
ЕКОНОМІКА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН



МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА
СИСТЕМА

Міжнародна економічна система – це сукупність елементів світової економіки, 
у процесі взаємодії яких виникають інтегративні якості, характеристики, 

закономірності функціонування цієї системи.



РИСИ ПРОМИСЛОВО-
РОЗВИНЕНИХ КРАЇН

Частка у світовому населенні -14%;

Виробляють - 72% світового ВВП;

Експортують 54% товарів і 78% послуг у 

міжнародній торгівлі;

Посідають ключові позиції у міжнародних

організаціях;

Мають значний розрив економічного розвитку

всередині групи;

Мають соціально орієнтовані економіки;

Центри: США, Японія, країни Західної Європи

Розвинуте соціально-ринкове господарство

Найбільша вичерпність джерел і факторів

індустріального розвитку

Провідна роль у світовій економіці

Стрімке зростання фінансового сектору

Зміщення центру економічної ваги до сектору

послуг

Формування переважно сервісної економіки

Переважна присутність ТНК на світових ринках



Рівень розвитку економіки

відповідної країни, рівень і 

характер розподілу доходів в ній, 

характер витрат і заощаджень

населення тощо

Політична прихильність виявляється

більш чітко в торгівельній, валютній, 

кредитній, науково-технологічній політиці; 

визнання національних норм та правил; 

стабільність політичної системи

Міжнародний транспорт;

Міжнародні інформаційно-

комунікаційні системи. 

Політико -

правове

Економічне

Соціально -

культурне

Інфраструктурне

індивідуалізація попиту зарубіжних 

клієнтів, ставлення до праці фахівців, 

поведінка підприємців на фінансових 

ринках тощо (економічна поведінка 

людини в тій чи іншій країні базується 

на її фізіологічних, психологічних та 

інших особистих особливостях) 
Середовище міжнародних

економічних відносин



КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН 
ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ ОЗНАКОЮ

Промислово розвинені країни — близько 30 високорозвинених країн. Найпотужнішу групу серед цих країн складають країни

так званої “Великої сімки”. Великобританія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія, які виробляють найбільші

обсяги ВВП у всьому світі і зосереджують у своїх руках значну частину міжнародної торгівлі.

Країни з середнім рівнем розвитку – близько 40 країн світу, які включають країни-експортери нафти і нові індустріальні

країни.

Країни з перехідною економікою — 28 країн Центральної та Східної Європи та колишнього Радянського Союзу, що

здійснюють перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки: Азербайджан, Білорусь, Боснія та Герцеговина,

Болгарія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Молдова, Польща, Росія, Румунія, Узбекистан, Україна та інші. У цій групі є

підгрупа, яка має суттєві досягнення у реформуванні національних господарств. До цієї підгрупи належать: Польща,

Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія.

Країни, що розвиваються — більше 100 країн Азії, Африки, Латинської Америки. Через їх велику кількість і особливості

соціально-економічного розвитку національних економік ці країни здебільшого систематизують за регіонами з урахуванням

їх географічного положення.



КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА
МЕТОДИКОЮ МВФ

1. Країни з розвиненою економікою (31)

2. Країни з формуванням ринкової економіки та  інші країни, що 
розвиваються  (141):

• географічний критерій (за регіонами світу)

• аналітичний критерій 

(за джерелами експортних доходів, 

за джерелами зовнішнього фінансування, 

країни - чисті дебітори, 

країни-чисті кредитори, 

країни за станом обслуговування зовнішнього боргу).



ЗАКОНОМІРНОСТІ
РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ

ЕКОНОМІКИ

Цілісність формування
міжнародної економічної

системи

Системність
міжнародної економіки

Діалектичність
міжнародної економіки

Суперечливість
міжнародної економіки

Інтегративність
міжнародної економіки

Циклічність розвитку


