
Анотація 

Назва дисципліни  Геоекономічна стратегія України 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 4 курс 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

 

Навчальна дисципліна призначена для економістів-

міжнародників. Корисна економістам, юристам, 

країнознавцям, міжнародникам і кожному допитливому 

здобувачу вищої освіти. 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

Григорова-Беренда Лариса Іванівна 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини»: Економіка України, Світова економіка, 

Міжнародні економічні відносини, Інвестування, 

Міжнародні відносини та світова політика, Теорія 

міжнародних відносин та ін. 

Опис 

Мета дисципліни: формування у студентів сучасного 

економічного мислення, визначення інтеграційних векторів 

розвитку й геоекономічних пріоритетів України, 

потенційних партнерів у міжнародних об’єднаннях 

Очікувані результати навчання.  
Після вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- теоретичні засади геоекономіки; 

- економічну сутність сучасної стратегії розвитку держави; 

- особливості та проблеми геополітичного позиціонування 

України та провідних держав/державних об’єднань світу в 

сучасному інформаційному вимірі міжнародних відносин; 

- поняття та структуру міжнародної безпеки, 

зовнішньоекономічної безпеки країни; 

- методику визначення  стану зовнішньоекономічної 

безпеки країни; 

- нове зовнішньополітичне позиціонування України у світі 

в умовах нестабільності глобальної системи безпеки 
вмітимуть:: 

- на основі компаративного аналізу, внутрішніх та 

зовнішніх передумов функціонування держави обирати 

найбільш ефективні стратегічні напрями її розвитку; 

- аргументовано доводити важливість зміцнення економіки 

України шляхом забезпечення поступального суспільно-

політичного й соціально-економічного розвитку, 

комплексного реформування системи забезпечення 

національної безпеки та створення ефективного сектору 

безпеки і оборони; 

- обґрунтовувати геоекономічний вибір держави. 



Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Теоретичні основи геоекономіки 

Тема 2. Становлення та розвиток геоекономічних систем 

Тема 3. Формування геополітичного простору світу  

Тема 4. Глобалізація соціальних і економічних процесів  

Тема 5. Міжнародна безпека та конфлікти в міжнародних 

відносинах  

Тема 6. Геополітичний статус Української держави  

Тема 7. Зовнішньоекономічна безпека України 

Тема 8. Теоретичні основи економічної стратегії 

Тема 9. Сучасні завдання економічної політики та 

механізми забезпечення ефективності економічної стратегії 

Тема 10. Динаміка політико-економічних інтересів та їх 

узгодження навколо реалізації економічної стратегії 

Методи контролю результатів навчання: залік 

Мова викладання: українська 

 


