
СУЧАСНА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Мета курсу – вивчення та закріплення системи спеціальних знань у 
майбутніх фахівців 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. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Міжнародна 
економіка, Міжнародне право, Міжнародний маркетнг, Міжнародний 
менеджмент, Управління ЗЕД, Економічний аналіз тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність узагальнювати й висвітлювати досвід зарубіжних 
країн, розробляти програми оптимізації розвитку міжнародного співробітництв,  
визначати фактори світового і національного економічного розвитку; знання 
основних напрямків міжнародної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні напрямкив міжнародної діяльності; теретичні основи 
міжнародної економіки; особливості зовнішньоекономічної політики 
зарубіжних країн; теоретичні та організаційні основи міжнародного 
менеджменту; діюче законодавство країн світу в сфері зовнішньоекономічної 
політики;  
вміти: узагальнювати й висвітлювати досвід зарубіжних країн; розробляти 
програми оптимізації розвитку міжнародного співробітництва; визначати 
фактори і світового, і національного економічного розвитку;  проводити 
перевірки різних сфер діяльності підприємства; використовувати прогресивні 
системи і технології обробки економічної інформації; 
володіти: розумінням особливостей формування зовнішньоекономічної 
політики зарубіжних країн; методами розробки заходів щодо удосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств; технологіями  
проводення перевірок різних сфер діяльності підприємства. 

Зміст навчальної дисципліни: 
       СТРУКТУРА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН В СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЦІ. 

Класифікація країн у світовій економіці. Характеристика національної 
економіки. Галузева структура економіки. Типи економічного розвитку. 
Територіальна структура національної економіки. Показники економічного 
розвитку країни. Поділ країн світу за класифікацією ООН. Інтеграційні та 
глобалізаційні виміри світової економічної системи. Сутність інтеграційних 
процесів. Глобальний вимір інтеграції. Регіональний вимір інтеграції. Сутність 
глобалізації. Ознаки глобалізації. Складові метасистеми глобалізації. 



Відкритість національної економіки. Типологічна структура країн світу. 
Динаміка економічного розвитку розвинутих країн. Особливості економічної 
структури розвинутих країн. Економічна структура США. Економічна 
структура Японії. Економічна структура Німеччини. Економічна структура 
Великої Британії. Економічна структура Франції. Динаміка розвитку й 
структура економіки. Економічна структура РФ. Економічна структура Китаю. 
Економічна структура Польщі. Фактори економічного розвитку країн, що 
розвиваються. Основні економічні проблеми країн, що розвиваються. 
Регіонально-інтеграційна структура країн світу. Основні риси та рівні 
міжнародної регіональної інтеграції. Європейську асоціацію вільної торгівлі 
(ЄАВТ). Регіонально-інтеграційні угруповання в Європі. Європейський Союз 
(ЄС). Амстердамський договір. Лісабонський договір. Співдружність 
Незалежних Держав (СНД). Організація Чорноморського економічного 
співробітництва (ОЧЕС). Організація за демократію й економічний розвиток 
(ГУАМ). Регіональні інтеграційні угруповання в Азії, Північній та Південній 
Америці, Африці. АзіатськоТихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС). 
Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Північноамериканська угода 
про вільну торгівлю (НАФТА). Південний спільний ринок (МЕРКОСУР). 
Економічне співробітництво держав Західної Африки (ЕКОВАС). Особливості 
економічних стратегій розвинутих країн. Економічні стратегії Сполучених 
Штатів Америки. Зовнішньоекономічна політика США. Стратегії економічного 
розвитку Японії. Особливості історикоекономічного розвитку країни. 
Зовнішньоекономічна орієнтація японської економіки Стратегії економічного 
розвитку Франції. Колоніальна експансія Франції. Активна роль держави в 
регулюванні економіки. Соціальні реформи, радикальні реформи. Стратегії 
економічного розвитку Франції. Стратегії економічного розвитку Великої 
Британії. Зовнішньоекономічна політика Великої Британії. 
Зовнішньоекономічні орієнтири Великої Британії. 

     СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ ТА  
МАКРОРЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ. Особливості 
формування стратегій розвитку країн транзитивної економіки. Стратегічні 
передумови реформування економіки. Особливості реформування економіки в 
постсоціалістичних країнах. Особливості стратегій економічного розвитку Росії. 
Стратегії економічного розвитку Китайської Народної Республіки. Специфіка 
економічних стратегій країн, що розвиваються. Особливості сучасних 
стратегій економічного розвитку країн, що розвиваються. Економічні стратегії 
Індії. Економічні стратегії Бразилії. Стратегії найменш розвинутих країн. 
Економічна суть поняття «країни, що розвиваються». Нові індустріальні країни. 
Найменш розвинуті країни. Економічні проблеми країн, що розвиваються. 
Стратегії економічного розвитку країн, що розвиваються. Політика «етатизму». 
«Вашингтонський консенсус». Зовнішня заборгованість. Соціальні проблеми й 
соціальна політика. Політика експортоорієнтації й імпортозаміщення. 



Індустріалізація. Стратегії макрорегіональних інтеграційних об’єднань. 
Загальна характеристика стратегій макрорегіональних інтеграційних об’єднань. 
Стратегії Європейського Союзу. Стратегії Співдружності Незалежних Держав. 
Стратегічні напрями економічного розвитку Шанхайської організації 
співробітництва (ШОС). Міжнародні економічні зв’язки України. Фактори 
економічного розвитку України. Позиції України на міжнародних ринках. 
Економічний потенціал України; рекреаційний потенціал країни. 
Інтелектуальний потенціал країни; сучасна геополітична ситуація країни. 
Позиції України на міжнародних ринках; товарна, географічна структури 
зовнішньої торгівлі України. Формування міжнародних стратегій економічного 
розвитку України в умовах сучасних вимірів. Проблеми та перспективи 
міжнародних стратегій економічного розвитку України. Сутнісні особливості 
міжнародних стратегій економічного розвитку України. Організація 
Чорноморського економічного співтовариства (ОЧЕС). Організацію за 
демократію й економічний розвиток. Міжнародна конкурентоспроможність. 
Структурна політика. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна 
макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети. План дій 
«Україна – Європейський Союз». Європейська політика сусідства. Інтеграційні 
вектори України. 

    Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі 30 годин аудиторних занять і 105 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 

 


