
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
1. Код: ПП3 

2. Назва: Міжнародні стратегії економічного розвитку 

3. Тип: Обов’язкова 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Нікитенко Дмитро 

Валерійович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства і 

міжнародного бізнесу. 

9. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен: 
– ПРН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її 

результатів.  

– ПРН 7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та 

обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації 

світогосподарських відносин.  

– ПРН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети 

з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних 

економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу 

світових ресурсів 

10. Форми організації занять: лекційні та практичні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: «Міжнародні економічні 

відносини»; «Міжнародна економіка»; «Міжнародна економічна діяльність України»; 

«Міжнародні фінанси»; «Міжнародна інвестиційна діяльність»; «Економіка зарубіжних країн». 

12. Зміст курсу (перелік тем): Зміст поняття «стратегія економічного розвитку». Середовище 

формування стратегій розвитку. 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. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Захарченко О.В. та інші Міжнародні стратегії економічного 

розвитку: навч. посібник. К.: Авріо, 2011. 262 с.  

2. Міжнародні стратегії економічного розвитку : Підручник / За ред. Ю.В. Макогона. К.: 

«Освіта України», 2009. 461 с.  

3. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О. Задої. К.: Знання, 

2007. — 332 с.  

4. Чернега О.Б., Семенов А.А., Білозубенко В.С. Міжнародні стратегії економічного розвитку: 

Навч. посібник; 2-е вид., оновл. і доп. Львів: Магнолія, 2012. – 346 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 80 год. самостійної роботи. Разом 120 год. 

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальне науково-дослідне завдання, коопероване навчання, 

використання мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, аналітичні завдання, усне опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри  

економіки підприємства і міжнародного бізнесу,  

к.е.н., професор        Н.Б. Кушнір 

DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: PP2 

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: 1. 

6. Semester, when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Nikytenko Dmytro, Doctor 

of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Economics and International Business. 

9. Results of studies. After studying the discipline the student should be able to: 

– assess the degree of complexity of tasks in planning activities and processing its results. 

– investigate and analyze models of development of national economies and justify measures to 

achieve their strategic goals in the transformation of world economic relations. 

– to determine the geoeconomic strategies of countries and their regional economic priorities, taking 

into account national economic interests and the security component of international economic 

relations in the context of global human problems and the asymmetry of the distribution of world 

resources. 

10. Forms of organizing classes: lectures and practical classes, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "International Economic Relations"; 

"International Economics"; "International economic activity of Ukraine"; "International Finance"; 

"International investment activity"; "Economy of foreign countries". 

12. Course contents: Contents of the concept of "economic development strategy". Environment for the 

formation of development strategies. Globalization and development strategies. Variability of 

macroeconomic policies. International coordination of economic policies. Economic strategies of 

developed countries. Problems of formation of strategies of development of the countries of transitive 

economy. Specifics of economic strategies of developing countries. Strategies of macro-regional 

integration associations. Problems, principles and directions of formation of strategies of economic 

development of Ukraine. 

13. Recommended educational editions: 
1. Kozak, Yu.G., Kovalevskyi, V.V., Zakharchenko, O.V. and other International Strategies for 

Economic Development. K .: Avrio, 2011. 262 p. 

2. International economic development strategies: Textbook / Yu.V. Makogon (Eds). K.: "Osvita 

Ukrainy", 2009. 461 p. 

3. International economic development strategies. A.O. Zadoya (Eds.). K .: Znannya, 2007. 332 p. 

4. Chernega, O.B., Semenov, A.A., Bilozubenko, V.S. International Strategies for Economic 

Development. 2nd ed., Lviv: Magnolia, 2012. 346 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 20 hours, practical classes – 20 hours, independent work - 80 hours. Total – 120 hours. 

Methods: interactive lectures, individual research tasks, collaborative learning, use of multimedia tools. 

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

Final control (40 points): test exam 

Current control (60 points): testing, surveys, analytical tasks, oral examination. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Department of Business Economics  

and International Business, 

Ph.D., Professor         N.B. Kushnir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


