Вищий навчальний заклад
«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
Факультет економіки та інформаційних технологій
Кафедра міжнародних економічних відносин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Декан факультету економіки та
інформаційних технологій

Ю.М. Неговська

РОБОЧА ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
підготовки

другий (магістерський)_рівень____
(назва рівня вищої освіти)

галузі знань

29 «Міжнародні відносини»
(шифр і назва галузі знань)

Спеціальності

292 «Міжнародні економічні відносини»
(код і найменування спеціальності)

професійної програми «Міжнародні економічні відносини»
(найменування освітньої програми)

тип дисципліни професійної підготовки______________________________

2020 рік

2
ПОГОДЖЕНО:
Гарант освітньої програми

РЕКОМЕНДОВАНО:
Кафедрою міжнародних економічних відносин
протокол № 1 від «27» серпня 2020 року
C.О.Радзієвська Завідувач кафедри
В.Р.Костюк

Розробник:

Костинець Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент

1. Опис навчальної дисципліни
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Мова навчання: українська
Статус дисципліни: обов’язкова
Передумови вивчення навчальної дисципліни: попереднє вивчення дисциплін
«Менеджмент», “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, «Стратегічне управління». Навчальна
дисципліна "Міжнародні стратегії економічного розвитку" передбачає, що здобувач вищої
освіти вже володіють базовими знаннями в сфері маркетингу, управління, економіки і
зовнішньоекономічної діяльності.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стратегії економічного
розвитку» є методологія формування і практика реалізації сучасних стратегій розвитку
окремих країн, міжнародних організацій та регіональних утворень в умовах глобалізації.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 180 годин _6 кредитів ECTS
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні стратегії економічного
розвитку» є систематизація набутих і отримання нових знань щодо проблем і методів
розробки та реалізації міжнародних стратегій економічного розвитку.
Основним завданням навчальної дисципліни «Міжнародні стратегії економічного
розвитку» опанування теоретичними та практичними аспектами розробки та реалізації
міжнародних стратегій економічного розвитку
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Міжнародні стратегії економічного розвитку» забезпечує набуття
здобувачами освіти компетентностей:
Інтегральна компетентність: Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і проблеми,
генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або під час навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК)
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 1
ЗК 2
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5

Здатність працювати в команді.
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності
СК 1 Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних
економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.
СК 2 Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку національних економік і
визначати їхню роль у сучасній світогосподарській системі.
СК 3 Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, виклики та
дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні економічні відносини
СК 5 Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення,
інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки,
виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового

господарства.
СК 6 Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності
суб’єктів міжнародних економічних відносин і аналізі їх нього вплив у на
економічний розвиток країн.
СК 7 Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн з позиції
національних економічних інтересів.
СК 8 Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних ринків з урахуванням
кон’юнктурних змін.
СК 9 Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до
опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен досягти таких
запланованих результатів навчання:
Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН 2
Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних
аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах
використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних
організацій
ПРН 3
Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію,
ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації,
використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне
забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з
урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних
відносин.
ПРН 4
Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин
за невизначених умов і вимог.
ПРН 5
Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні
її результатів.
ПРН 6
Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти,
грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові
матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні
матеріали.
ПРН 7
Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та
обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації
світогосподарських відносин.
ПРН 8
Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та
нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення
проблем за результатами дослідження.
ПРН 10 Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і
феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації,
інформатизації та науково-технологічного обміну.
ПРН 11 Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та
імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів
міжнародних економічних 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.
ПРН 13 Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів,
здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки
продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції
розвитку глобальних ринків.
ПРН 14 Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових
публікацій і апробацій на наукових заходах.
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4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин

ІКР
Всього

СРС

Лекції

Заочна форма
навчання

Всього

ІКР

Семінари і
практичні
заняття
СРС

Денна форма
навчання

Семінари і
практичні
заняття

Найменування тем курсу

Лекції

№
пп

Змістовний модуль 1. Загальні аспекти формування і реалізації міжнародних стратегій
2
1
19
Середовище, види, суб’єкти та 8
4
10
22
22
об’єкти світових економічних
стратегій
2
1
19
2
Варіативність сучасних
9
4
9
22
22
світових економічних
стратегій
2
1
19
3
Особливості національних
9
5
8
22
22
стратегій країн-лідерів
3
2
18
4
Стратегії розвитку країн з
10
5
8
23
23
ринковою економікою
9
5
75
Разом за модуль
36
18
35
89
89
Форма модульного контролю: контрольна робота
Змістовний модуль 2. Особливі умови формування і реалізації міжнародних стратегій
3
2
17
5
Міжнародна координація
9
5
8
22
22
економічної політики країн
2
1
20
6
Глобалізація як основа
9
5
9
23
23
сучасних геоекономічних і
геополітичних стратегій
2
1
20
7
Цивілізаційні виміри світових
9
4
10
23
23
економічних стратегій
2
1
20
8
Міжнародні інтеграційні
9
4
10
23
23
стратегії
9
5
77
Разом за модуль
36
18
37
91
91
1

Разом за семестр

72

36

72

-

180

18

10

152

- 180

Форма модульного контролю: тестування
Форма підсумкового контролю: екзамен

5. Зміст програми навчальної дисципліни
Тема 1. Середовище, види, суб'єкти та об'єкти світових економічних стратегій
Світові економічні стратегії як категорія міжнародної економіки. Економічні інтереси
і економічні стратегії. Види, суб'єкти та об'єкти формування світових економічних стратегій.
Концептуальні засади, мета і завдання формування стратегій. Державна економічна
внутрішня та зовнішня політика і міжнародні економічні стратегії. Геополітичні та
геоекономічні інтереси і економічні стратегії. Стратегії економічного зростання і державне
регулювання ринкової економіки.
Внутрішнє
та
зовнішнє
середовище
формування
і
реалізації
міжнародних і національних економічних стратегій: мотивації та чинники. Співвідношення
національних, регіональних та глобальних стратегій економічного розвитку.
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Етапи еволюції світового господарства і світових економічних стратегій. Моделі
розвитку національних економік і диверсифікація світових економічних стратегій.
Проблеми формування планетарної стратегії стійкого розвитку.
Компоненти міжнародного конкурентного середовища та національні (регіональні)
конкурентні переваги. Україна в міжнародному конкурентному середовищі: вибір стратегії
розвитку.
Тема 2. Варіативність сучасних світових економічних стратегій
Класифікація економічних стратегій країн за рівнем розвитку, цивілізаційною
приналежністю, інституціональною та галузевою структурою економіки, рівнем
конкурентоспроможності, параметрами середовища розвитку.
Стратегії економічного розвитку домінуючих країн, транзитивних економік та країн,
що розвиваються. Стратегії наднаціональних інституцій та їхній вплив на національні
стратегії, а також на стратегії світового економічного розвитку.
Стратегії ТНК та їхній вплив на формування національних економічних стратегій та
стратегій світового розвитку.
Основні цивілізаційні розбіжності у принципах економічної організації суспільств і
цивілізаційна обумовленість економічних стратегій розвитку країн світу. Синтез
економічних стратегій у межах окремих цивілізацій: межі диверсифікації.
Глобальні проблеми сучасності та антикризові стратегії економічного розвитку.
Стратегія стійкого розвитку як імператив і виклик. Антикризова стратегія регіональних
співтовариств. Взаємозалежність глобальних і національних стратегій економічного
розвитку.
Постіндустріальний світовий розвиток і особливості формування сучасних стратегій.
Сучасні світові інноваційні економічні стратегії в умовах глобалізації та регіоналізації.
Проблема формування Україною національної економічної внутрішньої та зовнішньої
стратегій розвитку на основі урахування аспектів варіативних світових економічних
стратегій.
Тема 3. Особливості національних стратегій країн-лідерів
Національні економічні стратегії стійкого поступального розвитку країн-лідерів.
Домінування і «полюси розвитку». Стратегії ТНК у контексті стратегій домінування країнлідерів.
Експансіоністські складові стратегій світового економічного домінування.
Домінантна концепція глобалізації.
Країни-лідери і наднаціональні економічні регулюючі інституції. Проблеми
формування планетарної стратегії стійкого розвитку і економічні інтереси країн-лідерів.
«Вестернізація» як стратегічний проект: стратегія «Золотого мільярда».
Тема 4. Стратегії розвитку країн з ринковою економікою
Концептуальні засади сучасних реформаторських стратегій розвитку країн. Стратегії
ринкових реформ: проблема синтезу та національної адаптації реформаторських моделей.
Переваги відсталості і стратегії економічного розвитку. Умови реалізації стратегії
економічного прориву («економічне диво»).
Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій. Економічні системи
домінуючих і перехідних економік: порівняльний аналіз. Вашингтонський консенсус:
стратегії відкритості - проблеми і наслідки.
Специфіка стратегій ринкових трансформацій у країнах Центральної та Східної
Європи. Сутність та напрямки економічної допомоги країн-лідерів іншим країнам.
Антикризові стратегії. Ринкові реформи в Україні в контексті світового досвіду.
Проблеми формування стратегії економічного розвитку в Україні.
Тема 5. Міжнародна координація економічної політики країн
Наднаціональні міжнародні і регіональні економічні регулюючі інституції та їхня
роль у реалізації світових економічних стратегій. Еволюція міжнародних інституцій
регулювання світових економічних відносин та стратегій розвитку глобальної економіки,
економіки національних держав і регіонів у контексті інтересів.
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Стратегії МВФ, Світового банку, ЄБРР та умови їхньої реалізації. Стратегічні
завдання ГАТТ/СОТ у регулюванні міжнародної торгівлі та світового економічного
розвитку. Стратегія сталого розвитку. ООН і економічна допомога країнам, що
розвиваються.
Україна і наднаціональні регулюючі світові та регіональні економічні інституції:
підсумки стратегічного партнерства.
Тема 6. Глобалізація як основа сучасних геоекономічних і геополітичних
стратегій
Концептуальні основи трансформації світових економічних стратегій в умовах
глобалізації. Монодермінізм сучасних глобалізацій-них процесів. Виміри переваг
глобалізації.
Глобалізація як закономірність розвитку світового господарства і як західний проект.
Країни як суб'єкти і об'єкти глобальних економічних стратегій домінуючих країн.
Глобалізм і національна економіка. Глобалізм і антиглобалізм у геостратегічному
контексті. Економічний націоналізм - стратегія захисту національних економік. Специфіка
сучасної стратегії автаркії. Структурна закритість
Вибір країнами оптимальних стратегій економічного розвитку в умовах глобалізації.
Інноваційні, інформаційно-технологічні, фінансово-економічні, інституціональні й соціальні
засади трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації. Регіоналізація як
реакція на виклики глобалізації.
Транзитивні національні економіки в глобальному середовищі. Ринкові трансформації
в Україні у геостратегічному контексті. Україна і стратегії регіоналізації.
Тема 7. Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій
Економічні аспекти зіткнення та взаємодії цивілізацій. Специфіка цивілізаційної
поведінки: “Схід-Захід”. Проблеми вибору стратегії економічного розвитку в світлі
цивілізаційних викликів: синтез і цивілізаційна ідентичність. Формування стратегічних
альянсів на основі цивілізаційної приналежності.
Стратегічні регулятори економічного розвитку в рамках окремих цивілізацій.
Індивідуалістична і протестантська етика як основа формування «прозахідних» стратегій
економічного розвитку: витоки стратегій домінування та «вестернізації».
Специфіка економічних стратегій країн Ісламу.
Цивілізаційна специфіка стратегій економічного розвитку країн конфуціанського
поясу.
Цивілізаційна диверсифікація і постсоціалістичні країни. Регулятори економічного
розвитку в рамках окремих цивілізацій. Україна і Росія: порівняльний соціоекогенез.
Тема 8. Міжнародні інтеграційні стратегії
Стратегічна мета та цивілізаційні чинники формування світових економічних
співтовариств. Регіоналізація як наслідок глобалізації: економічні та позаекономічні
чинники. Регіональна інтеграція як основа формування регіональних об'єднань.
Світові фінансово-економічні кризи у контексті геоекономічних стратегій. Причини,
характерні риси та особливості сучасної світової фінансово-економічної кризи. Антикризові
стратегії регіональних співтовариств.
ЄС: етапи формування і еволюція стратегій. Стратегії та проблеми розвитку спільноти
і національних держав.
Стратегії загальноамериканської інтеграції.
Особливості інтеграційних стратегій країн Азіатсько-Тихоокеанському регіону:
стратегічні аспекти формування і розвитку.
Інтеграційні пріоритети України у контексті світових економічних стратегій.

8

6. Теми лекцій
№
пп

Назва теми
дисципліни

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
1
Середовище, види, суб’єкти та об’єкти світових економічних
8
2
стратегій
2
Варіативність сучасних світових економічних стратегій
9
2
3
Особливості національних стратегій країн-лідерів
9
2
4
Стратегії розвитку країн з ринковою економікою
10
3
5
Міжнародна координація економічної політики країн
9
3
6
Глобалізація як основа сучасних геоекономічних і геополітичних
9
2
стратегій
7
Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій
9
2
8
Міжнародні інтеграційні стратегії
9
2
Всього
72
18
7. Теми практичних занять
Не передбачено навчальним планом
8. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми та практичних завдань

1

Тема 1. Середовище, види, суб'єкти та об'єкти світових
економічних стратегій

2
3
4
5
6

Тема 2. Варіативність сучасних світових економічних стратегій
Тема 3. Особливості національних стратегій країн-лідерів
Тема 4. Стратегії розвитку країн з ринковою економікою
Тема 5. Міжнародна координація економічної політики країн
Тема 6. Глобалізація як основа сучасних геоекономічних і
геополітичних стратегій
Тема 7. Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій
Тема 8. Міжнародні інтеграційні стратегії
Усього годин

7
8

Обсяг у годинах
Денна
форма
4

Заочна
форма
1

4
5
5
5
5

1
1
2
2
1

5
5
36

1
1
10

9. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом
№
пп

1
2
3
4
5

10. Теми самостійної роботи
Назва теми
дисципліни

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
Середовище, види, суб’єкти та об’єкти світових економічних
10
19
стратегій
Варіативність сучасних світових економічних стратегій
9
19
Особливості національних стратегій країн-лідерів
8
19
Стратегії розвитку країн з ринковою економікою
8
18
Міжнародна координація економічної політики країн
8
17

6
7
8

Глобалізація як основа сучасних геоекономічних і геополітичних
стратегій
Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій
Міжнародні інтеграційні стратегії
Всього

9
9

20

10
10
72

20
20
152

11. Завдання для самостійної роботи
Тема 1. Середовище, види, суб’єкти та об’єкти світових економічних стратегій
1. Світові економічні стратегії як категорія міжнародної економіки.
2. Внутрішнє і зовнішнє середовище формування міжнародних економічних стратегій.
3. Етапи еволюції світового господарства і міжнародних економічних стратегій.
4. Україна в міжнародному конкурентному середовищі: вибір стратегій.
Тема 2. Варіативність сучасних світових економічних стратегій
1. Класифікація економічних стратегій країн.
2. Глобальні проблеми сучасності та антикризові стратегії розвитку.
3. Характеристика і особливості сучасного постіндустріального світового розвитку.
4. Проблеми формування стратегій економічного розвитку України.
Тема 3. Особливості національних стратегій країн-лідерів
1. Національні економічні стратегії стійкого поступального розвитку країн-лідерів.
2. Домінантна концепція глобалізації.
3. «Вестернізація» як стратегічний проект: стратегія «Золотого мільярда»
Тема 4. Стратегії розвитку країн з ринковою економікою
1. Концептуальні засади розвитку країн з перехідними економіками.
2. Глобальна і цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій.
3. Специфіка стратегій ринкових перетворень в країнах Центральної та Східної Європи.
4. Критичний огляд ринкових реформ в Україні.
Тема 5. Міжнародна координація економічної політики країн
1. Еволюція міжнародних регуляторних інституцій.
2. Характеристика і особливості стратегій розвитку провідних міжнародних організацій:
МВФ, Світового банку, ЄБРР, СОТ.
3. Взаємовідносини України з міжнародними інституціями.
Тема 6. Глобалізація як основа сучасних геоекономічних і геополітичних процесів
1. Глобалізація як суб’єктивна основа і закономірність світового розвитку.
2. Глобалізм і національні економіки.
3. Вибір країнами оптимальної стратегії в умовах глобалізації.
4. Україна і стратегії регіоналізації.
Тема 7. Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій
1. Специфіка цивілізаційної поведінки «Схід-Захід».
2. Стратегічні регулятори економічного розвитку в рамках окремих цивілізацій.
3. Україна і Росія: порівняльний соціоекогенез.
Тема 8. Міжнародні інтеграційні стратегії
1. Стратегічна мета та цивілізаційні чинники формування світових економічних
співтовариств.
2. Світові фінансово-економічні кризи у контексті геополітичних стратегій.
3. Постсоціалістичні країни у світовому інтеграційному полі.
4. Інтеграційні пріоритети України.
Теми рефератів та наукових досліджень
1. Порівняльна характеристика стратегій економічного розвитку домінуючих країн,
транзитивних економік та країн, що розвиваються.
2. Стратегії наднаціональних інституцій та їхній вплив на національні стратегії, а також
стратегії світового економічного розвитку.
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3. Стратегії ТНК та їхній вплив на формування національних економічних стратегій та
стратегій світового розвитку.
4. Основні цивілізаційні розбіжності у принципах економічної організації суспільств і
цивілізаційна обумовленість економічних стратегій розвитку країн світу.
5. Синтез економічних стратегій у межах окремих цивілізацій: межі диверсифікації.
6. Глобальні проблеми сучасності та антикризові стратегії економічного розвитку.
7. Стратегія стійкого розвитку як імператив і виклик.
8. Антикризова стратегія регіональних співтовариств.
9. Взаємозалежність глобальних і національних стратегій економічного розвитку.
10. Постіндустріальний світовий розвиток і особливості формування сучасних стратегій.
11. Складові національних стратегій економічного прориву («економічного дива»).
12. Міжнародні економічні стратегії відкритості: мета, проблеми і наслідки.
13. Специфіка стратегій ринкових трансформацій у країнах Центральної та Східної Європи
14. Сутність та напрямки економічної допомоги країн-лідерів країнам з перехідною
економікою.
15. Антикризові стратегії перехідних економік.
16. Стратегічні напрямки трансформування пострадянського простору.
17. Стратегія ринкових реформ в Україні: мета і досвід реалізації.
18. Проблеми формування стратегії економічного розвитку в Україні.
19. Стратегії наднаціональних міжнародних і регіональних економічних регулюючих
інституцій та їхня роль у реалізації світових економічних стратегій.
20. Стратегії МВФ, Світового банку, ЄБРР та мета їхньої реалізації.
21. Цивілізаційна диверсифікація і стратегії постсоціалістичних країн.
22. Україна і цивілізаційний чинник формування нею міжнародних економічних стратегій
розвитку.
23. Стратегічна мета та цивілізаційні чинники формування світових економічних
співтовариств.
24. Регіональні стратегії розвитку та інтеграція як основа формування регіональних
об'єднань.
25. Світові фінансово-економічні кризи у контексті геоекономічних стратегій.
26. Антикризові стратегії регіональних співтовариств.
27. Стратегії та проблеми розвитку світової спільноти і національних держав.
28. Стратегії загальноамериканської інтеграції.
29. Особливості інтеграційних стратегій країн Азіатсько-Тихоокеанському регіону:
стратегічні аспекти формування і розвитку.
30. Стратегічний інтеграційний вибір України: мета, проблеми та перспективи.
12. Питання для підготовки до підсумкового контролю (екзамену)

1. Вибір ефективного режиму валютного курсу – ключова проблема світової валютнофінансової системи.
2. Визначення міжнародної стратегії економічного розвитку.
3. Глобалізація, регіоналізація, локалізація – конституюючі процеси сучасного світового
розвитку.
4. Джерела і фактори зростаючої нестабільності міжнародних валютних ринків.
5. Долар і євро у сучасній світовій валютній системі.
6. Інтерпретація соціалістичної командної економіки з погляду притаманного їй
соціального капіталу.
7. Керування ризиками технологічної трансформації.
8. Конвенції ООН, Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів,
одержаних злочинним шляхом. Програма боротьби з корупцією і відмиванням грошей
ОЕСД.
9. Континентальна (німецька ) фінансова система.
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10. Мексиканська і азійська фінансові кризи. Дж. Стігліц про хибність політики МВФ під час
цих криз.
11. Міжнародні валютні ринки (учасники, функції, особливості).
12. Напрями і методи застосування теорії соціального капіталу як бази формування
узагальненої концепції еволюційної трансформації перехідних економік.
13. Напрями і шляхи реформування української економіки на основі стратегії “Нового
консенсусу”.
14. Національно-державні системи ТНК та міжнародні і наднаціональні економічні
організації – головні суб’єкти світового економічного розвитку.
15. Неокласичні та соціально-інституційні еволюційні парадигми економічної науки як
основа сучасних стратегій економічного розвитку людства.
16. Нові ситуації світового економічного розвитку на початку ХХІ століття.
17. Новітні форми здійснення нагляду, контролю та забезпечення “прозорості” в діяльності
офшорних фінансових систем, центрів та сховищ.
18. Новітні форми здійснення нагляду, контролю та прозорості в діяльності валютнофінансової системи України у зв’язку з новою концепцією банківської та комерційної
таємниці
19. Новітні явища в розвитку глобальної фінансової системи і виникнення умов для
корупції, формування брудних грошей та їх відмивання. Посилення небезпеки механізмів
та обсягів відмивання грошей з розширення євроринків.
20. Основні інститути і функції офшорної фінансової системи як самостійної сфери
відмивання грошей
21. Особливості становлення і розвитку постсоціалістичної економіки України за умов
“неокласичного реформування”.
22. Перспективи пропозицій таргетування євро, долара та йени.
23. Перспективи суперництва ВК і “Нового консенсусу”.
24. Причини і обсяги глобофобії у світі.
25. Проблема світових валютно-фінансових резервів – серцевина стратегії реформування
світової валютно-фінансової системи.
26. Проблемні суперечності вироблення і впровадження в життя еволюційного
альтернативного і неокласичного економічного мислення та політики на базі теорії
соціального капіталу.
27. Процес створення інноваційної мережі внаслідок технологічної трансформації світу.
28. Реальні та спекулятивні валютні ринки.
29. Рекомендації групи з розробок фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей
(FATF)
30. Ризики.Типи фінансово-валютних ризиків.
31. Ринки деривативів (ф’ючерсів, опціонів, свопів).
32. Ринки євровалют: переваги і недоліки.
33. Світова система режимів валютних курсів.
34. Світова система режимів валютних курсів.
35. Соціальний капітал – основний компонент “Нового консенсусу”.
36. Спільне та відмінне глобалізації ХІХ століття і в останній чверті ХХ століття.
37. Стратегічні напрями реформування світової валютно-фінансової системи.
38. Стратегія дальшого розвитку європейських валютно-фінансових центрів.
39. Суперечлива взаємодія капітального та глобального в сучасній міжнародній економіці.
40. Суперечності інституту банківської таємниці в умовах використання офшорних сховищ.
41. Теоретичні і емпіричні результати вивчення процесів сучасної економічної глобалізації.
42. Техноглобалізм. Три компоненти техноглобалізації.
43. ТНК в сучасній світовій економіці (Дати характеристику десяти найбільших ТНК).
44. Традиційні та новітні (компромісні) підходи до” дуалізму” перехідних суспільств.
45. Фінансові інновації та їх вплив на особливості сучасної світової фінансової системи.
46. Характеристика основних світових валютно-фінансових центрів.
47. Характеристика постбреттонвудської валютної системи.

48. Характеристика сучасної світової фінансової системи.
49. Характерні риси українського шляху економічного постсоціалістичного післякризового
розвитку.
50. Хеджування. Інструменти та ринки хеджування.
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13. Методи навчання
Методи навчання на лекціях:
− вербальний метод (лекція, дискусія тощо);
− методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо),
метод демонстрацій та інші);
− робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування,
анотування тощо);
− інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
Методи навчання на практичних, семінарських заняттях:
− вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);
− практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);
− метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо),
метод демонстрацій та інші);
− робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату,
есе, доповіді тощо);
− інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
− кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);
− Дослідницький метод
− Пошуковий метод.
14. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку»
використовуються такі методи оцінювання:
- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування,
фронтального опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування
задач, написання есе (рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих
завдань, тощо.
- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення
ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.
- для підсумкового контролю проведення екзамену або заліку (усна та/або письмова
відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
• поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
• модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
• підсумковий контроль передбачає проведення екзамену або заліку
Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з
навчальної дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» є підсумковий
контроль - екзамен.
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16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання
Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:
№
Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти*
Кількість балів
1. Реферат, есе
1-5
2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач
1-5
3. Індивідуальне завдання
1-5
4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
5. Ділова гра, практичний кейс, тощо.
1-10
6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо)
1-10
7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти)
1-20
8. Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-40
види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від
*
особливостей навчальної дисципліни
.
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання
знань здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями:
Бали
90-100

82-89

75-81

64-74

60-63
35-59
1-34

Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання
основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить
узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить
приклади.
Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі
неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні
понять.
Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди
здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь
неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять,
відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає
суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може
навести приклади.
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять.
Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може
бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим
результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто
визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну
оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.
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Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

ОЦІНК
А ЕСТS
A
B
C
D
E

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для диференційованого заліку,
для недиференційованого
екзамену, курсової роботи
заліку
(проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Приклад для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Самостійна
робота
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
3
4
4
4
4
4
3
4
10
40
Модульний контроль 1 Модульний контроль 2 10
10
Приклад для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Контрольна робота
Самостійна робота
50

10

40

Сума

100

Сума
100

18. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку»
узагальнено в комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає:
- силабус
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;
- опорний конспект лекцій;
- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- варіанти завдань для модульного контролю;
- варіанти завдань для підсумкового контролю;
- інші матеріали.
19. Рекомендована література
Базова:
1. Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимирова С.В. Міжнародні економічні відносини:
Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 256 с.
2. Білоцерківець В.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. Конспект лекцій з
дисципліни для студентів / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня. – Дніпро: НМетАУ, 2019.
- 40 с.
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3. Зінчук Т., Горбачева І., Ковальчук О., Куцмус Н., Усюк Т., Пивовар П., Данкевич В.,
Прокопчук О. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність:
Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 512 с.
4. Киреев А. П. Международная экономика : в 2 ч. : учебное пособие для вузов / А. П.
Киреев. – М. : Международные отношения, 2016. – Т. 1. – 416 с.
5. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. К.: Центр
навчальної літератури, 2019. 400 с.
6. Ляшенко В.І. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або“крах проекту”?: моногр. / В.І.
Ляшенко, Є.В. Котов; НАН України, Ін-т економіки пром-сті; Полтавський ун-т
економіки і торгівлі. –Київ, 2015. – 196 с.
7. Мазурок П. П. Глобальна економіка : навчальний посібник / П. П. Мазурок, Б. М.
Одягайло, В. В. Кулішов. – Львів: Магноліяб 2016.- 2018 с
8. Международные экономические отношения в глобальной экономике: учебник для
бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. И. Н. Платоновой. М. : Издательство
Юрайт, 2019. 528 с.
9. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч.-метод. посібник / Т.В. Андросова,
В.О. Козуб. – Харків: Видавництво «Форт», 2014. – 305с
10. Поручник А.М. Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці / А.М.
Поручник, Я.М. Столярчук, А.М. Колот. К.: КНЕУ, 2016. 331 с.
11. Сучасна міжнародна економіка: підруч. [Білоцерківець В.В., Завгородня О.О.,
Золотарьова О.В. та ін.]; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. –
386 с.
Допоміжна:
1. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи / Геєць В.М. //Економіка і
прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 16–25.
2. Герст П. Томсон Г. Сумніви в глобалізації: Міжнародна економіка і можливості
керування/ Пер. з англ. Войтовича А., Орленко О. -К.: К.І.С., 2002. -306c.
3. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія/
Кер.авт.кол. і наук.ред.Т.М.Циганкова.- Вид.2-ге -К.: КНЕУ, 2006. -660c.
4. Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України. -Львів: Логос, 2003. -328c.
5. Завьялова Е. В., Этокова Е.В. Международные слияния и поглощения: опыт Запада. -СПб:
РАН, 2002. -344c.
6. Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. -К.: Юридична думка,
2005. -448c.
7. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория,
опыт малых стран Западной и Северной Европы. -Смоленск: Ойкумена, 2005. -496c.
8. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть/ А.С. Філіпенко, В.С. Будкін,
А.С. Гальчинський та ін. -К.: Либідь, 2002. -470c.
9. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива. Монографія/
Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжн. безпеки; За заг. ред. С.І.
Пирожкова. -К.: НІПМБ, 2001. -624c.
10. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного
розвитку: Монографія: У 2-х т.: Т. І/ За заг.ред. Д.Г.Лук'яненка, А.М.Поручника -К.:
КНЕУ, 2006. -816c
11. Vernon R. The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment / R. Vernon
//Oxford Bulletin of Economics and Statistics. – 1979. – Vol. 41. – No4.– P. 255 – 267 с.
12. Walters R. and Blake D., The Politics of Global Economic Relations, Fourth Edition / Walters
R. and Blake D.// (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992), 188 p.
Інформаційні ресурси:
1. World Investment Report: Annex Tables [Електронний ресурс]/Режим доступу:
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
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2. Організація Об’єднаних Націй (ООН) - United Nations(UN). - Режим доступу:
http://www.un.org/
3. Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) - Industrial
Development Organization (UNIDO) - Режим доступу: http://www.unido.org/
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