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Дана навчальна дисципліна є вивчення та закріплення системи спеціальних знань у майбутніх фахів-
ців з економічних спеціальностей з економіки зарубіжних країн та використання їх у практичній 
діяльності з питань регулювання взаємовідносин суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності різних 
форм власності, розкриття економічних явищ, що відбуваються у світовій економічній системі. 

Студент повинен уміти у своїй подальшій професійній діяльності правильно оцінювати процеси, що 
відбуваються в економіці країн світу, передусім тих, які становлять практичний інтерес, а також 
кваліфіковано здійснювати моніторинг економіки зарубіжних країн за різноманітними джерелами 
інформації.

Метою є формування системи знань про закономірності та специфічні особливості розвитку еконо-
мік країн світу, їхню взаємодію на глобальному і регіональному рівні, а також набуття практичних 
навичок аналізу ефективності міжнародного економічного співробітництва між країнами. Засвоїти 
методологічні основи, предмет, об'єкт, суб'єкти, методи дослідження дисципліни, ознайомитися з 
механізмами та формами співробітництва між країнами в торговельній, науково-технічній, інвести-
ційній, валютно-фінансовій і кредитній сферах, вивчити різні моделі національного економічного 
розвитку, навчитись розуміти основні тенденцій світового розвитку, визначати характерні риси 
розвитку економіки світу загалом та окремих регіонів, знати основні чинники економічного зростан-
ня зарубіжних країн та аналізувати тенденції розвитку промислового виробництва, сільського госпо-
дарства, сфери послуг, фінансових ринків країн світу. Цілі вивчення дисципліни «Економіка зарубіж-
них країн»: довести до студентів місце та роль в економічній науці, навчити студентів користуватись 
отриманими знаннями, самостійно аналізувати та оцінювати господарську практику країн світового 
співтовариства, узагальнювати та висвітлювати досвід зарубіжних країн у вирішенні надзвичайно 
складних проблем економічного розвитку в сучасних умовах та можливості його застосування у 
процесі радикальних економічних перетворень в Україні, розробляти програми оптимізації розвитку 
міжнародного співробітництва, визначати фактори світового та національного економічного розвит-
ку, проводити перевірки різних сфер діяльності підприємства.

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 
діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
ПРН 19. Оцінювати участь підприємств у євроінтеграційних процесах та виявляти перспективи їх 
майбутнього розвитку.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3

Кредити ECTS5

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Тема 1. Класифікація 
країн у світовій економіці.

Змістовий розділ 1. Структура та класифікація країн в світовій економіці 

Змістовий розділ 2. Стратегія економічного розвитку країн світу та макрорегіональних  інтегра-
ційних об’єднань  

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Тема 2. Інтеграційні та 
глобалізаційні виміри 
світової економічної 

Тема 7. Специфіка 
економічних стратегій 
країн, що розвиваються.

Разом за змістовим 
розділом 1

Тема 6. Особливості 
формування стратегій 
розвитку країн транзитив-
ної економіки.

14 4 14 128

14 4 8 14 12

2

2 2

Тема 4. Регіонально-інте-
граційна структура країн 
світу.

Тема 8. Стратегії макроре-
гіональних інтеграційних 
об’єднань.
Тема 9. Міжнародні 
економічні зв’язки 
України.

11 2 8 10 101

63 18 38 58 547

9 2 6 14 121

2

2

2

Тема 5. Особливості 
економічних стратегій 
розвинутих країн.

11 4 2 6 10

Тема 3. Типологічна 
структура країн світу.

13 4 1 8 10 10

10

10 2 6 12 12

Тема 10. Формування 
міжнародних стратегій 
економічного розвитку 
України в умовах сучас-
них вимірів.

12 4 6 12 122

14 4 8 12 122

12 2 8 12 122

Разом за змістовим 
розділом 2

Усього годин

57 14 34 62 609

120 32 72 120 11416 4 2

2

Перелік обов’язкових завдань 7

2
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Перелік обов’язкових завдань 

Перелік вибіркових завдань

1. Промисловий переворот у країнах Західної Європи. 
2. Промисловий переворот у США.
3. Становлення індустріального суспільства в Японії. 
4. Нові індустріальні держави: становлення і розвиток. 
5. Економіка США на сучасному етапі розвитку. 
6. Державне регулювання економіки розвинутих країн. 
7. Економічна модель Японії. 
8. Регіональне співробітництво в Латинській Америці, Азії і Африці. 
9. Місце країн Бенілюксу у світовій економіці. 
10. Особливості національної економічної моделі Німеччини. 
11. Особливості державного регулювання економіки у Франції. 
12. Економіка Франції на початку третього тисячоліття. 
13. Економіка Великобританії. 
14. Великобританія та західноєвропейська інтеграція.
15. Скандинавська модель та місце країн Північної Європи у світовій економіці. 
16. Зовнішні фактори розвитку та місце країн, що розвиваються у світовій економіці. Зовнішнє 
фінансування та заборгованість країн, що розвиваються. 
17. Основні елементи курсу реформ в країнах Центральної та Східної Європи на початку третього 
тисячоліття. 
18. Особливості сучасного економічного розвитку та характеристика економіки країн Вишеградської 
групи. 
19. Особливості сучасного економічного розвитку та характеристика економіки Болгарії, Румунії, 
Хорватії та найбільш відсталих країн ЦСЄ (Албанія, Боснія та Герцеговина, Сербія, Чорногорія). 
20. Економіка країн Балтії. 
21. Економіка країн СНД. 
22. Місце Росії у світовій економіці. 
23. Золото: сучасний інвестиційний аспект. 
24. Світові валютні системи. Етапи еволюції. 
25. Поняття Світового господарства. Етапи розвитку. 
26. Причини і наслідки Міжнародної боргової кризи 
27. Роль нафтового чинника у світовому економічному розвитку 
28. Україна і країни Європи: огляд статистичних даних 
29. Вплив світового ринку інформації на розвиток бізнесу. 
30. Міжнародна передача технологій. 
31. Основні проблеми малого підприємництва в країнах, що розвиваються. 
32. Трудові ресурси світового господарства. Проблема міграції у Франції. 
33. Імміграція в США і її економічний вплив на трудову сферу. 
34. Міжнародна міграція: зарубіжний досвід та України. 

7

8

1. Класифікація країн у світовій економіці.
2. Інтеграційні та глобалізаційні виміри світової економічної системи.
3. Типологічна структура країн світу.
4. Регіонально-інтеграційна структура країн світу.
5. Особливості економічних стратегій розвинутих країн.
6. Особливості формування стратегій розвитку країн транзитивної економіки.
7. Специфіка економічних стратегій країн, що розвиваються.
8. Стратегії макрорегіональних інтеграційних об’єднань.
9. Міжнародні економічні зв’язки України.
10. Формування міжнародних стратегій економічного розвитку України в умовах сучасних вимірів.
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-диску-
сій.

Політика дисципліни

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: QR Code: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги

Умови допуску до підсумкового контролю 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність 
за семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом, визначається як сума балів  за поточну навчаль-
ну діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 
6) та балів за екзамен (не менше 24).
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за 
національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. Залік проводиться згідно з розкладу.
 QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

14

10

12

1 семестр 4 семестр Так 2 курс Вільного вибору

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

11

9

Перелік вибіркових завдань

35. Нетарифні методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. 
36. Світові фінанси: особливості взаємодії з національними фінансовими системами
37. Економічний розвиток західноукраїнських земель у 20-30 pp. XX ст. Економіка України в роки 
Другої світової війни. 
38. Економічне становище України у 1945-1950-ті pp. 
39. Економічні реформи 1950-60 pp. XX ст. і Україна. 
40. Роль України у світовому господарстві.

8



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання заліку з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.  
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14

Рекомендовані джерела інформації15

Основна (базова):
1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : практикум / С. 
В. Бестужева, В. А. Вовк, С. В. Громенкова [та ін.] ; Харківський національний економічний універ-
ситет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (1,44 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 165 с. 
2. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навчальний посіб. / С. В. Бестужева. 
– Х.: Вид. ХНЕУ ім.. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. 
3. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібник. Видання 4-е, перероб. та доп. / [Козак Ю.Г., Кова-
левський В.В., Лебедева С.Н., Бикова М.Є., Логвінова Н.С., Воронова О.В.] – Київ: «Центр учбової 
літератури», 2013. – 292 с.
Допоміжна:
1. Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран снг // Мировая экономика 
и международные отношения. –2005. - №1.- С.95-99. 
2. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобалізація і безпека розвитку. К.: КНЕУ – 2001. 
3. Борко Ю.А. Расширение и углубление европейской интеграции // Мировая экономика и междуна-
родные отношения – 2004. - №7. – С. 15-29. 

На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до виклада-
чів, співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і 
не залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і 
роботи у визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!
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