


 

  

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Мета дисципліни: оволодіння основами теоретичних знань і навичками практичного 

застосування прийомів і методів оцінки економічного розвитку країн різних типів 
економічних систем та умов формування і забезпечення сталого розвитку. 

Завдання дисципліни: сприяння всебічному пізнанню студентами теоретичних засад 
суті економічного розвитку, загальних основ та особливостей окремих країн світу. 
Визначення на цій основі передумов формування сучасних типів економічних систем, 
домінуючих тенденцій у їх розбудові. Дослідження особливостей розвитку економіки 
України в контексті пошуку ефективної моделі її соціально-економічної трансформації, 
сталого розвитку в умовах глобалізації.   

Пререквізити дисципліни: «Економічна теорія», «Національна економіка», 
«Макроекономіка». 

Постреквізити дисципліни: «Міжнародна економіка», «Соціальна економіка»,  
«Концепцiï розвитку сучасноï економiки», «Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємств». 

Компетентності: IK. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у галузі управління логістичною діяльністю або у процесі навчання, що передбачає 
застосування певних теорій та методів менеджменту і логістики і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 
синтезу. ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. СК12. Здатність 
аналізувати ринкове становище організації та умови діяльності з врахуванням тенденцій 
розвитку національного та міжнародних ринків.   

Заплановані результати навчання. РН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні 
наслідки функціонування організацій. РН15. Аналізувати ринкове становище організації та 
умови діяльності на національному та міжнародних ринках.  РН16. Демонструвати навички 
самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 
самокритичним. РН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-

пошуковий (евристичний), дослідницький. 
Форми навчання: колективні, групові, індивідуальні, фронтальні. 
 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі 

усього л п лаб. с.р 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного розвитку країн світу 

Економічний розвиток, як економічна категорія 
та його соціально-економічні типи 

7 4 2  1 

Інвестиційна та інноваційна складові 
економічного розвитку 

5 2 2  1 

Формування і забезпечення сталого 
економічного розвитку в умовах глобалізації 

7 4 2  1 

Характеристика основних моделей економічного 
розвитку 

8 4 2  2 

Разом за змістовим модулем 1 27 14 8  5 

Змістовий модуль 2. Особливості та моделі економічного розвитку країн світу 

Специфіка розвитку державно керованої 
економіки країн південно-східної Азії 

6 2 2  2 

Становлення і розвиток економічних систем 
постсоціалістичних країн 

8 4 2  2 

Особливості економічного розвитку України в 
сучасних умовах 

8 4 2  2 



 

  

Стратегія соціально-економічного розвитку 
країн, що розвиваються  

11 6 2  3 

Разом за змістовим модулем 2 33 16 8  9 

Підготовка до екзамену 30    30 

Всього годин 90 30 16  44 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 
 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1,2 Економічний розвиток, як економічна категорія та його соціально-

економічні типи 

4 

3 Інвестиційна та інноваційна складові економічного розвитку 2 

4,5 Формування і забезпечення сталого економічного розвитку в 
умовах глобалізації 

4 

6,7 Характеристика основних моделей економічного розвитку 4 

8 Специфіка розвитку державно керованої економіки країн південно-

східної Азії 
2 

9,10 Становлення і розвиток економічних систем постсоціалістичних 
країн 

4 

11,12 Особливості економічного розвитку України в сучасних умовах 4 

13,14,

15 

Стратегія соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються  6 

 ВСЬОГО: 30 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1 Економічний розвиток, як економічна категорія та його соціально-

економічні типи 

2 

2 Інвестиційна та інноваційна складові економічного розвитку 2 

3 Формування і забезпечення сталого економічного розвитку в 
умовах глобалізації 

2 

4 Характеристика основних моделей економічного розвитку 2 

5 Специфіка розвитку державно керованої економіки країн південно-

східної Азії 
2 

6 Становлення і розвиток економічних систем постсоціалістичних 
країн 

2 

7 Особливості економічного розвитку України в сучасних умовах 2 

8 Стратегія соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються  2 

 ВСЬОГО: 16 

 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 

 

 

 

 



 

  

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ п/п Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

    підготовка до аудиторних занять 4 

    підготовка до контрольних заходів 4 

    виконання курсового проекту або роботи - 

    опрацювання розділів програми, які 
   не викладаються на лекціях: 
Соціально-економічні виміри ефективності та міжнародної 

конкурентоспроможності постсоціалістичних країн Східної Європи. 
Вплив зовнішніх чинників на економічні системи, що розвиваються. 
Стратегія соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються. 

6 

 

 

2 

2 

2 

 підготовка до екзамену 30 

 ВСЬОГО: 44 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Основними методами контролю є усний, письмовий, тестовий і практична перевірка.  
 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
З дисципліни «Економічний розвиток» передбачено два змістові модулі. Форма 

змістового модулю – письмова контрольна робота, яка здійснюється під час проведення 
навчальних занять в термін відповідно до робочого навчального плану і оцінюється з 
розрахунку 100 балів.  

 

Критерії оцінки змістового модулю 1. Теоретичні основи економічного розвитку 
країн світу 

Структура кожного завдання контрольної роботи складається з двох типів питань.  
 1  теоретичне питання; 
 10 тестових завдань. 
 50 балів студент отримує за виконання теоретичного питання; 
 50 балів за виконання 10 тестових питань (по 5 балів за кожну правильну відповідь) 
 Максимальну оцінку за теоретичне питання студент отримує, якщо дав повну, 

правильну і обґрунтовану відповідь, самостійно зробив узагальнення та висновки.  
31-49 балів студент отримує за відповідь на теоретичне питання, якщо в основному 

розкрив його зміст, але окремі аспекти не знайшли свого відображення, відсутня системність 
знання матеріалу курсу. Відсутні висновки з питання, яке розглядається.  

Якщо студент у відповідях на теоретичне питання не розкриває повністю його зміст, 
припускається помилок, він отримує – 11-30 балів. 

1-10 балів студент отримує, якщо висвітлює окремі фрагменти питання, які не 
пов'язані між собою. 

Студент отримує 0 балів, якщо теоретичне питання не розкрите, відповідь 
неправильна, студент не має чіткого уявлення про предмет.  

 

Критерії оцінки змістового модулю 2. Особливості та моделі економічного 
розвитку країн світу 

Структура завдання змістового модулю 2 складається з двох теоретичних питань.  
 50 балів студент отримує за виконання кожного з двох теоретичних питань; 
 Максимальну оцінку за теоретичне питання студент отримує, якщо дав повну, 

правильну і обґрунтовану відповідь, самостійно зробив узагальнення та висновки.  



 

  

31-49 балів студент отримує за відповідь на теоретичне питання, якщо в основному 
розкрив його зміст, але окремі аспекти не знайшли свого відображення, відсутня системність 
знання матеріалу курсу. Відсутні висновки з питання, яке розглядається.  

Якщо студент у відповідях на теоретичне питання не розкриває повністю його зміст, 
припускається помилок, він отримує – 11-30 балів. 

1-10 балів студент отримує, якщо висвітлює окремі фрагменти питання, які не 
пов'язані між собою. 

Студент отримує 0 балів, якщо теоретичне питання не розкрите, відповідь 
неправильна, студент не має чіткого уявлення про предмет.  

У разі складання студентом поточного контролю знань на оцінку «незадовільно», він 
має право перескласти його. Перескладання поточного контролю з метою покращення 
позитивної оцінки не допускається. 

 

Критерії екзаменаційної оцінки  
Екзаменаційна оцінка виставляється з розрахунку 100 балів за виконання 

екзаменаційної письмової роботи.  
Структура екзаменаційного білету складається з двох теоретичних питань.  
 50 балів студент отримує за виконання кожного з двох теоретичних питань; 
Максимальну оцінку за теоретичне питання студент отримує, якщо дав повну, 

правильну і обґрунтовану відповідь, самостійно зробив узагальнення та висновки.  
31-49 балів студент отримує за відповідь на теоретичне питання, якщо в основному 

розкрив його зміст, але окремі аспекти не знайшли свого відображення, відсутня системність 
знання матеріалу курсу. Відсутні висновки з питання, яке розглядається.  

Якщо студент у відповідях на теоретичне питання не розкриває повністю його зміст, 
припускається помилок, він отримує – 11-30 балів. 

1-10 балів студент отримує, якщо висвітлює окремі фрагменти питання, які не 
пов'язані між собою. 

Студент отримує 0 балів, якщо теоретичне питання не розкрите, відповідь 
неправильна, студент не має чіткого уявлення про предмет.  

Повторне складання екзамену з метою покращення оцінки не допускається. 
Студент, який не набрав за результатами поточного контролю та екзаменaцiйноï 

оцінки 60 балів, вважається невстигаючим. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як середньоарифметична від 
середньої оцінки змістових модулів 1 та 2 та екзаменаційної оцінки. 

Порядок зарахування пропущених занять. Пропущені практичні заняття 
обов’язково необхідно відпрацювати під час поточних консультацій. Контрольну роботу 
пропущеного поточного контролю  необхідно написати у призначений викладачем час.    
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