ukraine
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 формулювати стратегії для максимального успіху українських компаній в 

глобалізованому світі; 

 передбачити та долати політичні, економічні, юридичні та технологічні 

труднощі ведення бізнесу за кордоном; 

 визначати пріоритети зовнішньоекономічної політики; 

 оцінити стан та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин 

України;  

 використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 

 обґрунтовувати напрями соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави; 

 аналізувати структуру та динаміку зовнішньої торгівлі України; 

 використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних 

звітів. 

Ключові слова міжнародна економіка, зовнішньоторговельна політика, зовнішня торгівля, 

економічна інтеграція, міжнародні інвестиції, інвестиційний клімат, 

міжнародна міграція, платіжний баланс, міжнародні економічні відносини 

України 

Формат курсу Очний  

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, письмовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з макро- та 

мікроекономіки, економіки зарубіжних країн, міжнародної економіки, знання 

англійської мови. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть викорис-

товуватися під час 

викладання курсу 

Презентації, лекції, практичні заняття, кейс-метод, дискусії. 

Необхідне 

обладнання 

Ноутбук, мультимедійний проектор, доступ до інтернету 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• практичні роботи: максимальна кількість балів 30 

• контрольне групове завдання (модуль): максимальна кількість балів 10 

• контрольне індивідуальне завдання (модуль): максимальна кількість балів 

10 

 • іспит: максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Академічна доброчесність: Списування, втручання в роботу інших 

студентів – приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 
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всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових та усних робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

опитуванні, на поточному тестуванні, отримані на основі роботи на 

практичних заняттях, бали за модулі та бали екзаменаційного тестування.  

Питання до іспиту 1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”: головний зміст 

2. Структура зовнішньої торгівлі України: товарна та географічна структура 

експорту 

3. Структура зовнішньої торгівлі України: товарна та географічна структура 

імпорту 

4. Участь України у міжнародній торгівлі послугами 

5. Причини від’ємного зовнішньоторговельного сальдо країни у коротко- та 

довгостроковому періодах, методи його усунення 

6. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу національної економіки 

7. Макроекономічні особливості платіжного балансу України 

8. Динаміка поточного рахунку платіжного балансу України у 2010-2020 рр. 

(загальні тенденції) 

9.  Динаміка поточних переказів та прямих іноземних інвестицій у 

вітчизняній економіці (2010-2020 рр.) 

10.  Оцінка стану платіжного балансу України у 2020 р. 

11.  Перспективи досягнення врівноваженого платіжного балансу України у 

довгостроковому періоді 

12.  Чинники конкурентоспроможності української економіки 

13.  Нові макроекономічні показники: індекс людського розвитку 

14.  Нові макроекономічні показники: індекс конкурентоспроможності 

15.  Нові макроекономічні показники: індекс сприяння бізнесу 

16.  Нові макроекономічні показники: індекс інвестиційного потенціалу та 

рівень фактичного використання інвестиційного потенціалу 

17.  Нові макроекономічні показники: індекс економічної свободи 

18.  Україна у світлі порівняльних міжнародних оцінок 

конкурентоспроможності національних економік 

19.  Вплив вступу до СОТ на реалізацію євроінтеграційних устремлінь 

України 

20.  Головні підходи до формування нових зон вільної торгівлі ЄС 

21.  Україна-ЄС: стан і перспективи співробітництва 

22. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) як частина 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

23.  Особливості економічної інтеграції в межах СНД 

24.  Зобов’язання України у сфері регулювання зовнішньої торгівлі у зв’язку 

зі вступом до Світової організації торгівлі 

25.  Стратегічні переваги членства України в СОТ 

26.  Регіональна зовнішньоторговельна політика України 

27.  Участь України у міжнародних міграційних процесах 
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28.  Еміграція робочої сили як прояв нижчої, порівняно з робочою силою, 

конкурентоспроможності робочих місць в Україні: соціально-економічні 

наслідки для вітчизняної економіки 

29.  Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні 

30.  Україна на міжнародному ринку позичкового капіталу 

31.  Зовнішній борг України та перспективи його обслуговування 

32.  Співпраця України з МВФ 

33.  Стратегічні напрями партнерства України зі Світовим банком 

34.  Співробітництво України з Європейським банком реконструкції та 

розвитку 

35.  Зовнішньоекономічна стратегія України в умовах глобалізації 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
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Схема курсу «Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень» 

Тиж-

день 
Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література 

(нумерація 

джерелю ) 

К-ть 

год. 

1 

Тема 1: Міжнародна економічна діяльність: суть, особливості та суб'єкти 
1. ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки  

2. Етапи розвитку ЗЕД в Україні  

3. Регулювання ЗЕД в Україні  

Лекція 

8, 1, 4, 6, 2, 3, 

4, 5 
2 

2 

Тема 2. Економіка України у світлі міжнародних порівняльних оцінок 

конкурентоспроможності відкритих національних економік. 

1. Інструментарій дослідження конкурентоспроможності відкритої ринкової економіки. 

2. Економіка України у світлі Human Development Report (HDI).  

3. Вітчизняна економіка у світлі Global Competitiveness Report (GCI). 

4. Україна у світлі Doing Business Report (Ease of Doing Business Index). 

5. Index of Economic Freedom України. 

Лекція 

1, 2, 10, 15, 

16, 17, 18, 

19, 3, 4, 5 

2 

3 

Тема 3. Зовнішньоторговельна політика вітчизняної економіки 

1. Режим зовнішньої торгівлі України.  

2. Митний кодекс України. 

3. Зобов’язання України у сфері регулювання зовнішньої торгівлі як члена СОТ 

4. Антидемпінгові, компенсаційні та захисні заходи в рамках СОТ 

Лекція 

1, 2, 11, 26, 

3, 4, 5 

2 

4 

Тема 4. Участь України у регіональних економічних інтеграційних процесах 

1. Глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі України з ЄС в рамках угоди про асоціацію. 

2. Інші торговельні угоди України. 

3. Прикордонне співробітництво в Україні 

Лекція 

1, 2, 3, 4, 5 

2 

5 

Тема 5. Обсяги та структура зовнішньої торгівлі України. 

1. Товарна та географічна структура експорту товарів; 

2. Товарна та географічна структура імпорту товарів; 

3. Товарна та географічна структура експорту послуг України; 

4. Товарна та географічна структура імпорту послуг України; 

5. Митні тарифи України. 

Лекція 

2, 5, 1, 12, 

27, 3, 4 

2 

6 

Тема 6. Міжнародні інвестиційні відносини України 

1. Форми та види іноземних інвестицій 

2. Іноземні інвестиції в українську економіку: динаміка і тенденції 

3. Іноземні інвестиції з України в економіці країн світу: динаміка і тенденції 

4. Інвестиційна привабливість України (інвестиційний клімат) 

Лекція 

1, 3, 2, 20, 

21, 4, 5 

2 

7 

Тема 7. Участь України у міжнародних міграційних процесах 

1. Види та особливості міжнародної міграції 

2. Законодавче регулювання міжнародної міграції в Україні 

3. Характеристика міжнародної міграції громадян України 

4. Проблеми трудової міграції в Україні 

Лекція 

1, 3, 2, 25, 

31, 4, 5 

2 
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8 

Тема 8. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага  

1. Платіжний баланс та його структура. Складові платіжного балансу. Подвійний запис. 

2. Методологія складання платіжного балансу за BPM6 (структура, українські і англійські 

назви статей). 

3. Взамозв’язок рахунків платіжного балансу та фактори впливу на рівновагу платіжного 

балансу країни. 

Лекція 

1, 3, 2, 30, 4, 

5 

2 

9 

Тема 9. Макроекономічний аналіз платіжного балансу України 

1. Макроекономічна оцінка стану платіжного балансу України у 2020 році: 

  - стан поточного рахунку платіжного балансу України у 2020 році; 

  - стан рахунку капіталу і фінансів платіжного балансу України у 2020 році. 

2. Динаміка платіжного балансу вітчизняної економіки (2010-2020 рр.) 

3. Напрями поліпшення стану платіжного балансу України. 

Лекція 

1, 2, 3, 4, 5 

2 

10 

Тема 10. Україна на міжнародному ринку позичкового капіталу 

1. Зовнішній борг України та перспективи його обслуговування 

2. Співпраця України з МВФ 

3. Стратегічні напрями партнерства України зі Світовим банком 

4. Співробітництво України з Європейським банком реконструкції та розвитку 

Лекція 

1, 3, 2, 24, 4, 

5 

2 

11 

Тема 11. Україна-ЄС: стан і перспективи співробітництва 
1. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

2. Поглиблена і всеохопна зона вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ) 

3. Співробітництво в окремих секторах 

4. Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом 

Лекція 

2, 1, 3, 4, 5 

2 

12 

Тема 12. Економічна безпека України 

1. Поняття та складові економічної безпеки держави  

2. Економічна безпека в контексті сучасної геополітики 

3. Актуальні проблеми економічної безпеки України  

4. Співпраця з НАТО та перспективи членства 

Лекція 

1, 2, 3, 4, 5 

2 

13 

Тема 13. Діяльність ТНК в Україні 

1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин. 

2. Позитивні та негативні наслідки діяльності ТНК 

3. Тенденції діяльності ТНК для України. 

Лекція 

1, 2, 3, 4, 5 

2 

14 

Тема 14. Природокористування в умовах міжнародної економічної діяльності 

1. Зобов’язання України у сфері захисту довкілля в рамках Паризької угоди та інших міжнародних 

угод 

2. Україна у світовій торгівлі сировиною 

3. Особливості національного енергоспоживання в міжнародному контексті 

4. Екологічні пріоритети розвитку економіки України 

Лекція 

1, 2, 3, 4, 5 

2 

1 Тема 1. Законодавче забезпечення регулювання ЗЕД в Україні (Звернути особливу увагу на 

закон України про ЗЕД, тобто попрацювати з оригіналом цього закону). Органи ругулювання 

Практична 

робота 

8, 1, 4, 6, 32, 

7, 2, 3, 5 
2 
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ЗЕД в Україні (Крім державних розгляньте також недержавні інституції, що впливають на ЗЕД 

України) 

3 Тема 2. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності України за показниками МВФ. Аналіз 

міжнародної конкурентоспроможності України за показниками Світового Банку. 

Проаналізувати HDI, IHDI, GDI, GII, MPI. Index of Economic Freedom (методологія і аналіз 

цього індексу за складовими і в часовому вимірі для України). Global Competitiveness Index 

(методологія і аналіз цього індексу за складовими і в часовому вимірі для України), Doing 

Business (методологія і аналіз цього індексу за складовими і в часовому вимірі для України) 

Практична 

робота 

1, 2, 10, 15, 

16, 17, 18, 

19, 3, 4, 5 
2 

5 Тема 3. Аналіз українського законодавства, що стосується міжнародної торгівлі (Особливу 

увагу звернути на Митний кодекс України). Принципи діяльності та структура СОТ (Звернути 

увагу на процедуру вирішення торговельних суперечок в рамках СОТ). Зобов'язання України 

в рамках СОТ. Принципи діяльності та структура ЄС. Інтеграція України до ЄС (Особливу 

увагу звернути на аналіз поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

в межах угоди про асоціацію). Аналіз регіональних торговельних угод України 

Практична 

робота 

1, 2, 11, 26, 

22, 3, 4, 5 

2 

7 Тема 4. Товарна та географічна структура експорту товарів та його чинники (також як 

змінились обсяги, географія і структура в часі). Товарна та географічна структура імпорту 

товарів та його чинники (також як змінились обсяги, географія і структура в часі). Товарна та 

географічна структура експорту послуг та його чинники (також як змінились обсяги, географія 

і структура в часі). Товарна та географічна структура імпорту послуг та його чинники (також 

як змінились обсяги, географія і структура в часі). Зовнішньоторговельні бар'єри України 

(експортне, імпортне мито, квоти тощо). 

Практична 

робота 

2, 5, 1, 12, 

27, 23, 28, 

29, 9, 3, 4 

2 

9 Тема 5. Іноземні інвестиції в Україну (за країнами, галузями та роками). Іноземні інвестиції з 

України (за країнами, галузями та роками). Оцінка інвестиційної привабливості України. 

Практична 

робота 

1, 3, 2, 20, 

21, 4, 5 
2 

11 Тема 6. Види міжнародної міграції та її наслідки для країн еміграції та імміграції. Огляд 

законодавства, яким регулюється міжнародна міграція в Україні. Основнві країни еміграції з 

України (країни, динаміка, місце праці, вид еміграції, економічні наслідки). Іммігранти в 

Україні. Країни, куди українці можуть їздити без віз (розглянути питання вимог, дозволеного 

часу перебування, можлвості легального працевлаштування). 

Практична 

робота 

1, 3, 2, 25, 

31, 4, 5 

2 

13 Тема 7. Макроекономічний аналіз платіжного балансу України. Зовнішній борг України та 

його обслуговування.  

Практична 

робота 

1, 3, 2, 30, 4, 

5 
2 

 


