
СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МЕВ В ЄВРОАТЛАНТИЧНОМУ 
ПРОСТОРІ 

 
Мета курсу – формування системи теоретичних знань про проблеми та методи 

розробки і реалізації міжнародних макростратегій економічного розвитку, а також 
навичок їх практичного застосування. 

Дисципліна «Стратегії стійкого розвитку МЕВ в Євроатлантичному просторі» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Вступ до 
спеціальності», «Економічна теорія», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Історія економіки і економічної думки», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні 
економічні відносини», «Управління ЗЕД», «Дипломатичний протокол та етикет», 
«Міжнародна торгівля», вона інтегрується з вивченням дисципліни «Міжнародні 
конфлікти та методи їх вирішення». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання та розуміння предметної області професійної діяльності, 
здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 
діяльність, розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави. 

Програмні результати навчання: 
знати: нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність, основні 
особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, 
напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 
вміти: проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 
характеризують результативність їх діяльності. 
володіти: знаннями з теоретико-методологічних засад, об'єкта, мети та завдань 
дисципліни. 

Зміст навчальної дисципліни: 
СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І СТРАЕГІІ РОЗВИТКУ. Економічний розвиток і економічне зростання. 
Основні теорії розвитку. Економічний розвиток країни та його складові. Структура 
стратегічних напрямів розвитку національної економіки. Стратегія економічного 
розвитку: поняття, цілі, рівні реалізації, класифікація. Внутрішнє середовище та його 
елементи. Стратегія економічного розвитку (економічна стратегія) країни: поняття, 
пріоритетні цілі та особливості реалізації. Схема формування національної стратегії 
економічного розвитку. Економічна політика. Зовнішнє середовище: поняття, елементи, 
чинники впливу. Тенденції, що визначають стратегії економічного розвитку суб'єктів 
світової економіки в ХХІ ст. Політико-правове та регулятивне середовище. Особливості 
функціонування 5 основних агентів світової економіки (економічне лідерство США, ЄС, 
Китай). Економічне середовище. Основні фактори, що визначають положення країни в 
світі. Факторні стратегії країн світу. Інтернаціоналізація світового господарства та його 
галузева структура. Транснаціоналізація економічних відносин. Міжнародна економічна 
інтеграція. Глобалізація соціально-економічних процесів. Основні цілі в області 
розвитку. Міжнародна допомога розвитку. Передумови глобалізації. Смислово-логічна 



підпорядкованість понять глобалізації. Джерела глобалізації. Структуризація 
глобалізаційного процесу. Ключові ознаки глобалізації. Позитивні і негативні наслідки 
глобалізації. Глобальна економіка. Глобалізація економіки та антиглобалістський рух. 
Державні заходи реалізації національних стратегій розвитку. Стратегії національної 
економіки та відповідні типи економічного зростання. Особливості формування 
національних стратегій розвитку у різних соціально-економічних групах країн під 
виливом глобалізації. Стратегії розвинутих держав, що спираються на неоліберальні 
тенденції економічної політики. Стратегії економічного розвитку країн, що 
розвиваються. Стратегії країн з перехідною (транзитивною) економікою в процесі 
глобалізації. 
ЦИВІЛІЗАІЙНІ ВИМІРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЄКОНОМІК ТА КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. 
МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ. Фактори цивілізаційного розвитку. Сучасні 
трактування поняття «цивілізації». Класифікація цивілізацій. Цінності та функції 
цивілізацій. Типологія цивілізацій. Структуроутворюючі компоненти сучасних 
цивілізацій. Інститути цивілізацій. Цивілізації і розвиток. Особливості соціально-
економічних стратегій розвитку перехідних економік. Функції державного регулювання 
в банківській, фінансовій, валютній сферах. Банківсько-фінансові стратегії в країнах з 
перехідною економікою. Інвестиційні стратегії перехідних економік. Промислова 
політика перехідних економік. Соціальна політика держав з перехідною економікою. 
Структурна політика та характеристика структурних типів економіки. 
Зовнішньоекономічні стратегії перехідних економік. Особливості реформування 
економіки країн Центральної Європи. Стратегії економічного розвитку Китайської 
Народної Республіки. Економічні реформи та стратегії розвитку держав 
пострадянського простору. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень розвитку 
світогосподарських зв'язків. Система ефектів інтеграції. Позитивні та негативні 
чинники, що обумовлюють інтеграційні процеси. Основні елементи міжнародних 
інтеграційних стратегій. Етапи розвитку регіональної економічної інтеграції. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


