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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Міжнародні стратегії економічного розвитку 
Викладач (-і) Коровчук Юрій Іванович 
Контактний телефон 
викладача +38 (099) 1157999 

E-mail викладача yuriy.korovchuk@gmail.com 
Формат дисципліни лекції, практичні, самостійна робота 
Обсяг дисципліни 90 годин 
Посилання на сайт 
дистанційного навчання http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Очні консультації: 1,5 години у п’ятницю, ауд. 108 з 
15.00 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Міжнародні стратегії економічного розвитку» вивчається на ІІ 
курсі у 4-му семестрі за напрямом підготовки 292 «Міжнародні економічні відносини», 
спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
набуття системи теоретичних знань та практичних навичок в сфері розробки і реалізації 
міжнародних макростратегій економічного розвитку. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності 
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
Спеціальні компетентності 
СК 3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних 
економічних відносин та моделей економічного розвитку. 
СК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній 
сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків 
СК 15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

5. Програмні результати навчання 



РН 1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи 
необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до 
інноваційних змін. 
РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети 
загального і спеціального призначення. 
РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів 
на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 
національного і міжнародного середовища. 
РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального 
розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 
інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 
РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, 
сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем 
у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, 
міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, 
міжнародного трансферу технологій. 
РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів 
міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку. 
РН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 
порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 
функціонування. 
РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та 
світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 
природничими науками. 
РН 17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 
обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 
вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 
РН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі 
розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності 
функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових 
та просторово-часових зв’язків. 
РН 20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти 
міжнародних економічних відносин. 
РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 
РН 23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки 
професійної компетентності на високому рівні. 
РН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 
економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 
кон’юнктури світових ринків. 



6. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Лекції 12 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
Вибірковий 

Четвертий Міжнародні економічні 
відносини Другий Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 
заняття Література Завдання, 

год 
Вага 

оцінки 
Термін 

виконання 
Модуль 1 Пізнавальна [1, 4, 8, 13] Питання, Максимальна до наступного 
Тема 1. лекція  Кейси оцінка - 5 тематичного 
Зміст базових понять   індивідуальних  заняття згідно 
процесу   завдань  розкладу 
стратегічного   10 год.   
планування      
економічного      
розвитку. Поняття моделі      
та стратегії розвитку.      
Порядок формування      
стратегій розвитку. Сфери      
економічного розвитку      

держави та стратегічне      

планування їх розвитку.      

Тема 2. Проблемна [2, 10, 11] Питання, Максимальна до наступного 
Середовище лекція  Кейси оцінка - 5 тематичного 
формування   індивідуальних  заняття згідно 
стратегій розвитку.   завдань  розкладу 
Економічний    розвиток    та 
стратегічні орієнтири 

  10 год.   

економічного розвитку      
країни. Внутрішнє      
середовище формування      

стратегій розвитку. Зовнішнє      

(глобальне) середовище      
формування стратегій      

економічного розвитку      

Тема 3. Проблемна [2, 15, 16] Питання, Максимальна до наступного 
Глобалізація і лекція  Кейси оцінка - 5 тематичного 
стратегії розвитку.   індивідуальних  заняття згідно 
Передумови, поняття і 
основні прояви глобалізації. 
Економічні стратегії 

  завдань 
10 год. 

 розкладу 

держави в умовах      

глобалізації. Трансформація      

ролі  держави  в     умовах      

глобалізації      

Модуль 2. Лекція- [10, 15, 16] Питання, Максимальна до наступного 
Тема 4. дискусія  Кейси оцінка - 5 тематичного 
Варіативність   індивідуальних  заняття згідно 
сучасних   завдань  розкладу 
макроекономічних   10 год.   
політик. Макроекономічні      
теорії як підґрунтя розробки      
стратегій економічного      

розвитку. Державне й      
ринкове регулювання      
економіки. Мікроекономічні      

стратегії розвитку      

Тема 5. 
Міжнародна 

Проблемна 
лекція 

[1, 4, 5, 9] Питання, 
Кейси 

Максимальна 
оцінка - 5 

до наступного 
тематичного 



координація   індивідуальних  заняття згідно 
економічної завдань розкладу 
політики. Сутність  та 10 год.  
особливості міжнародної   

координації економічної   

політики. Основні інститути   

міжнародної економічної   

політики. Регулювання   

міжнародних фінансових   

відносин. Міжнародне   

регулювання руху товарів,   

послуг і продуктів   

інтелектуальної власності   

Тема 6. Проблемна [3, 7, 13] Питання, Максимальна до наступного 
Міжнародні лекція  Кейси оцінка - 5 тематичного 
інтеграційні стратегії.   індивідуальних  заняття згідно 
Особливості стратегій 
сучасних інтеграційних 
угрупувань. Основні 

  завдань 
10 год. 

 розкладу 

елементи міжнародних      

інтеграційних стратегій      

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання 

курсу 
Участь в роботі впродовж семестру/залік 50 балів /50 
балів. 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні виконати 
зазначене завдання (див. календарний план). Завдання 
має бути виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність запропонованого 
вами підходу. Завдання повинно бути присутнє на 
семінарі із відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів. 
Термін виконання завдання обмежується терміном 
розгляду теми на практичному занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів 
Умови допуску до 

підсумкового контролю Виконання 50 % завдань 

8. Політика курсу 
Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде 
допущений до складання підсумкового контролю. 
Обов’язковим є для отримання підсумкової оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи. 

9. Рекомендована література 
1. Жук М.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / М.В. Жук, Т.В. Бауліна. - К.: Вид. 

ПАЛИВОДА А.В., 2006. - 348 с 
2. Кузнецов Б. Т. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Б. Т. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 624 с. 
3. Лукьяненко Д. Г. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації / Д. Г. Лукьяненко. - К.: КНЕУ, 

2001. - 347с. 
4. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч.посібник/ Мін-во освіти І науки України. Одеський 

держ. економ, ун-т; ред. Ю. Г. Козак. -К.:ЦНЛ,2005.-353с. 
5. Міжнародні стратегії економічного розвитку: підручник / Ю. В. Макогон, Д. Г. Лук'яненко, Ю. М. 

Пахомов, МЛО. Пивоносовта ін.-Київ : Освіта України, 2009 .-417 с. 
6. Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Под ред. Ю.В. Макогона. — К.: 

Знання, 2007. — 461 с. 
7. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О. Задої. — К.: Знання, 2007. — 

332с 
8. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник / Ред. Ю.Г. Козак; В.В. 

Ковалевський; О.В. Захарченко, Лебедева, СМ. — Київ: Аврио, Освіта України, 2011. -256 с. 



 
 

Викладач    

9. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник для студ. вузов / Ю.Г. Козак, В.В. 
Ковалевський, Н.С. Логвінова [та ін.]; за ред.: Ю.Г. Козак [та ін.] . - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: 
Центр учбової літ., 2009 . - 356 с 

10. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: моногр.[В. Козюк, А. 
Крисоватий, Є. Савельєв та ін.]; за наук. ред. проф. А. Крисоватого і Є.Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 
2014. 504 с. 

11. Сузтин А.А. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: Учебник/А.А. Сузтин.- 
Ростов н/Д: Феникс, 2010.-411с. 

12. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. Д. Г.Лук'яненка. К.: 
КНЕУ, 2001. 538 с. 

13. Чернега О.Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник; 2-е вид., оновл. і доп. / 
Чернега О.Б., Семенов А.А., БІлозубенко B.C. - Львів: Магнолія, 2012. - 346 с 

14. Чернега О.Б., Семенов А.А., Білозубенко B.C. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. 
посіб. - 2-ге вид., оновл. і доп. - Львів: «Магнолія 2006», 2009. - 346 с 

15. Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр. / за наук. 
ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. О.М. Сохацької. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 478 с. 

16. Чужиков В. І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи: монографія. К.: ТОВ 
"Кадри", 2003. 297 с. 


