
 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 

1. Код: ФП 3. 
2. Назва: Міжнародні стратегії економічного розвитку. 

3.Тип: Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Валіулліна З.В. 

кандидат економічних наук, доцент каф. міжнародних економічних відносин. 
9. Результати навчання: 
Засвоєння, систематизація та формування студентами набутих і отримання нових знань 

стосовно розробки і реалізації міжнародних макростратегій економічного розвитку. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародна 

економіка», «Міжнародний маркетинг», «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності», 

«Транснаціональні корпорації» та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції 

фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: Зміст поняття «стратегія економічного розвитку”. Стратегії економічного 

розвитку і середовище їх формування. Глобалізація і стратегії розвитку. Варіативність 

макроекономічних політик. Міжнародна координація економічних політик. Економічні 

стратегії розвинутих країн. Проблеми формування стратегій розвитку країн транзитивної 

економіки. Специфіка економічних стратегій країн, що розвиваються. Стратегії 

макрорегіональних інтеграційних об’єднань. Проблеми, принципи й напрями формування 

стратегій економічного розвитку України.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. 

Ковалевського, К.І. Ржепіжевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 352 с. 

2. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ [Ю. 

Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова та ін. ]; За редакцією Ю. Г. Козака, В. В. 

Ковалевського, І. В. Ліганенко: – [2-ге вид.]– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 356 с. 

3. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, Д.І.Шнирков та ін. – К.: Либідь,  

2000. – 581 с. 

4. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. Лук’яненка 

Д.Г. – К. – 2001. – 538 с. 

5. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 308 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи, курсова робота. Разом – 

120год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 9 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування; 

16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

                               DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

                                for specialty 292 "International economic relations"                                                                            

1. Code: FP 3. 
2. Title: International strategies for economic development. 

3. Type:  compulsory. 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when the discipline is studied:  9. 

7. Number of established ECTS credits::  4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Valiullina Z.V., Candidate of 

Economic Sciences, associate professor of the department of international economic relations. 
9. Results of studies: after having studied the discipline the students must:  

– master, systematize and form new knowledge acquired and gained during their studies relative to the 

development and implementation of international macro-strategies of economic development. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "International economics", "International 

marketing", "Analysis of foreign economic activity", "Transnational corporations" and disciplines that 

directly form the competence of an expert in the appropriate field of training. 

12. Course contents: The content of the notion "strategy of economic development". Strategies of the 

economic development and the environment for their formation. Globalization and development strategies. 

The variability of macroeconomic policies. International coordination of economic policies. Economic 

strategies of developed countries. Problems of forming development strategies for the countries with the 

transitive economy. Specificity of economic strategies in developing countries. Strategies for macro-regional 

integration associations. Problems, principles and directions of forming strategies for the economic 

development of Ukraine. 

13. Recommended educational editions: 
1. Economics of foreign countries: teaching manual / edit. by Yu.G. Kozak, V.V. Kovalevskyi, K.I. 

Rzhepizhevskyi. – K.: TsUL, 2003. – 352 p.  

2. International strategies of economic development: teaching manual [for students of higher schools] / 

[Yu.G. Kozak, V.V. Kovalevskyi,  N.S. Logvinova and others]; edit. by Yu.G. Kozak, V.V. Kovalevskyi, 

I.V. Liganenko: – [The 2nd edition] – K.: Centre for Educational Literature, 2009. – 356 p.   

3. The world economy: textbook / A.S. Filipenko, O.I. Rogach, D.I. Shnyrkov and others. – K.: Lybid, 2000. 

–  581 p.   

4. Strategies of economic development in terms of the globalization: Monograph / edit. by Lukianenko D.G. 

– K. – 2001. – 538 p.   

5.  Chuzhikov V.I. Economy of foreign countries: teaching manual. / – K.: KNEU, 2005.– 308 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 26 hours, practical classes – 16 hours, independent work – 78 hours. Course thesis. Total – 120 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business 

and role games, case methods, individual and group research tasks, using multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale: 

Final control (40 points): exam in the form of testing at the end of the 9
th
 semester.  

Current control (60 points): testing, oral/written questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 

 
Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


