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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Надання знань з аналізу соціально-економічних систем і 

моделей розвитку країн світу та навичок із застосування 

отриманих знань у практичній діяльності за фахом. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 

40 год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання 

домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; виконання розрахункових 

завдань з використанням програмного забезпечення; 

тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  Наявність широких знань зі світової географії та міжнародної 

http://www.me.puet.edu.ua/
https://el.puet.edu.ua/


економіки  

Мова викладання Українська, англійська, російська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Асоціювати себе як члена громадянського 

суспільства, наукової спільноти, визнавати 

верховенство права, зокрема у професійній 

діяльності, розуміти і вміти користуватися 

власними правами і свободами, виявляти 

повагу до прав і свобод інших осіб, 

зокрема, членів колективу (РН 1). 

 Знати та використовувати економічну 

термінологію, пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки (РН 3). 

Розуміти принципи економічної науки, 

особливості функціонування економічних 

систем (РН 4). 

Пояснювати моделі соціально-економічних 

явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння 

основних напрямів розвитку економічної 

науки (РН 7). 

Усвідомлювати основні особливості 

сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави 

(РН 9). 

Вміти аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин (РН 11). 

Оволодіти навичками усної та письмової 

професійної комунікації державною та 

іноземною мовами (РН 20). 

Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на основі етичних 

принципів, цінувати та поважати культурне 

різноманіття, індивідуальні відмінності 

людей (РН 24). 

Здатність реалізувати свої права і 

обов'язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні (ЗК 1). 

Розуміння особливостей сучасної світової 

та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування 

напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави 

(СК 5). 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Країни-лідери світової економіки 

Тема 1. 

Національні 

економіки в 

системі світового 

господарства.  

Варіативність 

моделей 

економічного 

розвитку. 

 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Особливості взаємовідносин 

між країнами в умовах 

глобалізації. 

2. Основні моделі економічного 

розвитку країн світу. 

3. Міжнародні економічні 

рейтинги та індекси. 

4. Класифікація країн. 

5. Регіональний підхід в 

групуванні країн. 

6. Типологічний підхід до 

класифікації країн світу. 

Тема 2. 

Детермінанти 

економічного 

успіху країн-

лідерів. 

 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Історичні особливості 

економічного розвитку 

сучасних розвинутих країн. 

2. Етнокультурні та суспільно-

політичні особливості сучасних 

розвинутих країн. 

3. Місце сучасних розвинутих 

країн у світових економічних 

рейтингах. Особливості 

сучасної економічної структури 

розвинутих країн. 

4. Динаміка їх економічного 

розвитку.  

Тема 3. Економіка 

США і Канади. 

 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Основні напрями державного 

регулювання економіки США у 

ХХІ ст. 

2. Характерні риси 

функціонування національної 

економіки Канади. 

3. Місце Канади у світовій 

економіці. Особливості 

економічної структури Канади. 

4. Динаміка економічного 

розвитку Канади. Еволюція 

соціальної моделі Канади. 

Тема 4. Економіка 

Японії. 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

1. Чинники економічного успіху 

Японії у післявоєнний період. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

 виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

поточна модульна робота. 

2. Динаміка розвитку японської 

моделі (1945-1995 рр.). 

3. Причини та наслідки 

японської кризи 90-х рр. 

4. Місце сучасної Японії у 

світових економічних 

рейтингах. 

5. Особливості сучасної 

економічної структури Японії. 

6. Фактори сучасного 

економічного розвитку Японії. 

7. Японська модель в умовах 

глобалізації світового 

господарства. 

Модуль 2. Країни з перехідною економікою та з економікою, що розвивається 

Тема 5. Економіка 

країн 

Європейського 

Союзу. 

 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Україна і ЄС. 

2. Особливості сучасної 

економічної політики ЄС. 

3. Особливості регіональної 

політики ЄС. 

4. Сучасні проблеми ЄС. 

Перспективи економічного 

розвитку ЄС.  

Тема 6. Економіка 

країн СНД. 

 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Причини кризових явищ в 

економіці країн регіону в 

першій половині 90-х років. 

2. Товарна та географічна 

структури 

зовнішньоекономічних зв’язків 

СНД. 

3. Сучасні інтеграційні процеси 

країн СНД. 

4. Особливості економіки 

республіки Білорусь, 

Республіки Молдова. 

5. Особливості економічних 

відносин України з країнами 

СНД. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 7. Економіка 

Китайської 

Народної 

Республіки (КНР). 

 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Еволюція економічної моделі 

КНР. 

2. Особливості сучасної 

галузевої структури економіки 

Китаю. 

3. Динаміка економічного 

розвитку сучасного Китаю. 

4. Сучасна внутрішня та 

зовнішньоекономічна політика 

Китаю. 

5. Розвиток економічних 

відносин України з КНР. 

Тема 8. 

Особливості 

економічного 

розвитку нових  

індустріальних 

країн (НІК). 

 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Особливості положення в 

глобальній економіці. 

2. Особливості корейської 

моделі розвитку. 

3. Галузева структура економіки 

та зовнішньоекономічні зв’язки 

республіки Корея. 

4. Особливості економіки 

держав-«драконів», держав-

«тигрів». 

5. Розвиток економічних 

відносин України з новими 

індустріальними державами. 

Тема 9. Економіка 

країн Близького, 

Середнього Сходу 

(БСС) та Північної 

Африки (ПА). 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

поточна модульна робота. 

1. Критерії визначення країн 

БСС та ПА. 

2. Країнові відмінності 

національних економік даного 

регіону. 

3. Позиції країн БСС та ПА у 

глобальній та азійській 

економіці. 

4. Фактори економічного 

розвитку країн БСС та ПА. 

5. Регіональні особливості 

економічного розвитку країн 

БСС. 

6. Економічні відносини 

України з країнами БСС. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання 

поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 



 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

(Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне 

оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (3,5 балів); захист 

домашнього завдання (3,5 балів); обговорення матеріалу занять (3,5 

балів); виконання навчальних завдань (3,5 балів); завдання 

самостійної роботи (3,5 балів); тестування (3,5 бали); поточна 

модульна робота (9 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 5-9): відвідування занять (3,5 балів); захист 

домашнього завдання (3,5 балів); обговорення матеріалу занять (3,5 

бали); виконання навчальних завдань (3,5 балів); завдання 

самостійної роботи (3,5 балів); тестування (3,5 бали); поточна 

модульна робота (9 балів) 

30 

Поточне оцінювання 60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 


