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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Економіка зарубіжних країн 
Викладач (-і) Когут-Ференс Оксана Ігорівна 
Контактний телефон викладача 0972955773 
E-mail викладача oksana.kohut_ferens@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Очна, заочна 
Обсяг дисципліни 90 годин 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Дистанційні консультації: 1,5 години у четвер, 
10.10,Moxtra 447606844 
 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні системи країн світу, їх основні 
параметри та характеристики. 
 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування ґрунтових знань про економіку 
зарубіжних країн, типи економічних систем, світовий поділ країн за ступенем економічного 
розвитку; розуміння циклічності, динаміки, специфіки розвитку економіки усіх краї світу, 
грунтовний аналіз розвитку економіки України. 
Основними цілями вивчення дисципліни є формування загальних теоретичних знань про 
наявні національні економічні системи світу, ключові їх особливості та відмінності.  
 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності:  
ЗК.10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/ видів економічної діяльності). 
Фахові компетентності:  
СК.3 Здатність виявити особливості функціонування міжнародних економічних відносин та 
моделей економічного розвитку. 
СК.5 Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юктури світових ринків, 
оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них. 
СК.8 Здатність визначити функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 
взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та 
налагоджувати комунікації між ними. 
СК.15 Здатність застосовувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

5.Програмні результати навчання 
РН.4 Систематизувати й упорядкувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 
них; формувати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 
національного і  міжнародного середовища. 

РН.12 Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 
порівнювати  їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 
функціонування. 

РН.13 Підбирати  і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 
перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 
сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?


РН.18 Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння 
категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та 
розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 
зв’язків. 

 
6. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 
Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

Перший 292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Перший Нормативний 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Загальна характеристика дисципліни 
«Економіка зарубіжних країн». 

2 2 10 

Тема 2. Моделі трансформації економічних 
систем на шляху переходу до ринку. Процес 
глобалізації, інтернаціоналізації та інтеграції 
в світовій економіці. 
 

2 2 15 

Тема 3. Регіональна економічна інтеграція. 
 

2 4 15 

Тема 4. Особливості розвитку та формування 
розвинутих країн. 
 

2 2 10 

Тема 5. Загальна характеристика економік 
країн, що розвиваються. 
 

2 4 5 

Тема 6. Економіка України у світовій 
економічній системі. 

2 2 5 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/іспит 50 

балів /50 балів. 
 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  



Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Іспит,  усна форма здачі, білет передбачає три 
описові питання 

8. Політика курсу 
Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  

9.Рекомендована література 
1. Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник / за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, 

В.М. Осипова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 544 с. 
2. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 743 

с.  
3. Глоюалізація і безпека розвитку / за ред. О. Г. Білоруса, Д. Г. Лук’яненко, та ін. – К.: КНЕУ, 

2003. 
4. Міжнародні організації: Навч. Посібник / за ред. Ю. Г. Козак, В. В. Ковальського, Зіяда 

Кутайні. – К.: ЦНЛ, 2007. 
5. Світова економіка. / Філіпенко А.С. та ін. – К.: Либідь, 2000. 
6. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 2000. –     241 с. 
7. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному 

конкурентному середовищі. - К.: Україна,1997. 
8. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2005к 
9. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний 

посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с. 
10. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації стратегії розвитку: монографія. - 

К.: ВІПОЛ, 1998. 
11. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. 

авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 660с. 
12. Економіка зарубіжних країн: Підручник – 2-ге видання. А.С.Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. 

Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1998. 
13. Європейська інтеграція та Україна: Навч.-метод. посібник. – К.: ТОВ "Макрос", 2002. 
14. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний 

посібник.- Одеса: Астропринт, 1998. 
15.  Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному 

вимірі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008-352 с. 
16. Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, І.О.Рогач та ін. – К.: Либідв, 2007. 

– 640 с. 
17. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть/ А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, 

А.С.Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002– 470с. 

 
 
 

Викладач: к.е.н., доц. Когут-Ференс Оксана Ігорівна 


