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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

 

Навчальна дисципліна «МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 075 Маркетинг, 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни Варіативна компонента ОП  

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни:  систематизація 

набутих та одержання нових знань відносно 

розробки і реалізації міжнародних 

макростратегій економічного розвитку. 

Завдання дисципліни: визначення 

середовища формування сучасних стратегій 

розвитку і його ключових компонентів, 

виявлення особливостей розробки і реалізації 

національних і інтеграційних стратегій 

економічного розвитку, розгляд спектру 

апробованих в світовій практиці і нових 

найбільш перспективних макроекономічних 

політик, виявлення сутності, умов, проблем і 

перспектив глобалізації економіки, її впливу 

на національні стратегії розвитку. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

Для спеціальності Маркетинг 

ІК Здатність вирішувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері маркетингової діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає застосування 

відповідних теорій та методів і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 8 Здатність проведення досліджень на 



відповідному рівні. 

ЗК 13 Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 

СК 3 Здатність використовувати теоретичні 

положення маркетингу для інтерпретації та 

прогнозування явищ і процесів у 

маркетинговому середовищі. 

СК 9 Здатність використовувати 

інструментарій маркетингу в інноваційної 

діяльності. 

СК 11 Здатність аналізувати поведінку 

ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків. 

СК 13 Здатність планування і провадження 

ефективної маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта в крос-функціональному 

розрізі. 

Для спеціальності Менеджмент 

 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Для спеціальності Маркетинг 

Р 5 Виявляти й аналізувати ключові 

характеристики маркетингових систем різного 

рівня, а також особливості поведінки їх 

суб’єктів. 

Р 9 Оцінювати ризики провадження 

маркетингової діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності маркетингового 

середовища при прийнятті управлінських 

рішень. 

Р 19 Використовувати знання професійної 

та практичної підготовки з маркетингу для 

моніторингу макро- та мікросередовища 

маркетингу,  при проведенні маркетингових 

досліджень, сегментування ринку та 

позиціонування продукції на  ринку, 

структурні елементи комплексу маркетингу 

підприємства, формуванні товарної, цінової, 

комунікаційної та збутової політики та 

організації маркетингової діяльності 

підприємства 

Для спеціальності Менеджмент 

 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Середовище формування стратегій розвитку 

Сутність економічних стратегій. Види економічних стратегій. Суб'єкти економічних 

стратегій. Об'єкти економічних стратегій. Зовнішнє середовище формування стратегій 

економічного розвитку. Економічна тактика. Чинники, що впливають на мобільні 

елементи й процеси світового господарства. Науково-технічна революція як фактор для 

появи та розвитку глобалізації. Динаміка процесів розвитку світової економіки. 

Визначення власної моделі економічного розвитку. 

 

Тема 2. Варіативність сучасних макроекономічних політик 

Макроекономічні теорії у формуванні стратегій економічного розвитку. Основні 

положення теорії меркантилізму. Основні напрямки державного регулювання економіки. 

Шляхи стимулювання НТП. Сутність мікроекономічних стратегій розвитку. Регулювання 

сучасної міжнародної економіки  

 

Тема 3: Особливості національних стратегій країн – лідерів 

 

Характеристика моделей економічного розвитку. Модель демократичного 

корпоративізму. Ліберальна модель розвитку. Соціально-ринкова модель розвитку. 

Стратегії економічного розвитку країн – лідерів. Особливості економічних стратегій 

США. Стратегії економічного розвитку Японії. Стратегії економічного розвитку 

Федеративної Республіки Німеччини. Економічна стратегія Франції. Стратегія 

економічного розвитку Великої Британії. 

 

Тема 4: Стратегії розвитку перехідних економік 

 

 Особливості процесу реформування економіки. Характеристика країн з 

транзитивною економікою. Характерні особливості реформування економіки в 

постсоціалістичних країнах. Ідея "ринкового соціалізму" в СРСР. Реформи соціалістичних 

країн Центральної Європи.  Реформування економіки Китаю. Курс на побудову системи 

соціалістичного товарного господарства.  



 

Тема 5: Міжнародна координація економічної політики 

 

Міжнародна координація економічного розвитку. Етапи формування цілісної системи 

міжнародних організацій. Стано¬влення системи міжнародних організацій. Формування 

системи Об'єднаних Націй. Активізація процесу утворення й поширення міжнародних 

регіональних організацій. Трансформація характеру діяльності міжнародних інституцій 

внаслідок розпаду світової соціалістичної системи. Характеристика міждержавних 

економічних організацій. Система ООН.  Передумовами становлення та розвитку системи 

координації міжнародних економічних відносин. Функціонування Міжнародної  агенції 

інвестиційних гарантій. 

 

 

Тема 6: Міжнародні інтеграційні стратегії 

Глобальна перспектива міжнародної економічної інтеграції. Фактори розвитку процесів 

міжнародної економічної інтеграції. Горизонтальна інтеграція. Вертикальна інтеграція. 

Місце світового поділу праці  в інтеграційних процесах. Шляхи входження країни до 

світового господарства. Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове 

господарство. Характеристика офшорних зон.  

 

Тема 7: Глобалізація і стратегії розвитку 

 

Сутність глобалізації. Етапи розвитку глобалізації. Найважливіші прояви глобалізації. 

Стратегії розвинутих держав. Детермінанти, що забезпечують конкурентні переваги. 

Економічні стратегії держави в умовах глобалізації. 

 

 

Тема 8: Цивілізаційні виміри економічного розвитку 

План 

Сутність економічного розвитку. Фактори, що обумовлюють характер і динаміку перебігу 

економічного розвитку. Неокласична теорія вільного ринку (неокласична 

контрреволюція). Концепція ендогенного зростання. Чинники, що формують економічну 

єдність світу. Глобалізація економічного розвитку. Сутність міжнародної системи 

економічних координат. Інтернаціоналізація господарського життя. Перспективи стійкого 

економічного зростання. Основні показники та індикатори сталого розвитку.  
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