
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

Силабус дисципліни
“Зовнішньоекономічна політика України”

___ ___________ ______ 1. Профіль дисципліни
Освітній ступінь -  бакалавр
Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини”
Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 
Освітньо-професійна програма: “Міжнародні економічні 

Кафедра міжнародних відносини”
економічних відносин та Кількість кредитів — 5 
європейської інтеграції Загальна кількість годин -  150

Рік підготовки -  1, семестр -  2-й 
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: професійна підготовка 

_________ ______________ Мова викладання: українська___________

______ _______________2. Інформація про викладача_________________
Викладач К.е.н., доцент Усюк Тетяна Вікторівна

Профайли викладачів http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta- “
menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-usyuk-tetyana-
viktorivna

Контактна інформація +38 097 616 28 67, usjuktanja@gmail.com
Консультації Онлайн консультація в Zoom, Viber щовівторка з 15.00

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна Зовнішньоекономічна політика України” є обов’язковою освітньою 
компонентою освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”. Основними завданнями 
навчальної дисципліни є: знати понятійно-термінологічний апарат зовнішньоекономічної 
політики держави; вирізняти органи розробки і реалізації зовнішньоекономічної політики, 
основні її напрями і вектори; знати методи обробки інформації та узагальнення 
статистичних, аналітичних матеріалів, нормативно-правових документів, що 
відображають умови зовнішньоекономічної політики України; здійснювати аналіз 
економічних ефектів співробітництва України з міжнародними організаціями, 
інтеграційними угрупуваннями та стратегічними партнерами; надавати критичну оцінку 
та аналіз актуальних викликів перед зовнішньоекономічною політикою України.

Мета га цілі дисципліни
Метою освітньої компоненти “Зовнішньоекономічна політика України” є 

формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань щодо організації сучасної 
національної макромоделі зовнішньоекономічної політики України та теоретичних знань
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про сучасний стан і просторово-часові особливості зовнішньоекономічних зв’язків 
України.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувані вищої освіти мають: 
знати: сутність зовнішньоекономічної політики України, суб’єкти і об’єкти та форми і 
види зовнішньоекономічних зв’язків за різними критеріями, показники функціонування 
зовнішньоекономічної системи країни; особливості зовнішньоекономічної стратегії 
України, сутність експортної та імпортної політики держави, проблеми та перспективи 
співробітництва України з регіонами і країнами світу; сучасні умови та фактори розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності України.
вміти, розкривати сутність основних термінів, понять та категорій курсу; розраховувати 
основні показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни; застосовувати 
основні положення теорій зовнішньоекономічної діяльності; проводити аналіз основних 
форм і видів зовнішньоекономічних зв’язків України; визначати експортно-імпортний 
потенціал та інвестиційну привабливість регіонів України; визначати можливих 
торговельних партнерів України; розкривати зміст зовнішньоекономічної політики та 
системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності України; окреслювати подальші 
перспективи розвитку зовнішньоекономічної політики України.

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна:
СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового 
господарства, особливості реалізації економічної політики та світових
інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.
СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 
матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних 
відносин.
СК 15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

4. Організація навчання
_______ ________________ 4.1. Обсяг дисципліни______________________

Вид заняття Загальна кількість годин
—-___________________________________________ Денна_______________Заочна______
Лекції 2.8
Практичні / лабораторні_____________________  28
Самостійна робота____________________ 94

4.2. Формат дисципліни
• очний;
• змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Моосіїе);
• дистанційний.



_____________ 4.3. Т ем ати ч н и й  план  н ач ал ьн о ї дисципліни____________
Кількість годинN0 -------------

Назва теми денна заочнао/ї-т
___________________________________________форма форма

ЗМ. 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної політики України ________
1. Тема 1. Сутність та значення зовнішньоекономічної політики

_____ держави._________________________________________   2_.
2. Тема 2. Зовнішньоекономічна політика України і проблеми

_____ економічної безпеки.__________________________ ________________ 2____________
3. Тема 3. Участь України в міжнародних організаціях____________  2 ________

____ ______ЗМ 2. Зовнішньоекономічна політика України: види та напрями ________
4. Тема 4. Зовнішньоторговельна політика. 6 ________
5. Тема 5. Митна політика. 2 ________
6. Тема 6. Монетарна та валютна політики. 2
7. Тема 7. Інвестиційна політика. 2
8. Тема 8. Міграційна політика. 2 ________
9. Тема 9. Інноваційно-технологічна політика. 2

ЗМ 3. Зовнішньоекономічна політика України: основні вектори розвитку______
10. Тема 10. Прикордонне і транскордонне співробітництво

_____ України___________________________________________  2__
11. Тема 11. Євроінтеграційна політика України 2
12. Тема 12. Зовнішньоекономічна стратегія України щодо 

співпраці з країнами-лідерами Американського та Азіатського
____ регіонів_________________________________________ ____________ 2____________
Разом______________________________________________________  28 ________
Більш детальну інформацію щодо тематики курсових робіт, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 
дисципліни.

4.4. С истем а оц ін ю ванн я та  вим оги ____ _____________
Модуль І

сЗ --------------- ----------------
. со

са  со
сй Мг аX § § X §

Вид заняття § ю л и, § ю
ї ї  | || їй
а 5 1 | х а ї
2  'І  §  Я о Е  *

Лекції 0,25 28 7
Практичні заняття 0,7______28____ 21
Самостійна робота 0,14 94____ 13
Модульна контрольна робота* 5 3_____15
Індивідуальні завдання 0,5 10 5

Разом: - 60

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою:
• поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, 

презентації) -  максимум 60 балів,
• підсумковий контроль -  40 балів.



5. Результати навчання

Шифр___________________________ Результат навчання_________________________
РН 8 розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального 

розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та 
світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі та

__________ євроатлантичної інтеграції____________________________________________
РН 19 розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні 

документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови
__________ тощо у сфері міжнародних економічних відносин________________________

РН 22 застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування 
міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної 

__________діяльності України__________________________________________________

6. Пререквізити
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність, 

теоретичні та практичні знання, здобуті в ході вивчення дисциплін “Вступ до 
спеціальності”, “Економічна теорія”, “Макро- та мікроекономіка”, “Статистика та 
міжнародна бізнес-аналітика”, “Історія та теорія МЕВ”.

7. Політики дисципліни
• Політика щодо дедлайнів та перескладання'. Усі завдання, передбачені програмою, 

мають бути виконані у встановлений термін. Ліквідація заборгованості 
відбувається протягом одного тижня після встановленого терміну. При цьому 
оцінка знижується на 10%. Здобувані вищої освіти, які впродовж семестру набрали 
90-100, отримують відмінну екзаменаційну оцінку автоматично. Здобувачам вищої 
освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під 
час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії.

• Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність вихідних даних щодо джерел використаної інформації і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під 
час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування (наприклад, тестування за допомогою Google-form).

• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за активність на яких нараховуються бали. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он- 
лайн формі за погодженням із керівником курсу.

• Самостійна робота: включає в себе вивчення теоретичне питань, що стосуються 
тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті 
дуже стисло, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а також 
виконання домашніх навчально-дослідних завдань з метою закріплення 
теоретичного матеріалу.

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, телевізорами, комп’ютерами, фліпчартами і передбачають використання 
викладачем мультимедійних презентацій, а також програмного забезпечення, необхідного 
для опрацювання аналітичної інформації про перебіг глобальних економічних процесів.



9. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
Основна література

1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини [текст] : навч. посіб. / Амеліна І.В., 
Попова Т.Л., Владимиров С.В. К. : “Центр учбової літератури”, 2013. 256 с.
2. Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ: 
“Центр учбової літератури. 2018. 355 с.
3. Матюшенко, І. IO., С. В. Беренда, and В. В. Рєзніков. "Євроінтеграція України в системі
міжнародної економічної інтеграції: навчальний посібник." X.: ХНУ імені ВН
Каразіна (2015).
4. Козак Ю. Г. Міжнародні економічні відносини, навч. посіб. /Ю.Г. Козак, М.А. Заєць,
H. В. Притула, О.М. Коваленко та ін. Одеса- «ТОВ.ПЛУТОН », 2016. -  352 с.
5. Міжнародна економіка: термінологічний словник [Текст] / А.О. Старостіна,
О.Л. Каніщенко, О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. ред. А.О. Старостіної. К.: “НВП 
“Інтерсервіс”, 2017. 250 с.
6. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність / Навч. посібник. 
/ Т.О. Зінчук, О.Д. Ковальчук, Н.М. Куцмус [та ін]; за ред. Зінчук Т.О. К.: “Центр учбової 
літератури”. 2017. 512 с.
7. Appleyard D.R. International Economics . -8th ed. / D.R. Appleyard, A. J. Field. McGraw- 
Hill Education, 2013. 848 p.
8. Balias D., The Social Atlas of Europe / D. Balias, D. Dorling, B. D. Hennig. Bristol: Policy 
Press, 2014. 256 p.
9. Krugman P. International Economics: Theory and Policy -  9th ed. / P. Krugman, M. Obstfeld. 
Addison Wesley (Pearson): 2012. 736 p.
10. Marelli E., Economic Growth and Structural Features of Transition: Studies in Economic 
Transition / E. Marelli, M. Signorelli (Eds.). - Palgrave Macmillan, 2010. 333 p.
11. Pugel T.A. International Economics - 16th Ed. / T. A. Pugel. McGraw-Hill Education, 2015.
800 p.
12. Van den Berg H. International Economics: A Heterodox Approach / FI. Van den Berg.- 3rd 
Edition. Routledge, 2017. 628 p.

Додаткова література
I. Боднарчук О. Г. (2018) Основні напрями вдосконалення зовнішньоекономічної 
політики як складової стратегії розвитку економіки держави. Право і суспільство. № 1 ( С 
108-113).
2. Борисенко О. П. (2015). Стратегія формування та реалізації зовнішньоекономічної 
політики України. Наукові праці. Державне управління, 254(242).
3. Герасимчук В. Г. Інтереси та можливості визначають векторність 
зовнішньоекономічної політики. Сучасні підходи до управління підприємством. 2020. №
5. Електронний ресурс. Режим доступу: http://snu.fmm.kpi.ua/article/view/204751/204663.
4. Гук О. П. Дослідження інструментів, цілей та принципів торговельної політики 
європейського союзу стосовно України. In Соціально-політичні, економічні та гуманітарні 
виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (р. 
53).
5. Деделюк К. Ю. (2015). Актуальні виклики активізації інвестиційної діяльності регіонів 
України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. Вип 
2(2). С. 133-137.
6. Зовнішня політика України в умовах глобалізації (2014) Анотована історична хроніка 
міжнародних відносин (2004-2007) / Авт. кол.: С. В. Віднянський, О. М. Горенко, А. ІО. 
Мартинов (відп. ред.), В. В. Піскіжова. К.: Інститут історії України. 394 с.
7. Зовнішня політика України в умовах глобалізації (2017). Анотована історична хроніка 
міжнародних відносин (2014-2016) / Авт. кол.: С. В. Віднянський, О. М. Горенко, А. ІО. 
Мартинов (відп. ред.), В. В. Піскіжова (відп. секр.), Г. О. Харлан. К.: Інститут історії 
України. 319 с.

http://snu.fmm.kpi.ua/article/view/204751/204663


8. Зовнішня політика України в умовах глобалізації (2020). Анотована історична хроніка 
міжнародних відносин (2017-2019) / Авт. вступ, ст., упоряд. А.Ю. Мартинов; Відп. ред. С.
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