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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Економічна дипломатія та асиметрії глобального розвитку» спрямована на 
формування в аспірантів цілісного уявлення про асиметрії глобального розвитку та їхній 
вплив на міжнародні економічні відносини, а також теоретико-методологічного розуміння 
сутності економічної дипломатії як міждисциплінарної науки і специфічної галузі сучасної 
дипломатичної діяльності, яка є невід’ємною складовою зовнішньої політики держави.  

У процесі вивчення курсу аспіранти сформують здатність: ідентифікувати, формулювати 
та оцінювати проблеми міжнародних економічних відносин і застосовувати інструменти, засоби 
та методи економічної дипломатії для їхнього вирішення; ґрунтовно досліджувати сучасні 
проблеми глобального розвитку у міждисциплінарному контексті, переосмислювати його зміст і 
рушійні сили; оперувати специфічним категорійним апаратом, сучасними теоріями і концепціями, 
а також світовими практиками організації економічної дипломатії; виявляти особливості 
регуляторних механізмів міжнародних економічних відносин та їх застосування на 
національному, регіональному та міжнародному рівнях в контексті згладжування асиметрій 
глобального розвитку. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Формування парадигми 
глобального економічного 
розвитку 

Знати і вміти аналізувати концептуальні моделі, 
наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вче-
них, фундаментальні постулати теорії та пара-
дигми глобального економічного розвитку; вміти 
застосовувати загальнометодологічні підходи до 
аналізу основних форм та етапів глобального роз-
витку. 

Заняття-
диспут 

2 / 2 2. Протиріччя і асиметрії 
сучасного глобального 
розвитку 

Розуміти методологічний статус асиметрії як 
багатовимірної системи відображення 
нерівноважного розвитку у просторі і часі; вміти 
ідентифікувати її форми прояву; усвідомлювати 
природу суперечностей та амбівалентних імпульсів 
дуалістичного характеру глобального розвитку; 
мати цілісне уявлення про вплив асиметрій 

Problem 
Based 

Learning 
(PBL) 
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глобального розвитку на міжнародні економічні 
відносини. 

2 / 2 3. Економічна дипломатія 
як міждисциплінарна наука 
та складова інституту дип-
ломатії: політико-економічні 
виміри 

Мати теоретико-методологічне розуміння сутності 
економічної дипломатії як міждисциплінарної науки 
і специфічної галузі сучасної дипломатичної діяль-
ності; вміти ідентифікувати 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 розв’я-
зування 
дискусі-
йного 

питання 

2 / 2 4. Принципи, інституційно-
правове забезпечення та 
моделі організації економіч-
ної дипломатії 

Знати принципи та інституційно-правові засади 
організації економічної дипломатії як невід’ємної 
складової зовнішньої політики та міжнародної 
діяльності держави; критично аналізувати світові 
практики та моделі організації економічної 
дипломатії; володіти методиками оцінювання 
ефективності економічної дипломатії у світі та в 
Україні. 

Кейс-метод 

2 / 2 Інтегрований (міждисциплі-
нарний) науковий семінар: 
«Економічна дипломатія та 
асиметрії глобального роз-
витку у міждисциплінарно-
му дискурсі» 

Вміти ідентифікувати наукові та практичні проб-
леми; провадити міждисциплінарні наукові 
дослідження економічних процесів; 
демонструвати системний науковий світогляд, 
наводити факти і вміти їх переконливо 
аргументувати; ефективно дискутувати на 
професійному рівні. 

Заняття-
конфе-
ренція 

2 / 2 5. Глобальні мега-трен-
ди та системні детермі-
нанти трансформації 
економічної дипломатії 

Вміти аналізувати глобальні мега-тренди та уза-
гальнювати системні детермінанти трансформа-
ції економічної дипломатії в контексті становлен-
ня нового світового порядку. 

Problem 
Based 

Learning 
(PBL) 

2 / 2 6. Багатостороння еко-
номічна дипломатія та 
регуляторні механізми 
згладжування асиметрій 
глобального розвитку 

Мати цілісне наукове уявлення про багатосто-
ронню економічну дипломатію та регуляторні 
механізми міжнародних економічних відносин на 
національному, регіональному та міжнародному 
рівнях; вміти їх застосовувати для згладжування 
асиметрій глобального розвитку. 

Розв’язу-
вання 

профе-
сійних 
дилем 

2 / 2 7. Економічна диплома-
тія як інструмент захисту 
національних інтересів 
держави. Економічна дип-
ломатія та економічна 
безпека держави 

Мати цілісне наукове уявлення про фундамен-
тальний взаємозв’язок економічної дипломатії 
та економічної безпеки держави; володіти 
інструментарієм формування та просування 
національних економічних інтересів України у 
системі нових світогосподарських зв’язків; 
володіти методиками прогнозування 
стратегічних домінант економічної дипломатії в 
контексті економічної безпеки держави. 

Problem 
Based 

Learning 
(PBL) 

2 / 2 8. Геоекономічна локація 
та конкурентна геостратегія 
держави в умовах сучасних 
глобальних трансформа-
цій. Стратегічні домінанти 
економічної дипломатії 
України 

Демонструвати аналітичне мислення та 
володіти методиками систематизації інформації; 
вміти прогнозувати сценарії розвитку 
геоекономічних регіонів; визначати геоекономічну 
локацію та конкурентну геостратегію України в 
умовах сучасних глобальних трансформацій.  

PRES-
метод 

з розв’я-
зування 
дискусі-
йного 

питання 

2 / 2 Інтегрований (міждисциплі-
нарний) науковий семінар: 
«Економічна дипломатія та 
міжнародна економічна 
безпека у контексті форму-

Вміти провадити міждисциплінарні наукові дослі-
дження економічних процесів, володіючи належ-
ним рівнем загальнонаукових компетентностей; 
демонструвати системний науковий світогляд, 
наводити факти і вміти їх переконливо аргумен-

Захист 
проєкту 



вання нового світового 
порядку» 

тувати; формулювати висновки і розробляти ре-
комендації, пропонувати неординарні підходи у 
розв’язанні поставлених завдань; готувати 
наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну 
апробацію наукових результатів. 
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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 де-
вайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприк-
лад, 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 диску-
сійних питань та професійних дилем; розв’язування кейсів, виконання інформаційно-аналі-
тичних завдань, наскрізних проєктів, підготовка аналітичних звітів; презентація результатів 
виконаних завдань і досліджень, виступів на наукових заходах. Підсумковою формою контро-
лю 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 1-4 – участь у дискусіях, PBL-семінарах, вирішення дискусій-
них питань та професійних дилем, розв’язування кейсів, якість та 
аргументованість позицій 

20 

Інтегрований (міждисциплінарний) науковий семінар 1 – заняття-
конференція 

15 

Теми 5-8 – участь у PBL-семінарах, вирішення дискусійних питань 
та професійних дилем, виконання інформаційно-аналітичних 
завдань 

20 

Інтегрований (міждисциплінарний) науковий семінар 2 – захист 
проєкту 

15 

Індивідуальна письмова робота (наскрізний проєкт у формі науко-
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 



 


