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1 Коротка анотація дисципліни 
 Дана навчальна дисципліна є вивчення та закріплення системи 

спеціальних знань у майбутніх фахівців 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. 

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 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. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Є формування системи знань про закономірності та специфічні 

особливості розвитку економік 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 
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співробітництва між країнами в торговельній, науково-технічній, 

інвестиційній, 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 зростання зарубіжних країн та аналізувати тенденції 

розвитку промислового виробництва, сільського господарства, сфери 

послуг, фінансових ринків країн світу 

  

4 Результати навчання 
 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. 

  

5 Кредити ECTS 
 120 годин = 4 кредити ECTS 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Класифікація країн у світовій 

економіці. 
4 2 8 

Тема 2. Інтеграційні та глобалізаційні 

виміри світової економічної системи. 
4 2 8 

Тема 3. Типологічна структура країн світу. 2 1 8 

Тема 4. Регіонально-інтеграційна 

структура країн світу. 
4 1 8 

Тема 5. Особливості економічних стратегій 

розвинутих країн. 
4 1 6 

Тема 6. Особливості формування стратегій 

розвитку країн транзитивної економіки. 
2 1 6 

Тема 7. Специфіка економічних стратегій 

країн, що розвиваються. 
2 2 6 

Тема 8. Стратегії макрорегіональних 

інтеграційних об’єднань. 
4 2 6 

Тема 9. Міжнародні економічні зв’язки 

України. 
4 2 8 



 
Тема 10. Формування міжнародних 

стратегій економічного розвитку України в 

умовах сучасних вимірів. 

2 2 8 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 
Обов’язкові завдання Кінцеві терміни підготовки 

1. Генезис індустріального суспільства (XVI-XVIII ст.). За розкладом 

2. Науково-технічні відкриття кінця XIX - початку XX ст. та їхній 

вплив на економічний розвиток світу. 

За розкладом 

3. Індустріалізація в США (кінець XIX - початок XX ст.) За розкладом 

4. Економічне піднесення Німеччини кінця XIX – початку XX ст. За розкладом 

5. Економічний розвиток Англії в кінці XIX - на початку XX ст. За розкладом 

6. Економічний розвиток Франції в кінці XIX - на початку XX ст. За розкладом 

7. Особливості післявоєнного економічного розвитку країн Західної 

Європи. Основні риси соціально-економічної моделі Західної 

Європи. 

За розкладом 

8. Особливості економічного розвитку західноєвропейських країн у 

другій половині XX століття. 

За розкладом 

9. Основні етапи та особливості японської економіки у другій половині 

XX століття. "Японське диво". 

За розкладом 

10. Економічне становище країн, що розвиваються. Масштаби та 

специфіка проблем економічного розвитку. 

За розкладом 

 

8     Перелік вибіркових завдань  
Вибіркові  завдання Кінцеві терміни підготовки 

1. Промисловий переворот у країнах Західної Європи.  За розкладом 

2. Промисловий переворот у США. За розкладом 

3. Становлення індустріального суспільства в Японії.  За розкладом 

4. Нові індустріальні держави: становлення і розвиток.  За розкладом 

5. Економіка США на сучасному етапі розвитку.  За розкладом 

6. Державне регулювання економіки розвинутих країн.  За розкладом 

7. Економічна модель Японії.  За розкладом 

8. Регіональне співробітництво в Латинській Америці, Азії і Африці.  За розкладом 

9. Місце країн Бенілюксу у світовій економіці.  За розкладом 

10. Особливості національної економічної моделі Німеччини.  За розкладом 

11. Особливості державного регулювання економіки у Франції.  За розкладом 

12. Економіка Франції на початку третього тисячоліття.  За розкладом 

13. Економіка Великобританії.  За розкладом 

14. Великобританія та західноєвропейська інтеграція. За розкладом 

15. Скандинавська модель та місце країн Північної Європи у світовій 

економіці.  

За розкладом 

16. Зовнішні фактори розвитку та місце країн, що розвиваються у 

світовій економіці. Зовнішнє фінансування та заборгованість країн, 

що розвиваються.  

За розкладом 

17. Основні елементи курсу реформ в країнах Центральної та Східної 

Європи на початку третього тисячоліття.  

За розкладом 

18. Особливості сучасного економічного розвитку та характеристика 

економіки країн Вишеградської групи.  

За розкладом 

19. Особливості сучасного економічного розвитку та характеристика 

економіки Болгарії, Румунії, Хорватії та найбільш відсталих країн 

ЦСЄ (Албанія, Боснія та Герцеговина, Сербія, Чорногорія).  

За розкладом 

20. Економіка країн Балтії.  За розкладом 

21. Економіка країн СНД.  За розкладом 

22. Місце Росії у світовій економіці.  За розкладом 

23. Золото: сучасний інвестиційний аспект.  За розкладом 



 
24. Світові валютні системи. Етапи еволюції.  За розкладом 

25. Поняття Світового господарства. Етапи розвитку.  За розкладом 

26. Причини і наслідки Міжнародної боргової кризи  За розкладом 

27. Роль нафтового чинника у світовому економічному розвитку  За розкладом 

28. Україна і країни Європи: огляд статистичних даних  За розкладом 

29. Вплив світового ринку інформації на розвиток бізнесу.  За розкладом 

30. Міжнародна передача технологій.  За розкладом 

31. Основні проблеми малого підприємництва в країнах, що 

розвиваються.  

За розкладом 

32. Трудові ресурси світового господарства. Проблема міграції у 

Франції.  

За розкладом 

33. Імміграція в США і її економічний вплив на трудову сферу.  За розкладом 

34. Міжнародна міграція: зарубіжний досвід та України.  За розкладом 

35. Нетарифні методи державного регулювання зовнішньоторговельної 

діяльності.  

За розкладом 

36. Світові фінанси: особливості взаємодії з національними 

фінансовими системами 

За розкладом 

37. Економічний розвиток західноукраїнських земель у 20-30 pp. XX ст. 

Економіка України в роки Другої світової війни.  

За розкладом 

38. Економічне становище України у 1945-1950-ті pp.  За розкладом 

39. Економічні реформи 1950-60 pp. XX ст. і Україна.  За розкладом 

40. Роль України у світовому господарстві. За розкладом 

 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / 

професійної підготовки / 

вільного вибору 

Один семестр 4 семестр Так 2-й курс Цикл вільного вибору 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.  

Списування під час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Економіка зарубіжних країн» здійснюється в балах 

відповідно до табл.1. 

Таблиця 1 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т10 – теми занять 

 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 



 
Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом 

семестру у наступних формах: усного опитування студентів на практичних 

заняттях та оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання 

практичних задач; експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент 

допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог 

навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 2). 

Таблиця 2 
Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Економіка зарубіжних країн» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 
 

  

З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді 

студента на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну 

оцінку за результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента (див. табл. 3). 
Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 



 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 

12 Політика дисципліни 
 - курс передбачає роботу в колективі, 

- середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики, 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін, 

- відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що 

пропустив заняття з неповажної причини з обов’язковим 

відпрацюванням заняття, і при цьому має право бути присутнім на 

заняття, 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування 

тощо), навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під 

час консультації 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 

балів за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт 

відбувається із дозволу директорату за наявності поважних причин 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з 

Кодексом академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного 

європейського університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-

informatsiia 
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17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 

студентом, який:  

- наполегливий і антиледачий, 

- уважний та допитливий, 

- стресостійкий та з почуттям гумору, 

- креативний та життєрадісний! 

 

Тому я бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму ;-) 

і тоді успіх прийде сам! До зустрічі! 

 


