
Дисципліна Міжнародні стратегії економічних трансформацій 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Міжнародні стратегії 

економічних трансформацій» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Історія економіки і економічної думки», «Стратегія i розвиток 

бізнесу», «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля» 

Що буде вивчатися 

 

Середовище формування стратегій розвитку. Варіативність 

сучасних макроекономічних політик. Особливості національних 

стратегій країн-лідерів. Стратегії розвитку перехідних економік. 

Міжнародна координація економічної політики. Міжнародні 

інтеграційні стратегії. Глобалізація і стратегія економічних 

трансформацій. Цивілізаційні виміри економічних трансформацій. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системи знань і практичних 

навичок з отримання знань, щодо проблем й методів розроблення та 

реалізації міжнародних макростратегій економічного розвитку. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.  

2. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності.  

3.  Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 

відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структурах, і робити відповідні висновки для прийняття 

управлінських рішень.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК3. 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК4. 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

 

СК1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур. СК2. 

Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності СК5. 

Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в 

підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні  

Семестровий 

контроль 

Залік 
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