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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Геоекономіка та глобальний розвиток у міждисциплінарному дискурсі» 
спрямована на формування в аспірантів здатності ідентифікувати, формулювати та оцінювати 
проблеми міжнародних економічних відносин у міждисциплінарному контексті, ґрунтовно дослі-
джувати сучасні проблеми глобального розвитку, переосмислювати його зміст і рушійні сили, 
оперувати специфічним категорійним апаратом, теоріями і концепціями геополітики і 
геоекономіки з метою системного аналізу глобальних трансформацій і вироблення стратегій 
економічного розвитку в багатовимірному комунікаційному просторі під впливом зовнішніх і 
внутрішніх викликів та з використанням методології міждисциплінарних досліджень. 

У процесі вивчення курсу аспіранти набуватимуть дослідницьких навичок щодо тео-
ретичних концептів та методології дослідження геоекономіки, досліджуватимуть вплив 
глобальних ризиків і загроз на формування сучасних геоекономічних стратегій держав в 
умовах глобальних трансформацій.  

 
Структура курсу 

 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

5 / 3 1. Міждисциплінарний 
дискурс у міжнародних 
економічних відносинах: 
ідейно-філософські та 
фундаментальні аспекти 
дослідження 

Знати основні риси мультидисциплінарності, між-
дисциплінарності та трансдисциплінарності; вмі-
ти застосовувати міждисциплінарну методологію 
в дослідженні проблем міжнародних 
економічних відносин.  

Дискусійні 
питання  

5 / 3 2. Міждисциплінарна 
проблематика геоекономі-
ки: теоретико-методологічні 
засади дослідження 

Вміти ідентифікувати, формулювати та оцінювати 
проблеми міжнародних економічних відносин у між-
дисциплінарному контексті; знати специфічний кате-
горійний апарат геоекономіки, оперувати 
теоретичними концептами традиційної (класичної) 
геополітики, нової геополітики (геоекономіки) та 
новітньої цивілізаційної геополітики. 

ProblemBas
edLearning 
(PBL) 
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5 / 3 3. Глобальний розвиток у 
міждисциплінарному дис-
курсі. Індивідуалізація vs 
уніфікація глобальних 
перетворень 

Знати загальнометодологічні підходи щодо аналізу 
основних форм та етапів глобального розвитку; 
вміти застосовувати геоекономічний підхід до 
розробки сучасних геоекономічних стратегій. 

Дискусійні 
питання 

5 / 3 4. Суперечності і дуалізм 
сучасного етапу глобаль-
ного розвитку.Економічна 
дипломатія в сучасних 
геоекономічних процесах 

Усвідомлювати природу суперечностей та амбіва-
лентних імпульсів дуалістичного характеру 
глобальногоекономічного розвитку; знати політико-
економічні виміри економічної дипломатії, її функції 
і моделі, вміти застосовувати інструменти, засоби і 
форми економічної дипломатії у реалізації 
зовнішньоекономічної політики держави. 

PRES-
метод з роз-
в’язування 
дискусійно-
го питання  

5 / 4 5. Кластери глобальних 
викликів і загроз у сучас-
ному геопросторі: міждис-
циплінарний дискурс 

Здійснювати аналіз глобальних викликів і загроз; 
ідентифікувати середовище і джерела продукуван-
ня глобальних ризиків і загроз; знати і вміти 
застосовувати методологічні підходи до їхньої 
класифікації і систематизації. 

Кейси 
Розв’язуван
ня профе-
сійних 
дилем 

5 / 4 6. Прогнози розвитку 
геоекономічних регіонів. 
Геоекономічна локація та 
конкурентна геостратегія 
України в умовах сучасних 
глобальних трансформацій 

Вміти прогнозувати сценарії розвитку геоекономі-
чних регіонів; визначати геоекономічну локацію та 
конкурентну геостратегію України в умовах 
сучасних глобальних трансформацій. 

Кейси 
Інформацій
но-аналітич-
ні завдання 
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Політика оцінювання 
 

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наяв-

ність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 

(наприклад, програма Kahoot). 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є вільним, однак обов’язковим компо-

нентом оцінювання, за яке нараховуються бали є активність під час кожного заняття. З об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 

Основними формами контролю є: участь у дискусіях, PBL-семінарах,вирішення 

дискусійних питань та професійних дилем;розв’язування кейсів, виконання інформаційно-

аналітичних завдань, наскрізних проєктів, аналітичних звітів; презентація результатів 

виконаних завдань і досліджень, виступів на наукових заходах. Підсумковою формою 

контролю є залік. 

Про конкретні критерії оцінювання роботи аспіранта (зокрема, аналітичної діяльності, 

професійності під час дискусій та дебатів, командної та індивідуальної роботи над проєктом) 

додатково буде повідомлено на першому занятті. 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Теми 1-3 – участь у дискусіях, PBL-семінарах,вирішенні дискусій-
них питань та професійних дилем,якість та аргументованість 
позицій 

30 

Теми 4-6 – розв’язування кейсів, вирішення дискусійних питань та 
професійних дилем, виконання інформаційно-аналітичних завдань 

40 

Індивідуальна письмова робота (наскрізний проєкт у формінауко-
вого дослідження, що передбачає інформаційно-аналітичне зав-
дання, презентація результатів виконаних завдань) 

30 

 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 

 


