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1 Мета вивчення дисципліни полягає у  поглиблені і розширені 

теоретичних знань щодо міжнародних стратегій економічного розвитку. 

 

2 Завдання дисципліни полягає у набутті теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у сфері міжнародних стратегій економічного 

розвитку; формуванні вмінь та навичок визначення видів та аналізу стратегій 

розвитку та  середовища їх формування, ідентифікації особливостей 

глобалізації, дослідження цивілізаційних вимірів економічного розвитку, 

аналізу національних стратегій економічного розвитку, оцінювання 

макроекономічних політик різних країн світу,  застосування механізмів 

міжнародної координації глобальних та національних економічних процесів з 

метою забезпечення ефективних управлінських рішень. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність генерувати нові ідеї  креативність); 

здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня  з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

здатність працювати в команді; 

здатність розробляти та управляти проєктами; 

здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

здатність до самовдосконалення; 

здатність діяти соціально відповідально; 

 фахових програмних компетентностей: 

здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 

пов’язаних з цим управлінських рішень; 

здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною 

мовою; 

здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки; 

здатність визначати ключові тренди соціально- економічного та 

людського розвитку; 



здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси; 

здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень; 

здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 

ефективних проєктів у соціально-економічній сфері; 

здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем; 

здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати 

її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення; 

здатність аналізувати, оцінювати та обґрунтовувати доцільність цифрових 

трансформації з позиції національних економічних інтересів, їх впливу на 

глобальну конкурентоспроможність суб’єктів мікро-, мезо- та макрорівнів; 

здатність ідентифікувати тенденції, що зароджуються, «джокери», 

перспективні напрями трансформацій економічних систем різних рівнів; 

здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях; 

здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому 

рівнях;  

здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування; 

здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем; 

розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 

діяльності; 

вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово; 

розробляти та управляти соціально-економічними проєктами та 

комплексними діями з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних 

наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень; 

обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових 

і прикладних досліджень; 

збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; 

визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем 

та процесів, враховуючи їх динамічний та поліваріантний характер; 

обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; 



оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень; 

розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем з 

урахуванням зростаючого рівня інтернаціоналізації їх діяльності, досягнення в 

теорії та практиці сталого розвитку; 

організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із 

врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та 

кадрового забезпечення; 

здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку, обґрунтування доцільності 

цифрових трансформацій з позиції національних економічних інтересів, їх 

впливу на глобальну конкурентоспроможність суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівнів; 

знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень; 

застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід 

при проєктуванні та реорганізації управлінських та загальноорганізаційних 

структур;  

уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи; 

уміти аргументувати свою позицію; 

розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень; 

3) набуття результатів навчання  згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

цілей та основних пріоритетів міжнародних стратегій економічного 

розвитку; 

завдань та функцій міжнародних організацій та органів управління 

національного рівня щодо управління розвитком;  

основоположних міжнародних документів, що забезпечують правові 

підстави економічного співробітництва та координації економічної взаємодії;  

нормативно-правового забезпечення управління розвитком; 

особливостей національних моделей розвитку; 

нормативно-правового регулювання міждержавного співробітництва 

України; 

 уміння/навички: 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами на 

міжнародному та національному рівнях; 

визначити моделі управління та регулювання розвитком;  

визначити напрями міждержавного співробітництва в сфері економіки; 

використовувати структурно-логічні механізми в процесі оцінки 

цивілізаційних особливостей економічного розвитку; 

інтерпретувати міжнародні документи  положення,  угоди, резолюції 

тощо) та застосовувати заходи з їх імплементації у сфері економіки; 



застосовувати механізми координації економічної політики на різних 

рівнях управління;  

 комунікація: 

доносити знання з питань міжнародного розвитку, європейської 

інтеграції, інституційно-правового забезпечення державного управління 

економічним розвитком до усіх зацікавлених осіб; 

аргументувати щодо напрямів розвитку державної політики у сфері 

міжнародного співробітництва та економічного зростання; 

 відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

дотримуватися засад відповідального і сталого економічного розвитку. 

 

4 Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Поняття, види стратегій розвитку та  середовище їх формування  

Тема 2. Глобалізація і стратегії розвитку 

Тема 3. Цивілізаційні виміри економічного розвитку 

Тема 4. Національні стратегії розвитку та макроекономічні політики 

Тема 5. Міжнародна координація глобальних та національних 

економічних процесів. 

 

5 Викладацький склад: д.е.н., проф. Чернега О.Б. 


