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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення 
навчальної дисципліни “Економіка зарубіжних країн” студентами за 
напрямом підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”. 

Навчальний курс „Економіка зарубіжних країн” є складовою 

системи дисциплін, які вивчають міжнародні економічні відносини. 

Вона дає комплексні знання про економіку країн світу, головним 

чином тих, які визначають особливості розвитку і формування 
сучасного світового господарства. 
У курсі розкриваються закономірності розвитку світової 

економіки, економіки регіонів, груп країн та конкретних держав, 
види та особливості державної економічної політики в різних 
країнах світу та її вплив на економічний розвиток держав, участь у 
світовій економіці. 
Предметом навчальної дисципліни є комплексні знання про 

найважливіші теоретичні та практичні аспекти розвитку і взаємодії 
держав світу, а також формування специфічних умінь комплексного 
аналізу моделей економічного розвитку різних зарубіжних країн. 

Мета вивчення дисципліни – набуття студентами комплексних 

знань про найважливіші теоретичні та практичні аспекти розвитку і 
взаємодії держав світу, а також формування специфічних умінь 
комплексного аналізу моделей економічного розвитку різних 

зарубіжних країн. 

Завдання курсу: 
� розуміння змісту міжнародних економічних відносин і 

процесу розвитку світового господарства, а також комплексу 
понять та показників, які характеризують його розвиток; 

� вивчення типів державної політики й моделей розвитку 
країн-лідерів; 

� аналіз економік високорозвинутих держав ЄС, США й 

Канади, Японії; 
� одержання знань про особливості розвитку Китаю та Індії, а 

також про явище нових індустріально розвинутих країн; 

� опанування досвідом ринкової трансформації 
постсоціалістичних країн; 

� визначення та характеристика чинних та потенційних 
важливих торгівельно-економічних партнерів України; 
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� формування ставлення о сучасних глобалізаційних процесів 
і діяльності провідних міжнародних економічних організацій та 
об’єднань світу; 

� використання у практичній фаховій діяльності знань та 
умінь, набутих в процесі вивчення дисципліни, у відповідності до 
особливостей сучасного стану економік зарубіжних країн.  

   У результаті вивчення дисципліни студенти  повинні  
      знати: 

• основні закономірності та напрямки розвитку ринкової 
світової економіки на макро- та мікроекономічному рівнях; 

• бути обізнаним з сучасним станом розвитку провідних країн 

світу та основними тенденціями на перспективу; 
• цілісне уявлення про розвиток світогосподарських зв’язків і 

оцінювати корінні проблеми на рівні теорії та практики; 

уміти: 

• аналізувати тенденції розвитку економіки окремих країн; 

• орієнтуватися в багатоманітних регіональних особливостях 
світового ринку; 

• відслідковувати зміни в розвитку інтеграційних процесів і на 
такій основі визначати нові тенденції та місце країни в них; 

• розробляти і здійснювати комплексні заходи щодо 
інтегрування України у світовий економічний простір. 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 

Вивчення типів державної політики й моделей розвитку 

країн-лідерів 

Тема 1.  Економіка зарубіжних країн, її сутність та процес 
формування 

Світова економіка: предмет і методи дослідження. 
Роль світового ринку в формуванні світової економіки. 

Обумовленість формування світової економіки. Розвиток 
продуктивних сил. Поняття світового господарства. Процес його 
формування і етапи розвитку. 
Характеристика основних груп країн, що входять до світового 

господарства.  Показники їх економічного потенціалу та рівня 
розвитку. Моделі світової економіки. 
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Тема 2.  Ресурсний потенціал світової економіки 

Поняття ресурсного потенціалу світової економіки. Структура 
ресурсного потенціалу. 

Сировинні ресурси та їх роль в розвитку світової економіки. 

Головні види сировинних ресурсів. Нерівномірність розміщення 
сировинних ресурсів. НТР і сировинні ресурси. 

Людський  потенціал. Значення людських ресурсів в умовах 

сучасної НТР. Поняття людського капіталу. Особливості 
демографічної ситуації в різних регіонах. 

Інформаційні ресурси. Поняття та значення інформаційних 
ресурсів. Валютно-фінансові ресурси. Значення валютно-фінансових 
ресурсів для розвитку світової економіки. Види валютно-фінансових 
ресурсів. Обсяг валютно-фінансових ресурсів. 

 

Тема 3. Механізм світової економіки 

Поняття механізму світової економіки, його основні функції. 
Структурні складові механізму світової економіки. ТНК і ТНБ, 

державні і інтеграційні об’єднання, міжнародні організації. 
Міжнародне регулювання та світова економіка. Інституціональна 

основа регулювання у сфері міжнародної торгівлі і валютно-

кредитних відносин. Велика вісімка як інститут регулювання світової 
економіки. Світовий економічний порядок: зміст, структура, еволюція. 
Новий міжнародний економічний порядок. Проблема економічного 

зростання у світовій економіці. Еволюція підходів до проблем 

розвитку. Сучасні підходи до економічного розвитку. 
Економічне зростання і добробут. Взаємозв’язок економічного і 

соціального розвитку. Розподіл доходів. Розвиток людини. Якість 
життя. 

 

Тема 4.  Економіка індустріально розвинутих країн 

Загальна характеристика країн, що входять до складу ОЕСР. 

Основні ознаки індустріально розвинутих країн. Рівень 
економічного розвитку індустріальних країн Заходу. 
Економічне регулювання. Державна власність. Регулювання 

суспільних відносин. Сучасні пріоритети економічної політики. 

Основні направлення зовнішньоекономічної стратегії і політики 

промислово розвинутих країн на початку ХХІ ст. Розвиток 
зовнішньоекономічних зв’язків з Україною. 
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Змістовий модуль 2. 

Вивчення економік зарубіжних країн 

Тема 5.  Економіка США, Канади та Мексики. NAFTA 

Економічний і науково-технічний потенціал США. Зміна позицій 

США у всесвітньому господарстві протягом останніх десятиліть. 
Особливості структури промисловості. Динаміка виробництва 

найважливіших видів продукції. Рівень і масштаби 

сільськогосподарського виробництва. Невиробнича сфера 
економіки. Фінансово-кредитна система. Позиції долара як 
міжнародної валюти. 

Зовнішньоекономічна стратегія США. Суперечності між США та 
іншими центрами економічної сили. Інтеграційний процес в 
Північній Америці. 
Характерні риси формування національної економіки Канади. 

Місце у всесвітньому господарстві. Іноземний капітал в економіці 
країни і інтеграційні процеси. Структура господарства. Рівні та 
масштаби промислового і сільськогосподарського виробництва. 
Сфера послуг. Суперечності розвитку економіки Канади. 

Економіка сучасної Мексики, її місце в NAFTA. 

 

Тема 6.  Економіка Японії 
Історичні особливості розвитку економіки Японії. Місце і 

специфіка економічної моделі Японії у всесвітньому господарстві. 
Структура фінансового капіталу Японії. Найбільші монополії і 

фінансово-торговельні групи. Японія як світовий банкір. Малий 

бізнес в Японії. Динаміка і прогнозні оцінки економічного розвитку 
японської господарської  системи. Використання досягнень НТР в 
економіці. 
Обсяг, структура та пріоритети промислового виробництва 

Японії. Особливості розвитку сільського господарства та сфери 

послуг. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії. Розвиток економічних 
відносин з Україною. 

 

Тема 7.  Економіка ФРН 

Місце ФРН у всесвітньому господарстві та Європейському 
Союзі. Характеристика господарського механізму і науково-

технічного потенціалу. Проблеми возз’єднаної Німеччини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

Сучасні тенденції монополізації економіки. Цілі та основні 
напрямки державного втручання в економіку. Сталість як 
характеристика економічного циклу. Вплив сучасного етапу НТР на 
структурні зрушення в економіці. Обсяги промислового 
виробництва. Роль сільського господарства, його галузева і 
регіональна структура. Особливості розвитку сфери послуг. 
Провідні позиції ФРН у світовому товарообміні. Розвиток 

зовнішньоекономічних зв’язків, у тому числі з Україною. 

 

Тема 8.  Економіка Франції, Італії, Великобританії 
Місце Франції у всесвітньому господарстві та ЄС. 

Дирижистський характер і провідні галузі національної економіки. 

Вплив НТР на сучасну структура господарської системи. 

Циклічний характер економічного розвитку. Обсяги, галузева і 
територіальна структура промислового виробництва. 
Характеристика сільського господарства і сфери послуг. 
Зовнішньоекономічні зв’язки. Розвиток економічних відносин з 
Україною. 

Місце економіки Італії у всесвітньому господарстві та ЄС. 

Позиції фінансового капіталу Італії в національній і світовій 

економіці. Структурні особливості сучасної економічної системи.  

Обсяги і структура промислового виробництва. Розвиток 
сільського господарства. Сфера послуг в італійській економіці. 
Економіка Великобританії. Місце у всесвітньому господарстві та 

ЄС. Співдружність націй, очолювана Великобританією. Зрушення в 
галузевій структурі промисловості. Сільськогосподарське 
виробництво: динаміка і структура. Розвиток сфери послуг. 

 

Тема 9.  Середні і малі  країни 

з розвинутою ринковою економікою 

Економіка країн Бенілюкса. Місце у всесвітньому господарстві 
та ЄС. Особливості функціонування національних господарств. 
Позиції іноземного капіталу. 
Економіка країн Північної Європи. Особливості економічного 

розвитку. Соціалізація господарсько-правових основ процесів 
відтворення у країнах Північної Європи. 

Економіка Швейцарії та Австрії. Спільні риси розвитку і 
особливості економіки двох країн. 
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Економіка Іспанії, Португалії, Греції. Історичні аспекти 

економічного розвитку. Провідні галузі національних господарств. 
Економіка Австралії і Нової Зеландії. Рівні промислового і 

сільськогосподарського виробництва. 
Економіка ПАР. Характеристика промислово-сировинного 

потенціалу і сучасних тенденцій розвитку. 
Економіка Ізраїлю. Вплив історико-регіонального та 

етноекономічного факторів на розвиток. 
 

Тема 10. Країни, що розвиваються. 

Загальна характеристика господарського розвитку 

Поняття «країн, що розвиваються». Типологія: основні риси, 

ознаки і групи країн, що розвиваються. Місце у всесвітньому 
господарстві, світовому промисловому і сільськогосподарському 
виробництві, товарообміні. 
Основні напрями, проблеми і суперечності економічного 

розвитку. Роль і співвідношення державного сектору економіки, 

ТНК і національного капіталу у системі відтворення. 
Іноземні інвестиції. Криза заборгованості. Особливості розвитку 

інтеграційних процесів. 
Імперативи внутрішніх соціально-економічних перетворень в 

країнах, що розвиваються, для подолання відсталості. 
Загальноекономічна характеристика країн Азії, Африки і 

Латинської Америки. 

 

3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Навчальна програма з курсу “Економіка зарубіжних країн”, крім 

аудиторних занять, передбачає самостійну роботу, метою якої є 
формування пізнавальної активності студентів, засвоєння основних 

умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення 
та розширення вже здобутих знань. У процесі самостійної роботи 

студенти мають оволодіти уміннями та навичками: 

― організації самостійної навчальної діяльності; 
― самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 

― роботу з навчальною, навчально-методичною, науковою, 

науково-популярною, довідковою літературою; 

― конспектування літературних джерел. 
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Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну “Економіка 
зарубіжних країн” студентові необхідно користуватися довідковою 

літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, 

галузевими довідниками тощо. 

Робота з Інтернет-ресурсами надає можливість отримувати 

найновішу інформацію з різних сфер життя країн світу.  

Модулі, змістові модулі та теми навчальної 
дисципліни 

Кількіс
ть годин 

денна 
форма 

1 2 

Тема 1. Економіка зарубіжних країн, її сутність та 
процес формування 

3 

Тема 2. Ресурсний потенціал світової економіки 3 

Тема 3. Механізм світової економіки 3 

Тема 4.  Економіка індустріально розвинутих країн 3 

Тема 5. Економіка США, Канади та Мексики. 

NAFTA 
4 

Тема 6. Економіка Японії 3 

Тема 7. Економіка ФРН 3 

Тема 8. Економіка Франції ,Італії, Великобританії 3 

Тема 9. Середні і малі  країни  

з розвинутою ринковою економікою 
4 

Тема 10. Країни, що розвиваються.  
Загальна характеристика господарського розвитку 

3 

Разом 32 

 

Тема 1. Економіка зарубіжних країн, її сутність 

та процес формування 

1.  Поняття світової економіки та світового господарства. 
2.  Фактори становлення світового господарства. Продуктивні 

сили. Світовий ринок.  
3.  Економічний потенціал світової економіки та рівень розвитку 

країн. 

Завдання до самостійної роботи: 

За підручником (3 і 5) порівняйте визначення змісту поняття 
“світове господарство” і внесіть відповідні доповнення в конспект. 
Література: [2, 3, 5, 8, 10 ]. 
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Тема 2. Ресурсний потенціал світової економіки 

1. Поняття ресурсного потенціалу світової економіки.  

2. Людський  потенціал. Особливості демографічної ситуації в 
різних регіонах. 

3. Поняття та значення інформаційних ресурсів.  
4. Валютно-фінансові ресурси.  

Завдання до самостійної роботи: 

Проаналізуйте структуру ресурсного потенціалу світової 
економіки. 

Розкрийте зміст глобалізації світового господарства. 
Література: [2, 3, 5, 6, 7 ]. 

 

Тема 3. Механізм світової економіки 

1.Поняття механізму світової економіки, його основні функції. 
2.Світовий економічний порядок: зміст, структура, еволюція. 
3. Проблема економічного зростання у світовій економіці.  
Завдання до самостійної роботи: 

Проаналізуйте вплив ТНК на економіку країн-реципієнтів. 
Розгляньте і внесіть доповнення в конспект по проблемі моделей 

економічного росту. 
Література:  [3, 5, 6, 7, 10]. 

 

Тема 4. Економіка індустріально розвинутих країн 

1. Загальна характеристика країн, що входять до складу ОЕСР. 

2. Основні направлення зовнішньоекономічної стратегії і політики 

промислово розвинутих країн на початку ХХІ ст.  
3. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків з Україною. 

Завдання до самостійної роботи: 

Проаналізуйте моделі соціально-економічного розвитку 
індустріально розвинутих країн. 

Література:  [2, 5. 7, 8, 9 ]. 

 

Тема 5. Економіка США, Канади та Мексики.NAFTA                  
1.Економічний і науково-технічний потенціал США.  

2.Особливості структури промисловості,. сільськогоспо-дарського 
виробництва,  фінансово-кредитної системи. 

4.Зовнішньоекономічна стратегія США.  

5.Характерні риси формування національної економіки Канади.  
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6.Економіка сучасної Мексики, її місце в NAFTA. 

Завдання до самостійної роботи: 

За статистичними даними порівняйте економічний потенціал 
США, Канади, Мексики. 

Література:  [2, 5, 7, 8, 9 ]. 

 

Тема 6. Економіка Японії 
1. Місце і специфіка економічної моделі Японії у всесвітньому 
господарстві. 

2.Структура фінансового капіталу Японії.  
3.Обсяг, структура та пріоритети промислового виробництва, 
сільського господарства та сфери послуг.  
Завдання до самостійної роботи: 
Визначте економічний профіль сучасної Японії. 
Література:  [2, 5. 7, 8, 9 ]. 

 

Тема 7. Економіка ФРН 

1.Місце ФРН у всесвітньому господарстві та Європейському 
Союзі.  

2.Сучасні тенденції монополізації економіки.  

3.Провідні позиції ФРН у світовому товарообміні.  
Завдання до самостійної роботи: 

Проаналізуйте стан і визначте перспективи розвитку ФРН. 

Література: [2, 5, 6, 7, 8, 9 ]. 

 

Тема 8. Економіка Франції , Італії, Великобританії 
1.Місце Франції у всесвітньому господарстві та ЄС.  

2.Місце економіки Італії у всесвітньому господарстві та ЄС.  

3.Економіка Великобританії.  
Завдання до самостійної роботи: 

Розкрийте роль Франції та Італії у західноєвропейському 
інтеграційному процесі. 
Проаналізуйте внутрішньоекономічну політику Великобританії. 
Література:  [2, 6, 8, 9 ]. 
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Тема 9. Середні і малі країни з розвинутою ринковою 

економікою 

1.Економіка країн Північної Європи, Швейцарії, Австрії, Іспанії, 
Португалії, Греції. 

2.Місце у всесвітньому господарстві та ЄС.  

3.Особливості функціонування національних господарств.  
4.Характеристика промислово-сировинного потенціалу і 

сучасних тенденцій розвитку. 
Завдання до самостійної роботи 

Визначте суть та основні особливості швецької моделі. 
Соціально-економічні та політичні ознаки країн, що 

розвиваються. 
Трансформаційні процеси в національних економіках. 

Еволюція стратегії економічного зростання на початку ХХІ ст. 
Література: [1, 2, 5. 7, 8, 9, 10 ]. 

 

Тема 10. Країни, що розвиваються. 

Загальна характеристика господарського розвитку 

1.Основні риси, ознаки і групи країн, що розвиваються.  
2.Основні напрями, проблеми і суперечності економічного 

розвитку.  
3.Імперативи внутрішніх соціально-економічних перетворень в 

країнах, що розвиваються, для подолання відсталості. 
Завдання до самостійної роботи: 

Визначте перспективи розвитку країн. 

Економіка країн ЦСЄ нових-учасниць ЄС. 

На прикладі країн Латинської Америки визначте основні 
проблеми економічного розвитку, що є спільними для країн, що 
розвиваються. 
Проаналізуйте особливості розвитку інтеграційних процесів. 
Література: [2, 6, 7, 8, 9 ]. 

 

4. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1.  Функціональна структура світової економіки. 

2.  Місце США в світовій економіці. 
3.  Зовнішньоекономічні зв’язки країн СНД. 

4.  Міжнародні науково-технічні відносини. 
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5.  «Нова економіка» як модель розвитку США. 

6.  Особливості державного регулювання економіки 

Великобританії. 
7.  Економіка Італії. Загальна характеристика і структура. 
8.  Особливості державного регулювання економіки в США. 

9.  Загальна характеристика промисловості Великобританії. 
10.  Економічний потенціал  національної економіки та його 
показники. 

11.  Загальна характеристика промисловості США 

12.  Економіка малих країн Західної Європи. Загальна 
характеристика. 
13.  Світове господарство: поняття та економічна сутність. 
14.  Загальна характеристика сільського господарства США. 

15.  Економіка Канади. 

16.  Роль світового ринку в формуванні світового господарства. 
17.  Циклічний розвиток економіки США в 70-90-ті роки. 

18.  Структура і характеристика економіки Австралії і Нової 
Зеландії. 
19.  Етапи формування світового ринку та світового господарства. 
20.  Загальна характеристика економіки Індії. 
21.  Економіка країн Центральної Європи. 

22.  Економіка країн Північної Європи. 

23.  Особливості економічного розвитку Японії після ІІ світової 
війни. 

24.  Екологічні проблеми і світова економіка. 
25.  Економіка країн Південної Європи. 

26.  Місце Японії в світовій економіці. 
27.  Загальна характеристика економіки Ізраїлю. 

28.  Загальна характеристика сучасного світового господарства. 
29.  Економіка КНР. 

30.  Поняття про загальні риси країн, що розвиваються. 
31.  Циклічний характер розвитку країн з ринковою економікою. 

32.  НТР і розвиток економіки Японії. 
33.  Місце країн, що розвиваються у світовому господарстві. 
34.  Економіка Південно-Африканської Республіки. 

35.  Концентрація виробництва і основні фінансово-промислові 
групи Японії. 
36.  Основні групи країн, що розвиваються. 
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37.  Характеристика основних моделей макроекономічного 
розвитку у світовій економіці. 
38.  Характеристика промисловості Японії. 
39.  Нові індустріальні країни Латинської Америки. 

40.  Основні напрямки регулювання економіки в країнах з 
ринковою економікою. 

41.  Транснаціоналізація світової економіки. 

42.  Соціально-економічна структура країн, що розвиваються. 
43.  Особливості державного регулювання економіки країн з 
ринковою економікою в 80-90-ті роки. 

44.  Місце ФРН в світовій економіці. 
45.  Багатоукладність країн, що розвиваються. 
46.  Основні напрямки сучасної Технологічної революції. 
47.  Особливості державного регулювання економіки Японії. 
48.  Динаміки економічного зростання країн, що розвиваються. 
49.  НТР і конкурентоспроможність країни. 

50.  Особливості державного регулювання економіки ФРН. 

51.  Зовнішньоекономічні зв’язки США. 

52.  НТР і структурні зрушення в світовій економіці. 
53.  Загальна характеристика промисловості ФРН. 

54.  Зовнішньоекономічні зв’язки ФРН. 

55.  “Технологічна революція” та її вплив на світову економіку. 
56.  Зовнішньоекономічні зв’язки Італії. 
57.  Економіка карликових країн Західної Європи. 

58.  Структурні зрушення в промисловості країн з ринковою 

економікою під впливом НТР. 

59.  Місце Франції у світовій економіці. 
60.  Особливості ринкової трансформації економіки в країнах 
Східної Європи. 

61.  Глобальна трансформація світової економіки. 

62.  Зовнішньоекономічні зв’язки Франції. 
63.  Нові індустріальні країни Південно-Східної Азії. 
64.  Особливості державного регулювання економіки Франції. 
65.  Економічний розвиток країн СНД. Особливості економічної 
політики. 

66.  Загальна характеристика промисловості Франції. 
67.  Досвід економічних реформ у країнах Центральної і Східної 
Європи. 
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68.  Фактори, що обумовили зростання Німеччини після другої 
світової війни. 

69.  Загальна характеристика сільського господарства Франції, його 
роль в ЄС. 

70.  Оцінка і перспективи розвитку економіки США. 

71.  Еволюція економічної стратегії країн, що розвиваються. 
72.  Місце Великобританії у світовій економіці. 
73.  Особливості економічних реформ в перехідних країнах. 

74.  Зовнішньоекономічні зв’язки країн Східної і Центральної 
Європи. 

75.  Інтеграційні процеси у світовій економіці. 
 

5. КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА 
 
1.   У   галузевій     структурі     економіки      країни     до   

первинного      блоку     належать:  
а) сільське господарство, рибальство, видобувна промисловість;  
б) видобувна й обробна промисловість;  
в) промисловість і будівництво;  

г) сфера послуг.  
2.   Високим ступенем експортоорієнтованості відрізняються 
країни:  

а) США, Японія, Велика Британія, Франція;  
б) Швеція, Швейцарія, Нідерланди, Люксембург;  
в) Італія, Іспанія, Канада, Китай.  

3.   Найважливішими  факторами  розвитку  економіки  групи  

розвинутих країн є:  
а) природні ресурси, трудові ресурси;  

б) природні ресурси, капітал;  

в) трудові ресурси, капітал;  

г) капітал, технології.  
4.   Найважливішими           факторами        розвитку      економіки       

країн,  що  розвиваються, є:  
а) природні ресурси, трудові ресурси;  

б) природні ресурси, капітал;  

в) трудові ресурси, капітал;  

г) капітал, технології.  
5.   Перша п’ятірка країн за розмірами ВВП (за ПКС) складається з :  
а) США, Японія, Німеччина, В.Британія, Франція;  
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б) США, Китай, Японія, Індія, Німеччина;  
в) США, Японія, Німеччина, Китай, Бразилія;  
г) США, Німеччина, Японія, В.Британія, Китай.  

6.   В основі глобалізації полягає:  
а) інтернаціоналізація людської діяльності;  
б) міжнародний територіальний поділ праці;  
в) транснаціоналізація світової економіки;  

г) глобальний простір.  
7.   Якому   рівневі   інтеграції   відповідає   таке   регіональне   
об’єднання: країни  надають  одна  одній  пільги  в  торгівлі  
деякими  товарами  та   послугами?  

а) зона преференційної торгівлі;  
б) зона вільної торгівлі;  
в) митний союз;  
г) спільний ринок;  
д) економічний союз.  
8.   Якому  рівневі  інтеграції  відповідає  таке  регіональне 
об’єднання:  між країнами  лібералізується  торгівля  всіма  
товарами  та  послугами;  в  торгівлі з третіми країнами кожний 

член об’єднання встановлює свою  митну політику?  

а) зона преференційної торгівлі;  
б) зона вільної торгівлі;  
в) митний союз;  
г) спільний ринок;  
д) економічний союз.  
9.   Якому рівневі інтеграції відповідає таке регіональне об’єднання: 
повна   лібералізація       торгівлі      всередині       об’єднання       
супроводжується  встановленням єдиних митних ставок в торгівлі з 
третіми країнами?  

а) зона преференційної торгівлі;  
б) зона вільної торгівлі;  
в) митний союз;  
г) спільний ринок;  
д) економічний союз.  
10.  Якому   рівневі   інтеграції   відповідає   таке   регіональне   
об’єднання: лібералізується  торгівля  й  рух  факторів  виробництва  
між  країнами- учасницями?  
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а) зона преференційної торгівлі;  
б) зона вільної торгівлі;  
в) митний союз;  
г) спільний ринок;  
д) економічний союз.  
11.  Якому рівневі інтеграції відповідає таке регіональне 
об’єднання: повна  лібералізація   торгівлі   й   руху   факторів   
виробництва   між   країнами,  утворення єдиної валютної системи?  

а) зона преференційної торгівлі;  
б) зона вільної торгівлі;  
в) митний союз;  
г) спільний ринок; 
д) економічний союз.  
12.  Найвищі темпи економічного розвитку в 90-х роках минулого 
століття виявили:  

а) індустріально розвинуті країни;  

б) країни з транзитивною економікою;  

в) нові індустріальні країни;  

г) найменш розвинуті країни.  

13.  НАФТА об’єднує:  
а) Мексику, Венесуелу, США;  

б) країни-експортери нафти Перської затоки;  

в) США, Мексику, Канаду.  
14.  Співдружність Незалежних Держав складається з:  
а) 4 держав;  
б) 10 держав;  
в) 12 держав;  
г) 15 держав.  
15.  Україна є учасницею таких регіональних економічних об 

’єднань:  
а) СНД, ГУАМ, ОЧЕС;  

б) СНД, ЕАВТ, ОЧЕС;  

в) СНД, ЄС, ГУАМ;  

г) ЕАВТ, ОЧЕС, ГУАМ.  

16.  За зовнішньоторговельним оборотом головним партнером 

України є:  
а) СНД;  

б) ЄС;  
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в) США;  

г) Китай.  

17.  Членами ГУАМ є:  
а) Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Молдова;  
б) Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова;  
в) Греція, Україна, Албанія, Македонія.  
18.  Організація       Чорноморського           економічного        
співробітництва    складається з:  
а) 4-х держав;  
б) 8-ми держав;  
в) 11-ти держав;  
г) 12-ти держав. 
19.  На   сучасному  етапі  економічного   розвитку   Росії   
найважливішими   фактором є:  
а) природно-ресурсний потенціал;  
б) дешева робоча сила;  
в) високі технології.  
20.  Росія посідає перше місце у світі за запасами:  

а) нафти;  

б) газу;  
в) вугілля.  
21.  Серед нових індустріальних країн до --тигрів| належать:  
а) Аргентина, Бразилія, Чилі, Мексика;  
б) Гонконг, Р.Корея, Сінгапур, Тайвань;  
в) Індонезія, Філіппіни, Малайзія, Таїланд.  

22.  Серед нових індустріальних країн до --драконів| належать:  
а) Аргентина, Бразилія, Чилі, Мексика;  
б) Гонконг, Р.Корея, Сінгапур, Тайвань;  
в) Індонезія, Філіппіни, Малайзія, Таїланд.  

23.  Економічна модель Італії характеризується як:  
а) лібералізм;  

б) протекціонізм;  

в) дирижизм.  

24.  Головним організатором --німецького економічного дива| був:  
а) Л.Ерхард;  

б) Г.Коль;  
в) Г.Шрьодер.  

25.  Французька економічна модель --етатизму| означає:  
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а) здійснення політики протекціонізму;  
б) здійснення політики монетаризму;  
в) наявність потужного державного сектора в економіці;  
г) активну роль профспілок в економічних відносинах.  

26.  Провідною галуззю економіки Японії є:  
а) енергетика;  
б) металургія;  
в) електроніка.  
27.  Економічну  політику,  засновану  на  засадах  монетаризму,  
здійснював американський президент:  
а) Ф.Рузвельт;  
б) Р.Рейган;  

в) Б.Клінтон.  

28.  Економічну  політику, засновану  на  засадах  кейнсіанства, 
здійснював американський президент:  
а) Ф.Рузвельт;  
б) Р.Рейган;  

в) Дж.Буш.  

29.  В структурі послуг США провідне місце займає:  
а) торгівля;  
б) фінанси і кредит;  
в) державне управління.  
30.  В галузевій структурі розвинутих країн провідною галуззю є:  
а) сільське господарство;  

б) промисловість;  
в) сфера послуг.  
31.  У   структурі    експорту      промислово      розвинутих      країн    

переважає  продукція:  
а) сільського господарства;  
б) харчової промисловості;  
в) хімічних галузей промисловості;  
г) обробної промисловості;  
ґ) добувної промисловості.  
32.  Назвіть  міжнародні  економічні  організації,  які  відносяться  
до  стадії  спільного ринку:  
а) ЄАВТ, ЄС, НАФТА;  

б) ЄЕС, АСЕАН, КАРИКОМ;  

в) МЕРКОСУР, ЄЕС, КАРИКОМ;  
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г) НАФТА, МЕРКОСУР, ЄЕС;  

ґ) ЄЕС, ЄАВТ, ОЕСР. 

33.  Назвіть  міжнародні  економічні  організації,  які  відносяться  
до  стадії   вільного торговельного простору:  
а) Бенілюкс, ЄАВТ, МЕРКОСУР;  

б) ЄАВТ, НАФТА, АСЕАН;  

в) ЄС, НАФТА, Бенілюкс;  
г) ЄС, ЄАВТ, АСЕАН;  

ґ) ЄАВТ, МЕРКОСУР, КАРИКОМ.  

 34.При визначенні власної моделі економічного розвитку урядові 
країни з  перехідною економікою найдоцільніше обрати таких 
шлях:  

а) копіювати моделі розвитку найрозвиненіших країн;  

б)   слідувати   пропозиціям   і   вимогам   МВФ,   Світового   банку   
й   Світової  організації торгівлі;  
в)  узгоджувати  вимоги  процесу  глобалізації  з  особливостями  

національної  кономіки;  

г) спиратись на досвід розвитку національної економіки.  

 35.Домінуючим   фактором   на  первісному   етапі   розвитку  
групи   нових   індустріальних  країн  Південно-Східної  й  Східної  
Азії  (Сінгапур,  Р.Корея, Тайвань, Гонконг) був:  
а) природні ресурси;  

б) дешева робоча сила;  
в) капітал;  
г) новітні технології.  
 36.Розробляючи стратегію розвитку з урахуванням феномену 
глобалізації,   уряд країни повинен виходити з такої позиції:  
а) впливу глобалізації можна уникнути;  

б) можна скористатися перевагами глобалізації й уникнути її вад;  

в) глобалізацією можна керувати;  

г) глобалізації не можна протидіяти.  

 37.До яких регіональних інтеграційних угруповань Україна 
входить:  
а) СНД, ГУАМ, ЦЕФТА;  

б) СНД, ОЧЕС, ЄврАзЕС;  

в) СНД, ГУАМ, ОЧЕС;  

г) СНД, ЦЕФТА, ЄврАзЕС.  

38.Яка з програм Європейського Союзу спрямована на 
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співробітництво з  країнами СНД?  

а) PHARE;  

б) TACIS;  

в) Ломейські угоди;  

г)Угода про Європейський економічний простір (ЄЕП). 

39.Уряд країни мінімально втручається у взаємодії між 

підприємцями й  робітниками;   стосунки  між   ними   ґрунтуються,   
в   першу   чергу,   на  професійних якостях робітника. Яка це 
модель розвитку?  

а) демократичного корпоративізму;  
б) ієрархічного корпоративізму;  
в) ліберальна;  
г) соціально-ринкова.  
40.Уряд країни активно втручається в регулювання економіки; 

стосунки між  підприємцями  й  робітниками  мають  
патерналістський  характер.  Яка це модель розвитку?  

а) демократичного корпоративізму;  
б) ієрархічного корпоративізму;  
в) ліберальна;  
г) соціально-ринкова.  
41.В     деяких     країнах,     що    розвиваються,        запроваджена       
політика   «етатизму». Вона означає:  
а) лібералізацію економічних відносин всередині країни;  

б) лібералізацію зовнішньоекономічних відносин;  

в) створення потужного державного сектора;  
г) впровадження експортно-орієнтованого виробництва.  
42. «Новий курс» президента США Ф. Рузвельта ґрунтувався на:  
а) класичній теорії саморегулювання економіки;  

б) теорії Дж. Кейнса;  
в) теорії монетаризму;  
г) теорії «індустріального суспільства.  
43.Політика «дирижизму» передбачає:  
а) лібералізацію управління економікою;  

б) запровадження елементів планового регулювання економіки;  

в) централізація управління економікою.  

44.Політика «соціалізації корпоративної власності» полягає у тому, 
що:  

а) держава надає пільги великим корпораціям;  
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б) збільшується частка трудівників у володінні акціями корпорацій;  

в) держава націоналізує корпорації.  
45.Політики неолібералізму в США дотримувалися президенти:  

а) Ф. Рузвельт;  
б) Г. Трумен;  

в) Р. Рейган;  

г) Б. Клінтон. 

46.Напередодні Другої світової війни уряд Японії здійснював 
політику:  
а) активного втручання в економіку країни;  

б) неолібералізму;  
в) кейнсіанства.  
47.Основу післявоєнної реформи в Японії складали:  

а) демілітаризація, демонополізація, аграрна реформа;  
б) індустріалізація, денаціоналізація, картелізація;  
в) демілітаризація, націоналізація, кооперація.  
48.Економічна політика канцлера ФРН Л. Ерхарда ґрунтувалася на:  
а) кейнсіанстві;  
б) неолібералізмі;  
в) дирижизмі.  
49.Економіка ФРН розвивається за моделлю:  

а) лібералізм;  

б) демократичний корпоративізм;  

в) ієрархічний корпоративізм;  

г) соціально-ринкова модель.  
50.Велика Британія була серед засновників інтеграційного 
об’єднання:   
а) Європейського об’єднання вугілля й сталі;  
б) Європейської асоціації вільної торгівлі;  
в) Європейського економічного співтовариства.  
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http://www.wto.org/ 

29. Центр з питань торгівлі і розвитку Світового банку/СОТ World 

Bank-WTO Trade and Development Centre http://www.itd.org/ 

30. Європейська Комісія The European Commission 

http://www.europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm 

31. Міжнародний валютний фонд International Monetary Fund 

http://www.imf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


