
 
Форма № Н-3.03 

 
 

М І Н І С Т Е Р С Т В О   О С В І Т И   І   Н А У К И   У К Р А Ї Н И  
(найменування центрального органу управління освітою і наукою, власника) 

ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ    імені  ІВАНА ФРАНКА 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕОГРАФІЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  
 

ПРОГРАМА 
навчальної дисципліни за вибором 

підготовки _____бакалавра______________________ 
                             (назва освітньо-кваліфікаційного/освітнього рівня) 

 галузь знань __________01 _____ 
                        (шифр і назва напряму) 

спеціальності_____014 Середня освіта (Географія)_____________ 
                        (шифр і назва спеціальності) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20____  рік 



РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ____Львівський національний університет імені Івана Франка_____ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 
 
 
 
 
 
 
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: ____доцент кафедри географії України__________________________ 
                                                  ______Склярська Оксана Ігорівна_______________________________ 
 
 
 
 
 
Затверджено на засіданні кафедри географії України 
_______________________ 20 ___ року. Протокол №___________ 
 
Завідувач кафедри географії України _______________________________/ проф. Лозинський Р.М./ 
 
 
Обговорено та затверджено Вченою радою географічного факультету 
 
“_______”  __________________ 20___ року, протокол  №__________ 

Голова вченої ради, декан  географічного факультету ________________/ доц. Біланюк В. І./ 

“__________”___________________20____р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

  Програма вивчення навчальної дисципліни “Географія міжнародних зв’язків” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки географів напряму “Освіта” 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Середня освіта”. Обов’язковою 

для отримання заліку з курсу є участь в обговоренні питань, що виносяться на семінарські 

заняття. Окрім закріплення знань, ці заняття орієнтовані на пошук студентами  шляхів 

розв’язання суперечностей та  проблем шляхом дискусій, організації наукових семінарів, 

групової роботи тощо. По кожній з тем курсу розроблені завдання для самостійної роботи. 

Окрім того, передбачено індивідуальний навчальний проект, який має характер  наукової 

роботи. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є географічні вектори політичної, економічної, 

культурної співпраці України, динаміка, сучасні тенденції, проблеми і перспективи 

міжнародних зв’язків України з державами та регіонами світу 

Міждисциплінарні зв’язки: державознавство, міжнародні відносини, країнознавство, 

демографія, міжнародна економіка 

    Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Міжнародні зв’язки як суспільне явище. Форми міжнародних зв’язків 

2. Зовнішні зв’язки України зі світорегіонами і  державами 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Поглибити знання студентів про зовнішньоекономічне та зовнішньополітичне положення 

України, чинники, зміну обсягів та географію міжнародної  торгівлі України товарами і 

послугами, сформувати у студентів розуміння поняття міжнародних відносин та їх видів, 

концептуальних засад методології міжнародних відносин, глобальним політико-

географічних, культурних, економічних процесів і явищ, розкрити сутність 

проблем:політичної взаємозалежності держав; посилення геополітичного потенціалу України 

у світі;сировинної орієнтованості українського експорту та незбалансованості географічної 

диверсифікації експорту-імпорту,  запропонувати  шляхи  подолання імпортної залежності 

держави від розвинутих країни Європи, виявити геополітичні наслідки 

зовнішньоекономічних відносин з державами-сусідами, позитивні та негативні сторони 

функціонування єврорегіонів на території України. 

      Головними завданнями навчального курсу є: 

1)  поглиблення  знань з теоретичних засад міжнародних відносин, 

2) одержання та фаховий географічний  аналіз відомостей про міжнародну торгівлю 

України товарами-послугами, зовнішні інвестиції в економіку України, міжнародний туризм, 

міждержавні фінансово-кредитні операції; 



3) оволодіння уміннями та навичками наукового аналізу глобальних економічних 

процесів та явищ, встановлення зв’язків між  обсягами міждержавного торгівельного 

обороту, їх збалансованістю та геополітичними взаємовпливами відповідних держав  

4)  уміння критичного оцінювання  географічної диверсифікованості зовнішніх зв’язків. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- Після вивчення курсу  студенти повинні знати: 

- Сутність поняття “зовнішні зв’язки”, зміст та форми зовнішньоекономічних відносин. 

- Характерні ознаки політико-географічного, зовнішньоекономічного положення 

України. 

- Фактори та географічну структуру  зовнішньої торгівлі товарами та послугами. 

- тенденції зміни обсягів міждержавних економічних оборотів України 

- географічну структуру міжнародного туризму, стратегічне значення для України 

міжнародної торгівлі транспортними послугами 

- географічну структуру інвестицій України 

- місце України в процесах міжнародної трудової міграції 

- аспекти співробітництва України з міжнародними організаціями. 

Вивчення курсу передбачає вироблення таких умінь: 

- аналізувати вплив географічної структури зовнішньої торгівлі та інвестицій України 

на її геополітичні відносини в світі 

- працювати з науковими, статистичними матеріалами з відповідної тематики 

- Визначати місце України у міжнародному поділі праці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ 
Шифр умінь та 

змістових модулів 
 

Зміст умінь, що забезпечується 

Модуль 1. 
Міжнароднізв’язки 
як суспільнеявище 

аналізувати суспільно-географічну сутність “міжнародних відносин”; 
пояснювати зміст категорій “міждержавні економічні відносини”, “зовнішня 
політика” та ін., аналізувати форми і типи міжнародних відносинРозкривати 
проблеми територіальних соціально-економічних диспропорцій в Україні як 
негативний чинник її участі в світовому господарстві, виявляти основні 
фактори стабілізації зовнішніх економічних зв’язків держави в контексті 
розвитку ринкових відносин та залучення до інтеграційних процесів, 
аналізувати місце України в міжнародному поділі праці 

аналізувати товарну і географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами, 
територіальні відмінності зовнішнього торговельного обороту за регіонами, їх 
причини та економічні наслідки, розраховувати сальдо зовнішньої торгівлі за 
регіонами та країнами світу, знаходити  пріоритети та шляхи вирішення 
проблем сировинної орієнтації українського експорту та надмірної залежності 
від імпорту високотехнологічної та висоякісної продукції Аналізувати товарну і 
географічну структуру зовнішньої торгівлі послугами, територіальні 
відмінності зовнішнього торговельного обороту за регіонами, їх причини та 
економічні наслідки, аналізувати географію інвестиційних надходжень в 
економіку держави 

Модуль 2. 
Зовнішні зв’язки 
України зі 
світорегіонами і 
державами 

аналізувати економічні  зв’язки України з світорегіонами та державами, 
фактори, що визначають співпрацю, виявляти шляхи диверсифікації напрямків 
економічної співпраці 

Виявляти позитивні та негативні сторони участі і  співпраці України з 
міжнародними організаціями, проблеми входження України до міжнародних 
економічних організацій, вказувати напрямки розширення регіонального 
співробітництва та співпраці з пограничними державами 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ (денна форма) 
2.1. Лекційний курс 

Шифр 
змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторних 
годин 

Модуль 1 Міжнародні зв’язки як суспільне явище. Форми 
міжнародних зв’язків України 

8 

Тема 1 Міжнародні  відносини: зміст і форми. Теорії 
міжнародних відносин. Форми міжнародних зв’язків 

2 



Тема 2 Міжнародні системи. Зовнішньополітичні відносини 
України. 

2 

Тема 3 Міжнародні економічні зв’язки. Зовнішньоекономічні 
відносини України. 

4 

Модуль 2 Зовнішні зв’язки України зі світорегіонами та 
державами  

8 

Тема 4 Співробітництво України з державами Європи 2 

Тема 5 Міжнародні зв’язки України з країнами Азійсько-
Тихоокеанського регіону  

2 

Тема 6 Співробітництво України з державами  Америки, 
Африки, Австралією та Океанією 

2 

Тема 7 Україна в міжнародних організаціях 2 

 

2.2 ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ (денна форма) 
 

Шифр 
змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторних 
годин 

1.1. Міжнародні зв’язки: зміст та форми. (с/зн) 2 

1.2 Географічна структура зовнішньої торгівлі України 
товарами  та послугами (пр./зн) 

2 

1.3. Географія міжнародних інвестиційних операцій 
України (пр./зн.) 

2 

2.1 Зовнішньоторговельні операції України з державами 

Європи (пр./зн.) 

2 

2.2. Зовнішньоторговельні операції  України з державами 

Азії (c/зн.) 

2 

2.3. Зовнішні звязки України з державами Америки і 

Африки (с./зн) 

2 

2.4. Україна в системі міжнародних організацій (с.зн) 2 



2.4 Транскордонне співробітництво України (пр.-сем. зн) 2 

   

 

Рекомендована література: 
1. Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та 

євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки. – К., 2005. – Вип. 
12. – 254 с. 

2. Голуб Н. В. Україна та міжнародні організації: Інформаційно-довідкове видання. – К, 
2003. – 182 с.  

3. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: історія і засади функціонування: 
Навчальний посібник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: «Знання», 2012. – 759 с. 

4.  Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи та Північної Америки: 
навч. посіб. / Дорошко М.С., Крижанівський В.П., Кривонос Р.А., Сербіна Н.Ф. − К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2012. − 335 с. 

5. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО:  інтеграційні перспективи України. – К, 2004. 
– 88 с. 

6. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К: КНЕУ, 2003. – 948 
с. 

7. Мальський М. З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин : підручник // М. З. 
Мальський, М. М. Мацях. – Київ: Знання, 2010. – 462 с. 

8. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000)/ Л. Ф. Гайдуков, В. Г. 
Кремень, Л. В. Губернський. – К. Либідь, 2001. – 624 с. 

9. Передрій О. С. Міжнародні економічні відносини. – К., 2006. – 273 с. 
10. Прицюк Н. І. Географічні аспекти зовнішньоторговельних зв’язків України / Вісник 

Львівського у-ту. Серія географічна. – Вип. 36. – 2009. – С. 271-281. 
11. Склярська О. І. Текст лекцій зі спецкурсу “Географія міжнародних зв’язків України”. 

– Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 80 с. 
12. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна 

інтеграція України у світове господарство: кол. монографія / За ред. І. М. 
Посохова, П. Г. Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. Дюжева, В. О. Матросової. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 450 с. 

13. Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку 
України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НААН України 
Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – 
Електрон.ресурс. – К., 2019. – 350 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/310.pdf 
 

14. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко. – К, 
2002. – 470 с. 

15. Фінансово-банківська система України у європейському вимірі: зб. статей. – К, 
Козаки, 2002. – 223 с. 

16. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: навчальний посібник. – Львів, Світ, 
2006. – 320 с. 

17. Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій. 3-
тє вид. – Дніпропетровськ, 2012. – 256 с. 

18. Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України. Інтернет-
ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

19. http : // www.delukr.ec.europa.eu/wpage36090.html /Представництво Єврокомісії 
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Критерії успішності (заочна форма) 

Здача практичних 
робіт та семінарські 

заняття 

Індивідуальний 
проект 

 

Підсумковий 
письмовий 

тест 

Сума 

до __30 До 20  до _30__ 100 

 

Оцінка Загальні ознаки, характеристики 

Відмінно 

А (90-100 

балів) 

Студент вільно володіє понятійно-термінологічним апаратом з дисципліни, 

знає детально усі методи розрахунку показників зовнішньої торгівлі, 

інвестицій тощо, вміє характеризувати зовнішньоекономічний потенціал 

регіонів України, статті експорту-імпорту з регіонами і державами світу, під 

час відповіді студент аргументує свої думки, логічно подає висновки, знає 

статистичну інформацію щодо зовнішньоторговельних і інвестиційних 

операцій, виконує усі практичні роботи, активно бере участь в обговоренні 

питань семінарських занять, навчальний проект відзначається 

оригінальністю, самостійністю, обґрунтованістю і має характер невеликої 

самостійної наукової роботи, студент без жодних складностей виконує 

тестові завдання з курсу 

Дуже добре  

В (81-89) 

студент володіє понятійно-термінологічним апаратом з дисципліни, знає 

детально усі методи дослідження, що використовуються під час роботи з 

матеріалом курсу, вчасно і успішно виконує майже усі запропоновані 

практичні завдання, завдання для самостійної роботи та індивідуальний 

проект, під час відповіді студент аргументує свої думки, логічно подає 

висновки, проте деколи допускається неточностей у знанні статистики чи 

методологічних питань з курсу 

Добре 

С (71-80) 

Студент знає основні поняття з предмету, має знання про основні кількісні 

параметри зовнішньої торгівлі, інвестицій, діяльності спільних підприємств, 

міграції робочої сили, зовнішнього туризму тощо України, виконує 

запропоновані завдання, однак допускається достатньо великих помилок, а 

його пояснення не достатньо аргументовані, пояснює певні закономірності чи 

тенденції відомими прикладами з літературних джерел, не опрацьовує 

додаткових джерел інформації і часто не виконує завдань для самостійного 

опрацювання, на заняттях поводиться дисципліновано, досить зацікавлений 

навчальним процесом 

Задовільно Студент може відтворити основні положення теоретичного матеріалу, проте 



D (61-70) не аргументує відповіді власними судженнями, називає тільки основні риси 

міжнародних відносин України,, допускається численних помилок, невчасно 

здає практичні завдання, пасивний на семінарських заняттях, демонструє 

посередню успішність, не може самостійно визначити проблеми зовнішніх 

економічних відносин України та шляхи їх вирішення 

Посередньо  

Е (50-60) 

Студент часто не володіє теоретичним матеріалом з курсу, не може виконати 

самостійно практичних завдань, не виявляє ініціативи на заняттях, не бере 

участі у дискусіях, пропускає заняття, не вміє підсумувати чи виділити 

головне, провести порівняльну оцінку, демонструє низьку успішність, 

індивідуальний проект має вигляд незавершеної реферативної 

невпорядкованої роботи 

Незадовільно  

FX (25-49) 

Студент не може відтворити основних положень курсу, пропускає заняття, не 

дисциплінований, не виконує практичних робіт, не може висловити власні 

судження з проблематики, демонструє низьку успішність, не виконує 

індивідуального проекту та не може відповісти на більшу частину тестових 

завдань з курсу 

 

3. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

поточне опитування, оцінка практичних, семінарських робіт, тестові 

опитування (після кожного змістового модулю), підсумковий письмовий тест. 

 

 

                  Автор _____________________/_____________________/ 

                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)         

 


