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АНОТАЦІЯ 
Курс з вибіркового циклу спеціалізації «Інноваційна ст рат егія”  магіст ерської програми зі спеціальност і „Економічна т еорія”. Мет а: 

розуміння  концепт уальних  соціальноекономічних  засад  формування  сучасної  політ ики  ст рат егічного  розвит ку  Європейського  Союзу, 
порівняння її з українською концепцією економічних реформ у конт екст і проблемат ики євроінт еграції України.  Завдання: вивчення т еорії 
і практ ики програмування ст рат егічного економічного розвит ку Європейського Союзу, концепції і ст рукт ури діючої програми «Європа 
2020»,  набут т я  навичок  і  вмінь  щодо  порівняльного  економічного  аналізу  ст рат егічних  підходів  Європейського  Союзу  і  України  т а 
моніт орингової оцінки результ ат ів виконання ст рат егічних цілей, формування компет енцій щодо розробки заходів соціальноекономічної 
політ ики, які будут ь сприят и євроінт еграції України. Передбачаєт ься заст осування між дисциплінарного підходу при розкрит т і окремих 
т ем курсу. 

Програма 

Тема 1. Вступ до курсу: концептуальні засади стратегій економічного розвитку ЄС та України: інтелектуальне 
соціальноекономічне зростання та індустріальна модернізація. 

Тема 2. Розвиток інтеграційних процесів в ЄС як відображення європейської політекономічної думки. 

Тема 3. Теоретичні засади, структура і зміст стратегії економічного розвитку «Європа 2020». 

Тема 4. Інтелектуальне зростання: інноваційний союз та цифрове суспільство. 

Тема 5. Інтелектуальне зростання: удосконалення систем освіти і науки. 

Тема 6. Конкурентоспроможність: торговельна політика ЄС  виклики глобалізації, сучасні тенденції, національні 
особливості. 

Тема 7. Конкурентоспроможність: створення зони вільної торгівлі України з ЄС як фактор спільного 
економічного зростання. 

Тема 8. Конкурентоспроможність: Індустріальна політика щодо підтримки інноваційного розвитку в ЄС. 

Тема 9. Життязабезпечуюче зростання: енергетична безпека, енергоефективність ЄС та євроінтеграційні 
зобов’язання України. 

Тема 10. Життязабезпечуюче зростання: стратегія ЄС щодо подолання викликів зміни клімату. 

Тема 11. Справедливе зростання: створення нових робочих місць і кваліфікацій, країни ЄС у сучасному 
міжнародному поділу праці. 

Тема 12. Справедливе зростання: стратегія та ініціативи ЄС у сфері зайнятості та мобільності трудових ресурсів. 

Тема 13. Справедливе зростання: європейська платформа проти бідності та шляхи адаптації соціальної політики 
України до європейських стандартів. 

Тема 14. Справедливе зростання: забезпечення соціальної згуртованості та корпоративної соціальної 
відповідальності як фактор економічного розвитку ЄС. 
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УМОВИ  НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ (бали, всього  100): 
Присутність і активність на заняттях – 3 бали за заняття; аналітичний реферат – 5 балів за реферат; екзамен – 40. 
Отримання менше 30 балів семестрової оцінки означає не допуск до екзамену. 
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