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Опис дисципліни 

Мета дисципліни – глибоке переосмислення наявних і створення нових комплексних знань шляхом формування та 

розвитку у здобувачів програмних компетентностей, необхідних для розв’язання ними актуальних проблем 

дослідницько-інноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері формування зовнішньоекономічної 

політики та визначення місця України у системі світогосподарських зв’язків відображення їх у власних наукових 

дослідженнях. 

Дисципліна охоплює такі основні тематичні компоненти: економізація зовнішньої політики держави як 

тренд розвитку дипломатії кінця ХХ –го та перших двадцяти років ХХ століття; сутність, правові засади, 

засоби реалізації зовнішньоекономічної політики України; співпраця України з ключовими суб’єктами світової 

політики при входженні в європейський та світовий політичний, економічний, культурний, інформаційний та 

безпековий простір; структурні складові зовнішньоекономічної політики України; основні напрями реалізації 

зовнішньоекономічної політики України у світі. 

Дисципліна спрямована на поглиблення професійної компетентності щодо здатності до аналітичного мислення та 

практичних навичок систематизації інформації з метою обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання та 

прогнозування міжнародних економічних та соціальних явищ та їх впливу на  зовнішньоекономічну політику України та   

реальної оцінки ризиків міжнародної співпраці , як на рівні окремої країни, регіону, так і бізнесу. 
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У процесі вивчення дисципліни здобувачі набувають наступних результатів навчання:  

- мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних 
економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних 
процесів конвергенції і дивергенції для вироблення наукових підходів щодо формування та реалізації 
ефективної зовнішньоекономічної політики України 

- володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації обробки великих масивів 

даних, оцінювання та прогнозування економічних та соціальних явищ щодо їх впливу на процеси 

формування та реалізації зовнішньоекономічної політики України та наукового дослідження цих явищ. 

 

Знання: сутності зовнішньоекономічної політики України, її структурних складових; ролі особистості 

політичних лідерів у формуванні та реалізації ефективної зовнішньоекономічної політики України; поняття 

компромісу та захисту національних економічних інтересів у процесі здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Навички: критично мислити; приймати поінформовані, відповідальні рішення; аналізувати й оцінювати інформацію 

щодо ситуації в конкретних країнах, регіонах, ринках; визнавати роль упередженості, точок зору аналітиків та учасників 

зовнішньоекономічної діяльності, а також оцінювати надійність джерела; вивчати актуальні проблеми та події; 

формулювати питання на основі інформації; використовувати ефективні методи, джерела та інструменти для пошуку 

інформації; узагальнювати інформацію в письмовій, графічній та усній формах; співпрацювати з іншими для досягнення 

мети; знаходити бо приймати рішення  щодо вироблення рекомендацій для формування і реалізації 

зовнішньоекономічної політики України у світі.. 
 

Структура дисципліни 
 

Години 
(лек. / 

практичні.)
* 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 

Економізація зовнішньої 
політики держави як 
тренд розвитку 
дипломатії кінця ХХ –го 
та перших двадцяти років 
ХХ століття  

Дисципліна та її тематичне наповнення спрямовані 

на поглиблення професійних компетентностей 

щодо дослідження процесів формування та 

реалізації ефективної зовнішньоекономічної 

політики країн світу та України  

 

Дискусія щодо 

процесів 

економізації 

міжнародної 

діяльності  у 

світі та наслідки 

для України 

4 / 4 

Сутність, правові засади, 
засоби реалізації 
зовнішньоекономічної 
політики України 

Круглий стіл.  

Сутність, 

правові засади, 

засоби 

реалізації 

зовнішньоекон

омічної 

політики 

України 

4 / 4 

Співпраця України з 
ключовими суб’єктами 
світової політики при 
входженні в європейський 
та світовий політичний, 
економічний, культурний, 
інформаційний та 
безпековий простір. 

Дискусія щодо 

співпраці 

України з 

ключовими 

суб’єктами 

світової 

політики 
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4 / 4 

Структурні складові 
зовнішньоекономічної 
політики України в 
системи 
світогосподарських 
зв’язків  

Презентація 

наукових есе 

4 / 2 

Основні напрями 
реалізації 
зовнішньоекономічної 
політики України у світі 

Дискусія щодо 

реалізації 

основних 

напрямів 

зовнішньоеконо

мічної політики 

України у світі 

2  Екзамен 

Презентація 

результатів 

наукових 

досліджень 

20/20  

* 
Дисципліни  передбачає дискусії, круглий стіл та презентацію індивідуальних робот щодо здійснення наукових досліджень 

замість типових семінарів чи практичних занять. 
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Політика оцінювання 

 

Політика щодо академічної доброчесності: усі індивідуальні роботи здобувачів вищої освіти здаються 

викладачеві після перевірки на плагіат. 

Методи оцінювання 

В процесі вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність України» використовуються 

наступні методи оцінювання навчальної роботи студента за 100-бальною шкалою: 

- участь у дискусіях;  

-  виконання дослідження з проблем зовнішньоекономічної діяльності України 

- участь у круглому столі 

- письмовий екзамен. 

 Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Зовнішньоекономічна політика України» 

визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової з:  

 (%) 

Участь у 

дискусіях 

Участь у 

круглому столі 

Презентація виконаного 

дослідження 

(письмовий 

екзамен) 
Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/9344-ekonomizatsiya_
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/9344-ekonomizatsiya_
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/po1061.aspx
http://ufpa.org.ua/blog/3844
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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Шкала оцінювання: 

За шкалою Університету За національною шкалою За шкалою ЕCTS 

90-100 відмінно A (відмінно) 

85-89 
добре 

B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 

незадовільно 

FX (незадовільно. з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

Перелік наочних матеріалів у системі дистанційного навчання на платформі Moodle 

 

№ Найменування Номер теми 

1 Електронний варіант лекцій у  1-5 

2 PowerPoint презентації лекцій 1-5 

3 Теми наукових досліджень 1-5  

 


