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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою навчальної дисципліни “Економіка і зовнішньоекономічні
зв’язки України” є вивчення структури національної економіки та
зовнішньоекономічних зв’язків України на сучасному етапі та в
умовах глобалізації світового господарства.

Завдання навчальної дисципліни — сформувати у студентів сис-
тему 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 фор-
мування навичок і вмінь дослідження практичних проблем сучас-
ної економіки України, створять логічну основу для підготовки
висококваліфікованих фахівців з вищою економічною освітою, да-
дуть змогу майбутнім спеціалістам з міжнародних економічних відно-
син застосовувати їх у науковій і практичній діяльності в процесі
розв’язання фахових завдань.

Опанувавши дисципліну, студенти мають знати особливості фор-
мування та структуру національної економіки України; місце і роль
зовнішньоекономічного сектора в національній економіці; структу-
ру зовнішньоекономічних зв’язків України; позиції держави на світо-
вому ринку товарів і послуг; стратегічні напрями інтеграції країни
у світове співтовариство; переваги України у формуванні експорто-
орієнтованої економіки; можливості використання експортного по-
тенціалу України; механізм зовнішньоекономічної політики нашої
держави; особливості регіональних зовнішньоекономічних зв’язків
України з країнами СНД, ЄС, НАФТА, Азійсько-Тихоокеанського
регіону, Латинської Америки, Африки; загальні риси зовнішньое-
кономічних зв’язків з основними країнами — партнерами України.
А також уміти аналізувати чинники формування національної еконо-
міки країни, характеризувати сучасний стан і перспективи розвит-
ку економіки України, давати оцінку зовнішньоекономічним зв’яз-
кам нашої країни з країною-партнером, визначати пріоритетні на-
прями розвитку двосторонніх зв’язків.

Навчальна дисципліна “Економіка і зовнішньоекономічні зв’яз-
ки України” посідає важливе місце серед дисциплін, що виклада-
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ються у вищих навчальних закладах, які готують спеціалістів з
країнознавства та міжнародних відносин. Вона тісно пов’язана з
вивченням таких курсів, як “Економічна історія”, “Світова еконо-
міка”, “Міжнародні економічні відносини”, “Країнознавство”.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ЕКОНОМІКА І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ
ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ”

№ 
пор. Назва розділу і теми 

 Вступ 
 І. Національна економіка та зовнішньоекономічний механізм 

України  
  1 Національна економіка та зовнішньоекономічні зв’язки  
  2 Чинники формування та сучасний стан економіки України  
  3 Зовнішньоекономічний механізм і зовнішньоекономічна політика 

України 
  4  Інтеграція України у світове господарство 
  ІІ. Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв ’язків  України 

  5 Зовнішньоекономічні зв’язки України зі Співдружністю незалежних 
держав 

  6 Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Європейського Союзу  
  7 Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Чорноморської зони 

економічного співробітництва 
  8 Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Північної Америки 
  9 Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами  

Азійсько-Тихоокеанського регіону 
10 Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Латинської Америки  

та Африки 
 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ЕКОНОМІКА І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ
ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ”

Вступ

Мета й завдання, предмет вивчення курсу, його місце у вузівській
системі підготовки фахівців. Структура курсу. Методологічні заса-
ди та джерела вивчення дисципліни. Вивчення основних категорій
і понять курсу. Вимоги і система оцінювання знань і старанності
студентів.
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Роль навчальної дисципліни у формуванні економічної освіче-
ності, політичної та духовної культури. Місце й роль зовнішньо-
економічних зв’язків у загальній структурі національної економіки
України.

Розділ І. Національна економіка та зовнішньоекономічний
механізм України

Тема 1. Національна економіка та зовнішньоекономічні
зв’язки

Поняття й ознаки національної економіки. Ефективність націо-
нальної економіки. Економіка в структурі суспільства. Типи націо-
нальних економік. Умови переходу національного господарського
комплексу (НГК, або національної економіки) України до ринко-
вої економіки. Структура НГК (галузева, територіальна, управлін-
ська). Основні міжгалузеві комплекси (МГК) та їх структура. Місце
і роль зовнішньоекономічного сектора в національній економіці.
Внутрішні та зовнішні чинники формування зовнішньоекономічно-
го сектора. Зовнішні зв’язки — вихідна основа зовнішньоекономіч-
ного сектора. Сутність і структура зовнішніх зв’язків. Зовнішньо-
економічні зв’язки країни. Місце і роль зовнішньої торгівлі в струк-
турі зовнішньоекономічних зв’язків. Теорії зовнішньої торгівлі.
Теорія конкурентних переваг М. Портера. Принципи і методи роз-
рахунків ефективності зовнішньоекономічних зв’язків.

Література [1; 9; 10; 16; 21; 25; 29]

Тема 2. Чинники формування та сучасний стан економіки
України

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-технічно-
го 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.
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Система економічного управління та регулювання. Умови, прин-
ципи й методи ефективного управління та регулювання. Рівні уп-
равління економікою (макроекономічний, регіональний, мікроеко-
номічний).

Сучасний рівень розвитку економіки України. Зовнішньоеко-
номічні пріоритети (утвердження відкритої економіки, ліквідація
платіжного дефіциту, правова основа залучення зарубіжних інвес-
тицій, експортоорієнтована стратегія розвитку економіки, лібера-
лізація сфери зовнішньоекономічних зв’язків тощо). Роль зовніш-
ньої торгівлі в економічному розвитку України. Місце країни на
світовому ринку товарів і послуг. Територіальні й галузева струк-
тури зовнішньої торгівлі України товарами та послугами. Шляхи
вдосконалення структури зовнішньої торгівлі.

Література [4; 6–9; 11; 12; 14; 18; 20; 23–26; 29; 31]

Тема 3. Зовнішньоекономічний механізм і
зовнішньоекономічна політика України

Основні чинники формування зовнішньоекономічного механіз-
му України. Умови й принципи зовнішньоекономічної стратегії
України. Складові системи зовнішньоекономічної стратегії нашої
держави. Механізм реалізації зовнішньоекономічної  стратегії Ук-
раїни (основні державні органи, закони й нормативні акти).

Сутність державної зовнішньоекономічної політики. Цілі зовніш-
ньоекономічної політики в трансформаційній економіці. Загальні
(зростання економічного добробуту, зайнятість населення, моне-
тарна стабільність, активний зовнішньоторговельний баланс) і спе-
ціальні цілі. Проміжні цілі постсоціалістичної зовнішньоторговельної
політики. Чинники формування зовнішньоекономічної політики.
Пріоритети державної зовнішньоекономічної політики. Інструмен-
ти державної зовнішньоекономічної політики. Економічні й адмі-
ністративні інструменти. Митні тарифи, імпортні депозити, пільгові
кредити, гарантії, субсидії, ембарго, ліцензування. Головні напря-
ми розвитку державної зовнішньоекономічної політики.

Література [2; 8; 9; 12–14; 19; 25; 31]
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Тема 4. Інтеграція України у світове господарство

Формування інтеграційної стратегії України. Чинники участі
країни в міжнародному поділі праці та передумови інтеграції (по-
літико-правові, економічні, соціально-культурні, інфраструктурні).
Формування чинників інтеграції (внутрішньоекономічні та зовніш-
ньоекономічні). Вибір економічної інтеграції. Становлення інте-
граційних пріоритетів національної економіки України. Поле регіо-
нальних інтеграційних пріоритетів. Загальна характеристика екс-
портного потенціалу України. Сучасні тенденції розвитку та струк-
тура експортного потенціалу. Пріоритети розвитку експортного сек-
тора. Агропромисловий потенціал. Військово-промисловий потен-
ціал. Транспортно-транзитний потенціал. Формування експортоорі-
єнтованої зовнішньої економіки.

Література [3; 7–9; 11; 12; 15–18; 20; 21; 24; 25; 27; 28; 31]

ІІ. Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків України

Тема 5. Зовнішньоекономічні зв’язки України
зі Співдружністю незалежних держав

Особливість створення та функціонування Співдружності неза-
лежних 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 фор-
ми економічного співробітництва України в рамках СНД. Тенденції
та динаміка зовнішньої торгівлі України з країнами СНД. Стра-
тегічні напрями взаємовідносин. Територіальна й галузева структу-
ри зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами  СНД.
Експортоспроможність української продукції на ринках країн —
членів СНД. Співробітництво нашої країни з державами СНД у
сфері науки й технологій. Місце Росії у зовнішньоекономічних зв’яз-
ках України. Територіальна та галузева структури зовнішньої
торгівлі України з Росією. Перспективи співробітництва України з
країнами СНД.

Міжнародні договори в рамках СНД. ГУУАМ та ЄЕП. Участь
України в ГУУАМ та ЄЕП. Формування зовнішньоекономічних
зв’язків України у форматі СНД — ГУУАМ, СНД — ЄЕП.

Література [8; 14; 18; 27; 28; 31; 33]
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Тема 6. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами
Європейського Союзу

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 Європейського Союзу щодо Ук-
раїни. Розвиток основних форм економічного співробітництва між
Україною та ЄС. Територіальна й галузева структури торговельних
зв’язків України з країнами ЄС. Основні торговельні партнери Ук-
раїни. Особливості українсько-німецького, українсько-італійського
та українсько-британського торговельно-економічного співробітни-
цтва. Німеччина — основний зовнішньоекономічний партнер Украї-
ни в ЄС. Особливості інвестиційних зв’язків з країнами Європи.
Основні країни-інвестори. Галузева структура прямих іноземних інве-
стицій (ПІІ) в економіку України. Технічна допомога ЄС Україні.
Пріоритети програми ТАСІS. Проблеми та перспективи інтеграції
України в ЄС.

Місце і роль країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) у
зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній стратегіях розвитку
України. Досвід переходу країн ЦСЄ до ринкової економіки, залу-
чення іноземного капіталу та його використання в Україні. Особ-
ливості двостороннього зовнішньоекономічного співробітництва Ук-
раїни з Польщею та Угорщиною. Шляхи вдосконалення та перс-
пективи співробітництва України з країнами ЦСЄ.

Література [3; 8; 12; 14; 18; 22; 24; 26–28; 31–33]

Тема 7. Зовнішньоекономічні  зв’язки України з
країнами Чорноморської зони економічного
співробітництва

Особливості інтеграційних процесів у Чорноморському регіоні.
Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС). Формування зони
вільної торгівлі в цьому регіоні. Роль зони Чорноморського еконо-
мічного співробітництва у світі та зовнішньополітичній і зовнішньо-
економічній стратегіях розвитку України. Місце України в ЧЕС.
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Основні форми співробітництва в регіоні. Інвестиційні зв’язки
країн — учасниць ЧЕС. Інвестиційна привабливість і вигідність
сфери туризму. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР).
Участь України в ЧБТР.

Динаміка розвитку та сучасний стан торговельного співробітницт-
ва країн — учасниць ЧЕС. Зовнішня торгівля України товарами та
послугами з країнами — членами ЧЕС. Основні торговельні парт-
нери України. Галузева структура зовнішньоекономічних зв’язків
України з країнами ЧЕС. Особливості українсько-турецьких тор-
говельно-економічних відносин. Перспективи участі України в ЧЕС.

Перспективи розвитку зони Чорноморської економічної інтег-
рації. Співробітництво країн в енергетичних проектах. Розвиток
регіональної транспортної інфраструктури.

Література [8; 12; 18; 24; 26–28; 30; 31; 33]

Тема 8. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами
Північної Америки

Місце країн Північної Америки у світовій економіці. Північно-
американська 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 зовнішньо-
політичній 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 двосто-
ронніх відносин. Перспективи співпраці України із США.

Література [3; 8; 12; 14; 17; 18; 26–28; 31; 33]

Тема 9. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами
Азійсько-Тихоокеанського регіону

Економіка країн Південно-Східної та Південної Азії. Особли-
вості інтеграційних процесів у регіоні. Асоціація держав Південно-
Східної Азії (АСЕАН). Азійсько-Тихоокеанське економічне співро-
бітництво (АТЕС).
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Місце і роль країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у
зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній стратегіях інтеграції
України у світове співтовариство. Сучасний стан зовнішньоеконо-
мічних зв’язків України з країнами Азії. Територіальна та галузева
структури зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами АТР.
Основні торговельні партнери. Особливості двосторонніх відносин
Україна — Китай, Україна — Японія, Україна — Південна Корея,
Україна — Індія. Перспективи співробітництва України з іншими
країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Література [8; 12; 14; 17; 18; 26–28; 31; 33]

Тема 10. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами
Латинської Америки та Африки

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 Аме-
рики. Динаміка розвитку двосторонніх відносин Україна — Ла-
тинська Америка. Сучасний стан торговельно-економічного співро-
бітництва та його потенційні можливості. Стратегічні напрямки взає-
мовідносин. Шляхи вдосконалення територіальної та галузевої
структури зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Ла-
тинської Америки Основні торгові партнери. Досвід економічних
реформ у країнах регіону для України. Перспективи співробітни-
цтва України з країнами Латинської Америки.

Економічний потенціал країн Африки. Механізм торговельно-
економічної взаємодії України з країнами Африки. Основні форми
українсько-африканського економічного співробітництва. Терито-
ріальна та галузева структури зовнішньоекономічних зв’язків Ук-
раїни з країнами Африки. Особливості зовнішньоекономічних
зв’язків України з Єгиптом і Південно-Африканською Республікою
(ПАР). Перспективи розширення економічного співробітництва.

Література [8; 12; 14; 17; 18; 26–28; 31; 33]
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття, ознаки й ефективність національної економіки.
2. Типи національних економік та їх характеристика.
3. Структура національної економіки України.
4. Основні міжгалузеві комплекси (МГК) та їх структура.
5. Зовнішньоекономічний сектор національної економіки.
6. Сутність і структура зовнішніх зв’язків.
7. Зовнішньоекономічні зв’язки країни.
8. Чинники формування національної економіки.
9. Населення й трудовий потенціал України.

10. Поняття науково-технічного потенціалу й науково-технічної
революції.

11. Природно-ресурсний потенціал України.
12. Національні гроші України. Грошово-кредитна система.
13. Місце України на світовому ринку товарів і послуг.
14. Територіальні та галузева структури зовнішньої торгівлі Ук-

раїни товарами й послугами.
15. Чинники інтеграції України у світове господарство.
16. Загальна характеристика експортного потенціалу України.
17. Сучасні тенденції розвитку та структура експортного потен-

ціалу.
18. Пріоритети розвитку експортного сектора (агропромисловий,

військово-промисловий і транспортно-транзитний потенціали).
19. Чинники формування зовнішньоекономічного механізму Ук-

раїни.
20. Механізми реалізації зовнішньоекономічної політики України.
21. Особливості створення й функціонування Співдружності не-

залежних держав.
22. Стратегічні цілі, стан і механізми співробітництва України з

країнами СНД.
23. Основні форми економічного співробітництва України в рам-

ках СНД.
24. Тенденції та динаміка зовнішньої торгівлі України з країна-

ми СНД.
25. Місце Росії у зовнішньоекономічних зв’язках України.
26. Перспективи співробітництва України з країнами СНД.
27. Участь України в ГУУАМ, ЄЕП.
28. ЄС і його значення у розвитку регіону.
29. Договірно-правова база відносин між Україною та ЄС.
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30. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України.
31. Розвиток основних форм економічного співробітництва між

Україною та країнами ЄС.
32. Територіальна й галузева структури торговельних зв’язків

України з країнами ЄС.
33. Основні торговельні партнери України в ЄС.
34. Особливості українсько-німецького співробітництва.
35. Інвестиційні зв’язки України з країнами ЄС.
36. Територіальна й галузева структури прямих іноземних інве-

стицій в Україні.
37. Технічна допомога ЄС Україні. Пріоритети програми TACIS.
38. Проблеми та перспективи інтеграції України в ЄС.
39. Особливості двостороннього співробітництва України з краї-

нами Центральної та Східної Європи.
40. Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС).
41. Україна в ЧЕС.
42. Основні форми співробітництва в Чорноморському регіоні.
43. Зовнішня торгівля України товарами і послугами з країнами —

членами ЧЕС.
44. Перспективи участі України в ЧЕС.
45. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА).
46. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Північної

Америки.
47. Співробітництво Україна — США: основні форми та сучас-

ний стан.
48. Особливості інтеграційних процесів у Південно-Східній і

Південній Азії.
49. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
50. Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС).
51. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України з краї-

нами Азії. Основні торговельні партнери.
52. Перспективи співробітництва України з країнами Азійсько-

Тихоокеанського регіону.
53. Інтеграційні угруповання країн Латинської Америки.
54. Українська стратегія щодо Латинської Америки.
55. Динаміка розвитку та сучасний стан відносин Україна — Ла-

тинська Америка, їх потенційні можливості.
56. Досвід економічних реформ латиноамериканських країн для

України.
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57. Перспективи співробітництва України з країнами Латинсь-
кої Америки.

58. Основні форми українсько-африканського економічного
співробітництва.

59. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків України з Єгип-
том і Південно-Африканською Республікою (ПАР).

60. Перспективи розширення економічного співробітництва Ук-
раїни з країнами Африки.
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