
Код та назва дисципліни  1-292-2-1 Тренінг-курс «Міжнародні стратегії сталого розвитку» 
Рекомендується для галузі знань2 
(спеціальності, освітньої 
програми) 

Для всіх економічних спеціальностей 

Кафедра (зазначати офіційний 
шифр) міжнародної економіки і світових фінансів 

П.І.П. НПП (за можливості) Головко Лілія Сергіївна 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Курс, семестр (в якому буде 
викладатись) 3   

Мова викладання Українська 

Пререквізити 4 
(передумови вивчення дисципліни)  - 

Що буде вивчатися 
Глобалізація як основа формування єдиного фінансового простору. 
Глобальна фінансова криза. Концептуальні основи сталого розвитку. 
Глобальні загрози сталого розвитку. Глобальні та національні стратегії 
фінансування сталого розвитку. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

В сучасних умовах посилення глобальних викликів сталого розвитку країн 
світу, масштаби протиріч у світі формують ситуацію, яка характеризується 
глобальною фінансовою нестабільністю і потребує інноваційних стратегій 
сталого розвитку, тому причинами міжнародної фінансової нестабільності 
та глобальними викликами сталого розвитку цікавляться усі, кожний та 
кожна.  
На тренінг-курсі «Міжнародні стратегії сталого розвитку» ми обговоримо 
та визначимо сучасні тренди міжнародних стратегій сталого розвитку, 
фактори, прогнози, ризики глобальних викликів сталого розвитку, 
розглянемо глобальні тренди зі сталого розвитку,можливості стратегій 
розвитку багатьох міжнародних компаній, міжнародні проєкти, нові 
економічні моделіта ключові напрямки розвитку країн. 

Чого можна навчитися  
(результати навчання) 

Розумітиможливості використання глобальних фінансових інструментів та 
міжнародних проєктів; роль глобальних фінансових інститутів та 
міжнародних організацій; визначати переваги та загрози процесів 
глобалізації в країнах; визначати та прогнозувати стратегічні напрямки 
розвитку країн з урахуванням положень концепції сталого розвитку. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями 
(компетентності) 

Здатність до креативного та критичного мислення у дослідженнях 
економічних процесів на міжнародному рівні, отримання знань щодо 
інноваційних стратегій сталого розвитку світового господарства та основ 
створення міжнародних проєктів. 

Інформаційне забезпечення 
Ресурси загальноуніверситетської, факультетських та кафедральних 
бібліотек, цифрового репозиторію, мережі Internet з вільним доступом до 
баз Scopus, WebofScience;кейси, досвід міжнародних практик; міжнародні 
стандарти.  

Види навчальних занять  
(лекції, практичні, семінарські, 
лабораторні заняття тощо) 

Тренінги, лекції, практичні заняття 

Вид семестрового контролю Диференційний залік 

Максимальна кількість здобувачів 
5 - 

Мінімальна кількість здобувачів 5 
(тільки для мовних та творчих 
дисциплін) 

- 

 
 
Декан факультету  ________________  Тетяна ГРИНЬКО 


