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Опис

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення
дисциплін: «Політична географія світу», «Основи
світової політики», «Міжнародна інтеграція та
міжнародні організації», «Міжнародні економічні
відносини», «ЄС та політика сусідства»
Мета дисципліни:
формування фахового світогляду щодо змісту та
тенденцій процесів модернізації в країнах ЄС; науководослідних підходів до вивчення процесів модернізації;
формування вміння системного аналізу економічної
специфіки країн ЄС за типовою географічною схемою,
що охоплює склад, економіко-географічне положення,
природні умови та ресурси, населення, макроекономічні
параметри розвитку, зовнішньоекономічні зв’язки;
систематизувати знання про закономірності змін, які
відбулися наприкінці XX ст. на політичних та
економічних картах світу; формування фахового
світогляду й базового рівня знань з осмисленням
складних проблем сучасного економічного і соціального
розвитку як окремих країн ЄС, так і галузей світового
господарства; побачити територіальні та економічні
відмінності країн ЄС, а також місця України у світовому
співтоваристві.
Очікувані результати навчання:
у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти
(слухачі) повинні знати теоретичні основи економіки,
економічних процесів, модернізаційних процесів в
економіці
країни;
основні
пріоритетні
країни
«економічної спеціалізації» щодо модернізації країни в
цілому; основні цілі і напрямки державної політики
економічного розвитку країн ЄС.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи:
Заплановано 5 (п’ять) тем, які вивчаються протягом 20
годин аудиторних занять (10 год. – лекції, 10 год. –
семінарські (практичні) заняття).
Тема № 1. Економічна система та структура

світового господарства (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.)
Тема № 2. Модернізація: сутність, види, значення в
сучасних трансформаційних зрушеннях та її ціннісний
вимір (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.)
Тема № 3. Модернізаційний потенціал та чинники
його формування країн ЄС. Сучасний стан економіки
країн ЄС (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.)
Тема № 4. Особливості економічних моделей нових
членів ЄС (з 2004 р.). Економічна характеристика країн
ЄС (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.)
Тема № 5. Організація та впровадження
модернізаційних процесів в економіці країн ЄС (Лекцій –
2 год., Сем. – 2 год.)
Методи контролю результатів навчання:
поточний контроль здійснюється у формі усних
відповідей на семінарських заняттях; колоквіумів;
тестових завдань;
виконання творчих завдань;
розв’язування евристичних та ситуаційних завдань;
виконання індивідуальної семестрової роботи (реферати,
аналітичні обзори).
Підсумковий контроль: екзамен.
Мова викладання: українська.

