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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Освітній компонент «Економіка зарубіжних країн» є обов’язковим (Обов’язкові 
компоненти за спеціальністю (блок 1)).   

У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти оволодіють 
такими компетентностями:  

інтегральна: розуміння функціонування світової економіки, в системі 
зовнішньоекономічних зав’язків України, ознайомлення з методами і умовами 
ефективного господарювання і цілісне систематичне уявлення про економічну систему; 

загальні компетентності:  
• здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу 

та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами;  
спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

• здатність розробляти і обґрунтовувати концепцію проекту та проводити 
передінвестиційні дослідження; 

• здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, 
методи, принципи фундаментальних та прикладних наук. 

 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 

(лекції/лабораторні, 
практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

2 семестр 
Модуль 1 

Тема 1. Економіка 
країн Європи 

2/2 Розуміти принци 
формування 
зовнішньоекономічних 
зв’язків України. 
Вивчити фактори 
формування 
зовнішньоекономічних 

Виконання 
практичної 
роботи 
 
Виконання 
самостійної 
роботи 

15 



зв’язків: суб’єкти та 
об’єкти 
зовнішньоекономічних 
зв’язків, форми 
реалізації 
зовнішньоекономічних 
відносин 

(дослідження 
на 
запропоновані 
теми) 

Тема 2. Економіка 
країн Азії та 
Тихоокеанського 
регіону 

2/2 Вміти визначати 
стратегічні пріоритети 
розвитку України. 
Розуміти причини 
заможного 
суспільства, значення 
конкурентоспроможної 
економіки та 
ефективної держави. 

Виконання 
практичної 
роботи 
 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(дослідження 
на 
запропоновані 
теми) 

15 

Тема 3. Економіка 
країн Північної та 
Південної Америки 

2/2 Вміти визначати 
стратегічні пріоритети 
розвитку України. 
Розуміти причини 
заможного 
суспільства, значення 
конкурентоспроможної 
економіки та 
ефективної держави. 

Виконання 
практичної 
роботи 
 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(дослідження 
на 
запропоновані 
теми) 

15 

Тема 4. Економіка 
країн Африки 

2/2 Вміти визначати 
стратегічні пріоритети 
розвитку України. 
Розуміти причини 
заможного 
суспільства, значення 
конкурентоспроможної 
економіки та 
ефективної держави. 

Виконання 
практичної 
роботи 
 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(дослідження 
на 
запропоновані 
теми) 

15 

Модульний контроль Підсумковий 
тест в ЕНК 

 

40 

Модуль 2 
Тема 5. Особливості 
економічних 
стратегій розвинутих 
країн 

2/2 Використовувати 
знання про кількісний 
аналіз інвестиційної 
діяльності вміти 
вирішувати проблеми 
вітчизняного 
інвестиційного 
процесу. 

Виконання 
практичної 
роботи 
 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(дослідження 
на 
запропоновані 
теми) 

15 



Тема 6. Специфіка 
економічних 
стратегій країн, що 
розвиваються 

2/2 Використовувати 
знання з регулювання 
міжнародних 
міграційних процесів. 

Виконання 
практичної 
роботи 
 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(дослідження 
на 
запропоновані 
теми) 

15 

Тема 7. Стратегії 
макрорегіональних 
інтеграційних 
об’єднань 

2/2 Розуміти особливості 
зовнішньоекономічної 
політики України. 
Знати цілі 
зовнішньоекономічної 
політики 

Виконання 
практичної 
роботи 
 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(дослідження 
на 
запропоновані 
теми) 

15 

Тема 8. Формування 
міжнародних 
стратегій 
економічного 
розвитку України 

2/2 Знати напрямки 
співробітництва 
України з 
регіональними 
інтеграційними 
угрупованнями 

Виконання 
практичної 
роботи 
 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(дослідження 
на 
запропоновані 
теми) 

15 

Модульний контроль Підсумковий 
тест в ЕНК 

40 

Всього навчальна робота за 6 семестр 70 
Екзамен  30  
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 
перескладання: 

Дедлайни встановлені в ЕНК у кожному з завдань. Роботи, які 
здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку відповідно до зазначених критеріїв 
оцінювання у ЕНК. Перескладання модулів відбувається із 
дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час виконання практичних та самостійних робіт, 
тестування та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в дистанційній онлайн режимі за 
погодженням із деканом факультету) 



 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 


