
Анотація навчальної дисципліни 

«Географія зовнішьоекономічної діяльності України» 

 

1. Назва дисципліни – «Географія зовнішьоекономічної діяльності 

України». 

2. Лектор – доцент Редін Володимир Іванович. 

3. Статус – за вибором. 

4. Курс – 4 курс бакалавр, семестр – 7. 

5. Кількість: кредитів – 4; академічних  годин – 120 (у т.ч. лекції – 44, 

семінарські заняття – 22‚ самостійна робота – 54). 

6. Попередні умови для вивчення – курс тісно пов’язаний із суспільно-

географічними дисциплінами «Економічна та соціальна географія України», 

«Регіональна економічна і соціальна географія», «Географія світового 

господарства». 

7. Опис курсу: Мета курсу – є сформувати у студентів систему 

теоретичних знань про сучасний стан і просторово-часові особливості 

зовнішньоекономічних зв’язків України; розкрити їх значення в соціально-

економічному розвитку території, а також закласти навички практичного 

застосування отриманих знань. 

Задачі курсу: вивчити теоретико-методичні основи суспільно-

географічного дослідження зовнішньоекономічних зв’язків країни; виявити 

умови та фактори формування і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків 

України; ознайомитися з сучасною зовнішньоекономічною політикою країни та 

системою регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; 

проаналізувати сучасний стан, динаміку, товарну і географічну структуру 

зовнішньої торгівлі товарами та послугами України, виявити її 

внутрішньорегіональні особливості; охарактеризувати зовнішньоторговельні 

відносини України з іншими країнами та регіонами світу; виявити особливості 

інвестиційної діяльності за участю України; охарактеризувати прикордонне і 

транскордонне співробітництво України, її участь у міжнародних організаціях, 

міжнародний туризм, міграцію робочої сили та інші види 

зовнішньоекономічних зв’язків України; виявити основні проблеми та 

перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Зміст курсу: Історія розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Зовнішньоекономічні зв’язки України: поняття, форми, класифікація, фактори. 

Зовнішньоекономічна політика: сутність, типи, принципи та основні напрями 

реалізації. Показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни. Теорії 

зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішня торгівля (експорт-імпорт) товарами 

як основний вид зовнішньоекономічних зв’язків України. Зовнішня торгівля 

(експорт-імпорт) послугами як основний вид зовнішньоекономічних зв’язків 

України. Інвестиційна діяльність як вид зовнішньоекономічних зв’язків 

України. Інвестиційна політика держави. Спеціальні (вільні) економічні зони, 

території пріоритетного розвитку та індустріальні (промислові) парки як засоби 

залучення іноземних інвестицій. Прикордонне і транскордонне співробітництво 

як види зовнішньоекономічних зв’язків України. Інші види 

зовнішньоекономічних зв’язків України. Проблеми та перспективи розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків України.  



8. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна 

робота студентів згідно програми курсу. 

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне 

експрес-опитування, виконання практичних робіт, поточна контрольна робота, 

підсумкова контрольна робота. 

10. Навчально-методичне забезпечення: Зовнішньоекономічні зв’язки 

України : навч.-метод. посіб. / уклад. Н. В. Гусєва, Г. О. Кулєшова, 

Л. В. Ключко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с. 

11. Мова викладання – українська. 

 

 

 


