
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

Силабус дисципліни
“ МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ”

___________________ 1. Профіль дисципліни_______________________
Освітній ступінь -  бакалавр
Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини”
Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 
Освітньо-професійна програма: “Міжнародні економічні 
відносини”

Кафедра міжнародник Кількість кредитів -  5
економічний відносин та Загальна кількість годин -  150 
європейської інтеграції Рік підготовки - 4, семестр -  8-й

Компонент освітньої програми: обов'язкова 
Цикл підготовки: професійний 

_________________________ Мова викладання: українська

_____________________ 2. Інформація про викладача__
________Викладач (-і)_________Горбачова Ірина Володимирівна___________________

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
Профайл викладача (-ів) menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-gorbachova-irina-

______volodimirivna______________________
Контактна інформація Горбачова І.В.: +380677256323, і gorbachova@uki-.net

Сторінка курсу в МоосПе http://185.25.! 18.6б/ту/________________ _
Зазначте формат та орієнтовний графік проведення

... консультаційКонсультації А
инлаин консультація через Zoom, Viber щовівторка з

___________________________ 10.00 до 14.00____________________________________

3. Анотація до дисципліни
В сучасних глобальних умовах трансформується роль держави як суб'єкта світової 
економіки і інституції, що регулює процеси удосконалення національного господарства. 
Кожна країна має власну ідею перспективного розвитку національної економіки. Для її 
досягнення формується стратегія економічного розвитку, чітко визначаються цілі й 
розробки ефективних методів їхньої реалізації. В процесі розробки національних стратегій 
враховуються всі фактори, які уможливлюють досягнення стратегічних цілей: природно- 
ресурсний потенціал країни, виробнича база, галузева структура, трудові ресурси, 
науково- технічний рівень. Навчальна дисципліна «Міжнародні стратегії економічного 
розвитку» включає досвід впровадження стратегій іншими країнами, в яких та чи інша 
стратегія виявилася ефективною або мала негативні наслідки при розробленні й реалізації 
власної стратегії економічного розвитку.

4. Мета та цілі дисципліни
Мета вивчення дисципліни -  формування у студентів системи теоретичних знань щодо 
формування та реалізації сучасних стратегій економічного розви тку в різних групах країн 
і набуття практичних умінь результативного аналізу та обгрунтування рекомендацій щодо

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
http://185.25


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати. • визначення основних понять і складових міжнародних стратегій економічного 

розвитку; • основні цілі, задачі та організаційно-економічні умови функціонування країн у 
системі міжнародних економічних відносин; • особливості і фактори, що впливають на 
формування та розвиток міжнародних стратегій економічного розвитку; • закономірності 
взаємодії країн в сфері міжнародного бізнесу.

вміти: • відслідковувати тенденції і процеси, що відбуваються під час реалізації 
міжнародних стратегій економічного розвитку; • аналізувати дію базових економічних 
закономірностей на міжнародному рівні та їх специфічне проявлення в інтернаціональній 
сфері; • обгрунтовувати та реалізовувати економічний потенціал господарюючих суб’єктів 
в сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і формуванні 
міжнародної економічної політики держав; • застосовувати оптимальну стратегію 
боротьби з економічними спадами, фінансовими і валютними кризами, які в сучасних 
умовах набувають глобального характеру.

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна:
СК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, узагальнення та виокремлення 
щодо закономірностей, тенденцій та характерних рис світогосподарського розвитку, 
економічної політики.
СК 10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування економічних та дипломатичних 
методів вирішення проблем / завдань / конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.

5. Організація навчання
_____________________5.1. Обсяг дисципліни___________

Вид заняття _________ Загальна кількість годин_________
________________________________________Денна_______________Заочна______
Лекції_______________________________ 26
Практичні / лабораторні_____________________________ 26__
Самостійна робота____________________  98

5.2. Формат дисципліни
• очний;
• змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Моосіїе);
® дистанційний.

стратегій економічного розвитку на різних рівнях глобальної економічної системи.
Цілі освоєння дисципліни:



Кількість годин
% 2 Назва теми денна заочна
% н_____ ______________________________________________ форма форма
1. ^  ̂ Стратегії економічного розвитку і середовище їх  ̂2 -і

___________ формування_____________
2. ^9  Національні стратегії економічного розвитку та

________________ міжнародне економічне позиціонування країн_____________________
3. 'р з Особливості національних стратегій країн -  лідерів 12

4. Т4 Економічна стратегія членів ЄС 13

5. Т5 Стратегії розвитку транзитивних економік. 13

6. Т6 Стратегії розвитку країн, що розвиваються 12

7. Т7 Стратегія розвитку України в глобальному 12
___________ середовищі____________________________________
8. Т8 Міжнародна координація економічної політики 12

___________ країн_________________________________________
9. Т9 Варіативність сучасних макроекономічних політик 12

10. ТЮ Міжнародні інтеграційні стратегії 16

11. ТИ Стратегії економічного розвитку в умовах 12
___________ глобалізації_____________________

12. ТІ 2 Цивілізаційні виміри світових економічних 12
_ _ _ |______ стратегій______________
Разом:__________________________________________________ -  1 5 о ~  _

5.3. Система оцінювання та вимоги
______________ Система оцінювання навчальних досягнень студентів______________

■о Максимальна кількість -----------------------------------------
Д заняття балів за одиницю Кількість Максимальна

годин кількість балів
_____Відвідування лекції_______________(ф5__________  26 13

Відвідування практичних . .0,5 26 13___________занять___________
Практичні заняття теми

, . .. 2.0 4 14______(захист, відповіді) ______________________
Модульна контрольна робота_____ 10 2 20

______________________ Разом:__________________ - 60
На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше

20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного
контролю за накопичувальною системою (60 балів).

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних
студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення
дисципліни -  36 балів.

____________ Тематичний план начальної дисципліни_____________



Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 
знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 
положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 
використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 
вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 
контрольних/ індивідуальних завдань, значно формалізовано: є відповідність алгоритму, 
але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами.

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 
дисципліни -  36 балів.

___________ ____________ 6. Результати навчання______________________
Шифр Результат навчання

ПРИ 3 базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій; базові знання з
економіки підприємства, міжнародного економічного права, 
міжнародного маркетингу, бухгалтерського обліку, фінансів, міжнародних

______________ фінансів_________________________________________________________
ПРИ 4 сучасні знання з державного управління і регулювання економіки,

______________ міжнародної економічної діяльності України_________________________
ПРН 5 знання та розуміння особливостей розвитку світового ринку товарів і

послуг та економіки зарубіжних країн, міжнародної валютної політики, 
валютних операцій, міжнародної торгівлі, міжнародних перевезень, 
міжнародної виробничої кооперації і координації виробництва,

______________ міжнародного страхового і банківського бізнесу, міжнародних інвестицій
ПРН 14 здатність до використання набутих нових знань та інновацій у практичній

_____________  діяльності, засвоєння нових знань і самовдосконалення_________________
7. Пререквізити

Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність.

8. Політики дисципліни
• Пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово
• Пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі
• Невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час
• Плагіат в письмових роботах не допускаєтьс.
• Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти

9. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни

1. Архієреєв С.І. Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини: навч. 
посіб. / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, С. О. Климова; за ред. С.І. Архієреєва. 
Нац. техн. ун-т. «Харків, політехн. ін-т». -  Харків: Вид-во: Іванченка І.С., 2019. -  
233 с.

2. Лук'яненко Д.Г., Бурмака М.О., Галахова Т.О. Ідентифікація креативних інвестицій 
в глобальній економіці / Д.Г. Лук'яненко, М.О. Бурмака, Т.О. Галахова. 2016. -  № 
2. -  С. 7-20. -  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep 2016 2 З

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2016_2_%d0%97


3. Глобальний конкурентний простір: Монографія / О. Г. Білорус та ін.; кер. автор, 
колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. -  К.: КНЕУ, 2016. -  680 с.

4. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри / За заг. 
ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельева. -  К.: Знання, 2016. -  595 с.

5. Лук'яненко Д. Г. Інтеграційна політика України в умовах глобалізації / 
Міжнародна інтеграція і глобальні проблеми сучасності. -  К.: КНЕУ, 2016.

6. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / А.О. 
Босак га ін., Нац. ун-т «Львів, політехніка», Навч.-наук, ін-т економіки і 
менеджменту. -Львів: Міські інформ. системи, 2017. -  364 с.

7. Міжнародні стратегії економічного розвитку / За ред. Ю. Г. Козака, 10. І. 
Єханурова, В. В. Ковалєвського. — Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної 
літератури, 2014, -  353 с.

8. Міжнародна економіка: навч. посіб. / за ред. С. В. Фомішина. -  Львів: Новий світ- 
2020. 2018.-444 с.

9. Жук М. В., Бауліна Т. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. -  К.: 
Паливода, 2013. -  348 с.

10. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / А.І. Боярчук та ін. -Херсон: СТАР 
2018.-373 с.

11. Ресурсово-енергетичний потенціал світової економіки // Світова економіка 
[Електрон, ресурс] : Підручник / Коллект. автор, Керів. авт. кол. Філіпенко АС -  
К., 2013.-С.497-512.

12. Світове і осподарство. Сутність економічних законів світового господарства / / 
Короткий курс економічної теорії. Навч. посібник / Мочерний, С.В., Каніщенко, 
Л.О., Устенко, О.А.. -  Сумы, 2016. -  С.261-271

13. Сучасна міжнародна економіка. Підручник / В.В. Білоцерківець та ін.; за ред. В.М. 
Тарасевича. -Дніпро: Економіка, 2019.-384 с.

14. Світовий досвід організації внутрішніх економічних відносин // Внутрішній 
економічний механізм підприємства : Навч. посібник / Грещак, М.Г., Гребешкова, 
О.М., Коцюба, О.С. -  К., 2014. -  С.41-44.

15. Японія у світовій економіці // Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник / 
Козик, В.В., Панкова, Л.А., Даниленко, Н.Б.. -  X., 2013. -  С.227-233.

16. Стройко Т.В. Міжнародні організації: навчальний посібник / Т. В. Стройко. -  К.: 
Кондор-Видавництво, 2016. -  249 с.

17. Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу 
(антикризовий аспект): навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. 
Терехов. -  К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. -  352 с.

18. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навч. 
посіб. / П.П. Гаврилко, А.В. Колодійчук, С.П. Лазур, Ф.А. Важинський; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, Ужгор. торг,-екон. ін-т. -  Львів: ННВК «АТБ», 2019. -  257 с.

19. Ilarionova N. International economics. Microeconomics: manual / N. Ilarionova -  Kyiv 
K, 2017.-315 p.

20. Kiugman P. R., Obsleld M. and Melitz M.International Economics. — 10 th ed., Pearson 
Education, 2015.

21. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [Electronic recourse[ -  Access point : 
http://www.asean.org/

http://www.asean.org/


22. Bank for International Settlements (BIS) [Electronic recourse] -  Access point] : 
http://www.bis.org/

23. Economic Co-operation and Development (OECD) Electronic recourse - Access point : 
http://www.oecd.org/

24. European Central Bank (ECB) [Electronic recourse] -  Access point : 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

25. Financial Stability Board [Electronic recourse] -  Access point : 
http://www.fmancialstabilityboard.org

26. Food and Agriculture Organization (FAO) [Electronic recourse] -  Access point : 
http://www.fao.org/home/en/

27. International Atomic Energy Agency (IAEA) [Electronic recourse] -  Access point : 
http://www.iaea.org/

28. International Labour Organization (ILO) [Electronic recourse] -  Access point : 
http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm

29. International Monetary Fund - IMF DataMapper [Електронний ресурс] -  Режим 
доступу : http://www.imf.org/extemal/datamapper/index.php

30. Mercosur [Electronic recourse] -  Access point: http://www.mercosur.int/
31. North American Free Trade Agreement (NAFTA) [Electronic recourse] -  Access point: 

http://www.naftanow.org/
32. Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) [Electronic recourse] -  Access 

point: http://www.bsec-organization.org/Pages/ homepage.aspx
33. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) [Electronic recourse] -  

Access point: http://www.opec.org/opec_web/en/
34. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) [Electronic 

recourse] -  Access point: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
35. United Nations [Electronic recourse]-Access point: http://www.un.org/en
36. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) [Electronic recourse] -  

Access point: http://www.unido.org/
37. World Bank Group - Data & Research [Electronic recourse] -  Access 

point:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0„menuPK:4 
76823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html

38. World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] -  Access point : 
http://www.wcoomd.org/en.aspx

39. World Trade Organization [Electronic recourse] -  Access point: http://www.wto.org

Викладач__________________________________________ LB. .Горбачова

Гарант освітньої програми____________________________Т.О. Зінчук

Декан факультету________________А - ЖШМ̂ Сч.;_________О.А. Опалов

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від “26 ” серпня 2020 р.

Завідувач кафедри __________ ''у.(Хт ^  _ , у __________ _  Т. О. Зінчук

http://www.bis.org/
http://www.oecd.org/
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.fmancialstabilityboard.org
http://www.fao.org/home/en/
http://www.iaea.org/
http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm
http://www.imf.org/extemal/datamapper/index.php
http://www.mercosur.int/
http://www.naftanow.org/
http://www.bsec-organization.org/Pages/
http://www.opec.org/opec_web/en/
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://www.un.org/en
http://www.unido.org/
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0%e2%80%9emenuPK:4
http://www.wcoomd.org/en.aspx
http://www.wto.org


Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету

Протокол № /  від “3 /  ” О /  2(УІ р.

Голова НМК факультету_________ '' ч..-/_______________  О.А. Прокопчук

О


