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МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ  

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИКУ  ВИВЧАЄ: 

Теоретичні основи міжнародних стратегії економічного розвитку. 

Сучасні тенденції в 0новленні міжнародних стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. 

Практичні аспекти формування та реалізації країнами стратегій економічного розвитку. 

Короткий опис змісту дисципліни  

Перша тема дисципліни присвячена вивченню предмету і завданням дисципліни «Міжнародні 

стратегії економічного розвитку», теоретичним засадам сутності та видів економічних стратегії на 

макрорівні представлення та напрямів їх застосування. Увага буде приділена глобальним процесам 

та геоекономічним стратегіям. Сучасна конфігурація світової економіки розглядається в контексті 

економічні стратегій та програм розвитку в глобальному середовищі. Важливою складовою 

дисципліни є тенденції до оновлення стратегій економічного розвитку та зростання. Нові акценти в 

дискурсі передбачено у розрізі такої проблематики, як: стратегічні вектори  економічного розвитку 

країн-лідерів; стратегія економічного поступу Європейського Союзу; стратегії економічного 

розвитку країн з транзитивною економікою; стратегії економічного розвитку країн, що 

розвиваються. У розрізі важливих тем є трансформація міжнародних стратегій економічного 

розвитку в умовах глобальних пандемій. Динаміка конкурентоспроможності та проблем 

функціонування національної економіки розглядається через особливості реалізації стратегії 

економічного розвитку України. 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі дисципліни, яка є 

доступною на KNUTE One drive чи на кафедрі світової економіки (А-414). 

 
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини». 
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні  відносини». 
Спеціалізація: «Міжнародний бізнес». 
Ступінь: магістр. 

Обсяг: 6 кредитів (180 годин): 14 лекцій (28 годин), 14 практичних заняття (28 годин), самостійної 
роботи (124 години). 

Мова викладання: українська (переважна частина, що відображає сучасні особливості зарубіжного 
практики у сфері комерційної дипломатії  – англійською мовою) 

Форми поточного контролю: практичні завдання (104 бали = 40 балів) дайджести (10×4 бали = 

40балів), індивідуальна робота  (10 балів), виступи на семінарських заняттях (101 балів= 10 балів).  

Форми підсумкового контролю: письмовий̆ іспит – 100 балів (у т.ч. теоретичні питання –    (2×30 бали 

= 60 балів), тестування (52 бали = 10 балів), термінологія (5×2 бали = 10 балів), практичне завдання 
(20 балів). 



Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, лекційні матеріали та 
презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована література знаходиться на 
KNUTE OneDrive (доступ для студентів відкривається на початку першої лекції). 

Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою спрямоване на краще сприйняття 
лекційного матеріалу та повноцінного опанування дисципліни. 
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Політика академічної доброчесності:  
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf  
Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з наступними веб-
сайтами: 

• Економічний розвиток України 2017: досягнення, невдачі, перспективи URL: 
http://icps.com.ua/ekonomichnyy-rozvytok-ukrayiny-2017-dosyahnennya-nevdachi-
perspektyvy/ 

• Інвестиційна та інноваційна стратегія для України. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-
4012.html 

• Новий економічний курс України. Стратегія інноваційного розвитку. 2018.  URL: 
https://nku.com.ua/wp-content/themes/nku/img/NKU_book.pdf 

• Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 

• The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  URL: 
https://www.oecd.org/coronavirus/en/ 

• The coronavirus effect on global economic sentiment. May 21, 2020. URL: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-
insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment# 
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