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1. Мета і завдання дисципліни  
«Економічна дипломатія та асиметрії глобального розвитку» 

 
1.1. Мета вивчення дисципліни 
Сформувати теоретико-методологічне розуміння сутності економічної дипломатії як між-

дисциплінарної науки і специфічної галузі сучасної дипломатичної діяльності, яка є невід’ємною 

складовою зовнішньої політики та міжнародної діяльності держави; продемонструвати роль 

економічної дипломатії як інструменту захисту національних інтересів держави у сфері її 

зовнішньоекономічної політики з урахуванням асиметрій глобального розвитку; узагальнити 

глобальні мега-тренди та системні детермінанти трансформації економічної дипломатії в 

контексті становлення нового світового порядку та окреслити стратегічні домінанти 

економічної дипломатії України з урахуванням її «геоекономічної локації» та «стратегічної 

зони присутності» в асиметричному геоекономічному просторі. 

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни 
Сформувати 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. 

 

1.3. Передумови для вивчення дисципліни 
Дисципліна «Економічна дипломатія та асиметрії глобального розвитку» передбачає 

наявність фундаментальних і системних знань із таких дисциплін: «Філософія науки», «Ме-

тодологія та організація наукових досліджень», «Емпіричні методи та інформаційно-аналі-

тичні технології у наукових дослідженнях», а також грунтовного та цілеспрямованого вив-

чення таких обов’язкових дисциплін циклу підготовки зі спеціальності: «Глобальні виклики 

міжнародних економічних відносин» та «Україна у системі світогосподарських зв’язків». 

 

1.4. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни 
Вивчення дисципліни забезпечує формування таких спеціальних (фахових) компетентностей: 

– здатність критично оцінювати теорію та практику економізації міжнародних відно-

син та ефективність економічної дипломатії у світі та в Україні (СК7); 

– здатність до формування цілісного уявлення про асиметрії глобального розвитку та 

їхнього впливу на міжнародні економічні відносини (СК8). 

 

1.5. Результати навчання 
– володіти критичним мислення та методиками оцінювання теорії та практики 

економізації міжнародних економічних відносин та ефективності економічної дипломатії у 

світі та в Україні (ПРН12); 

– мати цілісне уявлення про асиметрії глобального розвитку та їх вплив на 

міжнародні економічні відносини (ПРН13). 

 



2. Програма навчальної дисципліни «Економічна дипломатія та асиметрії 

глобального розвитку» 

 
Тема 1. Формування парадигми глобального економічного розвитку  

Глобальний економічний розвиток у міждисциплінарному дискурсі. 

Індивідуалізація vs уніфікація глобальних перетворень. Глобальний розвиток як 

суспільно-економічний та історичний процес. Просторово-часові моделі історичного 

розвитку людства. Загальнометодологічні підходи до розкриття основних форм та етапів 

глобального економічного розвитку (формаційний, світ-системний та цивілізаційний 

підходи). Діалектична тріада глобального розвитку: «цінності – інститути – політика». 

Глобалізація як основа геоекономічних стратегій. Поняття глобалізації та економіч-

ного глобалізму. Часові параметри і основні етапи економічної глобалізації. Глобальні 

форми економічного розвитку. Індикативні виміри кількісних і якісних аспектів 

економічної глобалізації. Глобалізація vs «національний егоїзм». 

Транснаціоналізація і регіоналізація національних економічних систем в умовах 

глобальних трансформацій. Глобальні детермінанти конкурентоспроможності 

національних економік у геоекономічному просторі. 

Література: 9,14.  

 

Тема 2. Протиріччя і асиметрії сучасного глобального розвитку 

Суперечності та амбівалентні імпульси дуалістичного характеру глобального 

розвитку. Філософська єдність модальних категорій: «симетрія – асиметрія», «рівновага – 

нерівновага», «баланс – дисбаланс», їх реципрокний характер та причинно-наслідкова 

зумовленість. Асиметрії і дисбаланси як невід’ємні детермінанти нерівноважного 

глобального розвитку. 

Методологічний статус асиметрії як багатовимірної системи відображення нерівно-

важного розвитку у просторі і часі. Форми прояву та багаторівневість асиметрій 

глобального економічного розвитку. Поняття первинної асиметрії (ядро нерівноважного 

розвитку); асиметричні шоки і флуктуації (первинні асиметрії); асиметричні вторинні 

ефекти; модифікована асиметрія вищого порядку. Рівні асиметрій у розрізі 

«функціональних зон» глобального простору: асиметрії у розподілі первинних ресурсів; 

асиметрії у технологічному, економічному, фінансовому розвитку; диференціація країн за 

рівнем геополітичного впливу з урахуванням їх соціокультурних та інституційних 

відмінностей. 

Асиметрії глобального розвитку в концепціях традиційної (класичної) геополітики. 

Геополітичні імперативи асиметричності глобального розвитку: просторова експансія і 

теорія «планетарного дуалізму», боротьба «морських» і «континентальних» сил; доктрина 

«морської сили». Асиметрії в концептах нової геополітики (геоекономіки). Геополітичний 

дуалізм і нерівномірність глобального економічного розвитку: концепції «Північ – Пів-

день»; «Захід – Схід». Концепції новітньої цивілізаційної геополітики. Асиметрії глобаль-

ного розвитку як форма прояву взаємозв'язку політичних процесів з суспільними констан-

тами (економіка, культура, духовність). 

Література: 2,9,11,14. 

 



Тема 3. Економічна дипломатія як міждисциплінарна наука та складова 

інституту дипломатії: політико-економічні виміри  

Політико-економічні виміри економічної дипломатії. Суть та функції економічної 

дипломатії (виконавча, аналітична, безпекова, медіаційна, патронажна, інтервенційна, 

патерналістська, іміджева). Засоби і методи економічної дипломатії як інструменту 

здійснення зовнішньоекономічної політики держави. Завдання економічної дипломатії: 

сприяння торгівлі та інвестиціям; сприяння доступу до іноземних ринків; лобіювання 

питань експансії національних компаній за кордоном та мінімізація ризиків 

транскордонних трансакцій; запровадження міжнародних стандартів; організація 

економічних заходів (конференцій, семінарів, зустрічей, форумів тощо). 

Композиційна структура економічної дипломатії, її види за: галузевою відповідніс-

тю, організаційною формою, інституціональною належністю, масштабами і рівнем проб-

лем. Форми міжнародних відносин і типи політики економічної дипломатії.  

Об’єкти економічної дипломатії у широкому розумінні: міжнародний економічний 

порядок; міжнародні регіональні угруповання; іноземні (міжнародні) ринки товарів та пос-

луг; іноземні інвестиції (потоки капіталу); міжнародні міграційні процеси; система оподат-

кування, у т.ч. механізми його оптимізації за рахунок використання закордонних (офшор-

них) юрисдикцій.  

Суб’єкти економічної дипломатії: суспільство та суспільні інститути, актори та 

агенти. Державно-приватне партнерство у сфері економічної дипломатії. Клубна та 

мережева форми економічної дипломатії. «Корпоративна дипломатія» і «неурядові 

дипломати». 

Ретроспектива розвитку економічної дипломатії. Передумови та чинники актуаліза-

ції економічної дипломатії. Економізація зовнішньої політики. Економічна дипломатія в 

системі регуляторних механізмів міжнародних економічних відносин. 

Література: 1,7, 10,12,13,17. 

 

Тема 4. Принципи, інституційно-правове забезпечення та моделі організації 

економічної дипломатії 

Економічна дипломатія як сукупність організаційно-правових інструментів і 

заходів у зовнішньоекономічній політиці держави. Принципи зовнішньоекономічної 

діяльності держави. Правове забезпечення, принципи та моделі організації економічної 

дипломатії.  

Правове регламентування експортно-імпортної діяльності підприємств, її 

тарифного та нетарифного регулювання, митних, податкових та страхових процедур і 

транспортного обслуговування. Правовий режим інвестиційного співробітництва з 

іноземними партнерами.  

Організаційне забезпечення та розподіл повноважень в галузі економічної диплома-

тії. Типологія кадрового забезпечення. Представництво комерційної дипломатії.  

Економічна дипломатія як скоординована взаємодія державних і недержавних 

структур у сфері забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки держави. 

Література: 7,10,12,13,16.  

 

Інтегрований (міждисциплінарний) науковий семінар: «Економічна диплома-

тія та асиметрії глобального розвитку у міждисциплінарному дискурсі» 

Література: 1,5,8,15.  

 

 

 



Тема 5. Глобальні мега-тренди та системні детермінанти трансформації 

економічної дипломатії 

Концептуальні засади та системні детермінанти трансформації економічної 

дипломатії в умовах глобальних ризиків і загроз Поняття глобальних викликів і загроз 

та їх асиметричний характер. Середовище і джерела продукування глобальних ризиків і 

загроз. Методологічні підходи до їхньої класифікації і систематизації із застосуванням 

методики PESTEI-аналізу. 

Перезавантаження економічної дипломатії під впливом асиметричних ефектів геопо-

літичних ризиків і загроз (глобальний збій державного управління, антиглобалізаційні про-

тести, тероризм, укорінення корупції, критично нестабільні держави, неможливість 

дипломатичного врегулювання конфліктів). Вплив асиметричних ефектів технологічних 

ризиків і загроз (шахрайство в ІТ-технологіях і «крадіжки» даних, кібератаки, критичний 

збій систем, цифровізація і цифрова дезінформація) на трансформацію форм та інструментів 

економічної дипломатії. Роль економічної дипломатії у нівелюванні асиметричних ефектів 

економічних ризиків і загроз (хронічні бюджетні дисбаланси, перманентні кризи ліквідності, 

хронічний дисбаланс на ринку праці). Економічна дипломатія і соціальні ризики і загрози 

(некерована міграція, значна нерівність у доходах, продовольча криза, некерована 

урбанізація). Екологічні ризики і загрози (критичний рівень забруднення і збільшення 

викидів парникових газів, важка адаптація до зміни клімату) їх асиметричний вплив на 

трансформацію інституту дипломатії. 

Зіткнення інтересів, нестабільність геопростору й актуалізація проблеми міжнародної 

безпеки. Політика і дипломатія економічної адаптації. Національна безпека та економічна 

дипломатія України. 

Література: 3,4,14,18,22.  

 

Тема 6. Багатостороння економічна дипломатія та регуляторні механізми 

згладжування асиметрій глобального розвитку 

Поняття багатосторонньої економічної дипломатії та розширення кола 

учасників дипломатичного процесу. 

Взаємодія України з зовнішньоторговельними партнерами в системі Світової 

Організації Торгівлі: цілі і задачі багатосторонньої дипломатії. Міжнародні 

торговельні суперечки і роль економічної дипломатії у їх врегулюванні. «Економічні» 

і «торгівельні» війни. Попередження виникнення торговельних протиріч. 

Антидемпінгові розслідування та їх попередження. Органи з врегулювання 

міжнародних торговельних спорів (ЮНСІТРАЛ, Міжнародний Арбітражний суд 

Міжнародної торгової палати, Європейський арбітраж, Орган вирішення спорів у 

рамках СОТ). 

Глобальні інститути регулювання соціальних асиметрій. Соціальний діалог і 

міжнародна міграція. Гнучкість у здійсненні міграційної політики. Міграційна дипло-

матія. 

Механізми багатосторонньої дипломатії у регулюванні глобальних фінансових 

дисбалансів. Порядок денний для багатосторонніх переговорів у сфері міжнародних 

валютно-фінансових відносин. Роль багатосторонньої дипломатії у формуванні гло-

бальної фінансової архітектури. 

Екологічна політика і дипломатія сталого розвитку. 

Література: 6,12,14,17,18.  

 



Тема 7. Економічна дипломатія як інструмент захисту національних 

інтересів держави. Економічна дипломатія та економічна безпека держави 

Національні інтереси. Підґрунтя визначення національних інтересів. 

Протиріччя у забезпеченні національних інтересів в умовах асиметричних ефектів 

глобальних ризиків і загроз. Забезпечення економічних інтересів як один з аспектів 

зовнішньополітичної концепції України. 

Національна економічна безпека. Етапи становлення та розвитку національної 

економічної безпеки. Композиційна структура національної економічної безпеки, її 

функціональна детермінованість з економічною дипломатією. Стратегічні домінанти 

економічної дипломатії в контексті економічної безпеки держави: стратегія 

фінансової безпеки, стратегія виробничої безпеки, стратегія зовнішньоекономічної 

безпеки та просування експортного потенціалу, стратегія співробітництва з 

міжнародними фінансовими організаціями, стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки, стратегія інноваційно-

інвестиційної безпеки, стратегія макроекономічної безпеки, стратегія забезпечення 

економічної стійкості, антикризова стратегія захисту національної економіки від 

глобальних ризиків. 

Взаємозв’язок національної економічної безпеки і міжнародної економічної 

безпеки.  

Література: 10,12.  

 

Тема 8. Геоекономічна локація та конкурентна геостратегія держави в умовах 

сучасних глобальних трансформацій. Стратегічні домінанти економічної дипломатії 

України 

Посилення протистояння між США, Європою і Китаєм. Ослаблення позиції США 

як світового лідера. Обмеженість геоекономічного потенціалу ЄС. 

Зсув центру світової політики з Атлантики в Тихий океан. Лідерство в світовій еко-

номіці і політиці Нового Сходу. Посилення геополітичного та геоекономічного лідерства 

Китаю в регіональній політиці. Американська присутність в АТР. Моделі регіональної 

інтеграції Нового Сходу. 

Проблема визначення геоекономічної локації України. Макроекономічна 

дипломатія і геополітична геометрія України. Національний інтерес і конкурентні позиції 

України у глобальній економіці. Глобальні й регіональні параметри економічного 

розвитку України.  

Стратегічні домінанти економічної дипломатії України. Моделі економічної 

дипломатії та типи геостратегічної політики України в умовах нового світового 

порядку.  

Література: 7,12,13,15,17.  

 

Інтегрований (міждисциплінарний) науковий семінар: «Економічна диплома-

тія та міжнародна економічна безпека у контексті формування нового світового 

порядку». 

Література: 1,3,5,6,18,17-19,22. 

 



2. Структура вивчення дисципліни  

«Економічна дипломатія та асиметрії глобального розвитку» 
Назва теми Всього Кількість годин Контро

льні 

заходи 
Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Тема 1. 

Формування пара-

дигми глобального 

економічного 

розвитку 

12 11 2 1 2 - 8 10 

Заняття-

диспут 

Тема 2. 

Протиріччя і 

асиметрії сучас-

ного глобального 

розвитку 

12 11,5 2 1 2 0,5 8 10 

Problem 

Based 

Learning 

(PBL) 

Тема 3. 

Економічна дипло-

матія як міждис-

циплінарна наука 

та складова інсти-

туту дипломатії: 

політико-еконо-

мічні виміри  

12 12,5 2 2 2 0,5 8 10 

PRES-

метод 

з розв’я-

зування 

дискусі-

йного 

питання 

Тема 4.  

Принципи, інсти-

туційно-правове 

забезпечення та 

моделі організації 

економічної дип-

ломатії 

12 11 2 1 2 - 8 10 

Кейс-

метод 

Інтегрований (між-

дисциплінарний) 

науковий семінар: 

«Економічна 

дипломатія та 

асиметрії глобаль-

ного розвитку у 

міждисциплінарно

му дискурсі» 

12 14,5 2 - 2 2 8 12,5 

Заняття-

конфе-

ренція 

Тема 5. 

Глобальні мега-

тренди та систем-

ні детермінанти 

трансформації 

економічної дип-

ломатії 

12 11 2 1 2 - 8 10 

Problem 

Based 

Learning 

(PBL) 



Тема 6. 

Багатостороння 

економічна дип-

ломатія та регу-

ляторні механіз-

ми згладжування 

асиметрій глоба-

льного розвитку 

12 11 2 1 2 - 8 10 

Розв’язу

вання 

профе-

сійних 

дилем 

Тема 7. 

Економічна дип-

ломатія як інстру-

мент захисту 

національних 

інтересів держа-

ви. Економічна 

дипломатія та 

економічна без-

пека держави 

12 12 2 2 2 - 8 10 

Problem 

Based 

Learning 

(PBL) 

Тема 8. 

Геоекономічна 

локація та конку-

рентна геострате-

гія держави в умо-

вах сучасних гло-

бальних трансфор-

мацій. Стратегічні 

домінанти еконо-

мічної дипломатії 

України 

12 11 2 1 2 - 8 10 

PRES-

метод 

з розв’я-

зування 

дискусі-

йного 

питання 

Інтегрований (між-

дисциплінарний) 

науковий семінар: 

«Економічна дип-

ломатія та міжна-

родна економічна 

безпека у контек-

сті формування 

нового світового 

порядку» 

12 14,5 2 - 2 2 8 12,5 

Захист 

проєкту 

Разом 120 20 10 20 5 80 105  

 



4. Тематика практичних занять з дисципліни «Економічна дипломатія та 

асиметрії глобального розвитку» 

 

Практичне заняття №1  

Тема 1. Формування парадигми глобального економічного розвитку  

Питання для обговорення: 
1. Дилема: індивідуалізація vs уніфікація глобальних перетворень у контексті гло-

бального розвитку.  

2. Глобальний розвиток як суспільно-економічний та історичний процес. Просторо-

во-часові моделі історичного розвитку людства.  

3. Загальнометодологічні підходи до розкриття основних форм та етапів 

глобального економічного розвитку.  

4. Діалектична тріада глобального розвитку: «цінності – інститути – політика». 

5. Глобалізація як основа геоекономічних стратегій. Індикативні виміри кількісних і 

якісних аспектів економічної глобалізації. Глобалізація vs «національний егоїзм». 

6. Транснаціоналізація і регіоналізація національних економічних систем в умовах 

глобальних трансформацій.  

7. Глобальні детермінанти конкурентоспроможності національних економік у 

геоекономічному просторі. 

Заняття-диспут 
Література: 9, 14. 

 

Практичне заняття №2 

Тема 2. Протиріччя і асиметрії сучасного глобального розвитку 

Питання для обговорення: 
1. Суперечності та амбівалентні імпульси дуалістичного характеру глобального 

розвитку.  

2. Асиметрії і дисбаланси як невід’ємні детермінанти нерівноважного глобального 

розвитку. 

3. Методологічний статус асиметрії як багатовимірної системи відображення нерів-

новажного розвитку у просторі і часі.  

4. Форми прояву та багаторівневість асиметрій глобального економічного розвитку.  

5. Геополітичні імперативи асиметричності глобального розвитку, 

6.  Асиметрії в концептах нової геополітики (геоекономіки).  

7. Асиметрії глобального розвитку як форма прояву взаємозв'язку політичних 

процесів з суспільними константами (економіка, культура, духовність). 

Problem Based Learning (PBL) 
Література: 2, 9, 11, 14. 

 



Практичне заняття №3 

Тема 3. Економічна дипломатія як міждисциплінарна наука та складова 

інституту дипломатії: політико-економічні виміри  

Питання для обговорення: 
1. Політико-економічні виміри економічної дипломатії. Суть та функції 

економічної дипломатії  

2. Засоби і методи економічної дипломатії як інструменту здійснення зовнішньо-

економічної політики держави. Завдання економічної дипломатії 

3. Композиційна структура економічної дипломатії та її види за: галузевою 

відповідністю, організаційною формою, інституціональною належністю, масштабами і 

рівнем проблем.  

4. Форми міжнародних відносин і типи політики економічної дипломатії. 

5. Ретроспектива розвитку економічної дипломатії. Передумови та чинники 

актуалізації економічної дипломатії.  

6. Економізація зовнішньої політики. Економічна дипломатія в системі регулятор-

них механізмів міжнародних економічних відносин. 

PRES-метод з розв’язування дискусійного питання 
Література: 1, 7, 10, 12, 13, 17. 

 

Практичне заняття №4 

Тема 4. Принципи, інституційно-правове забезпечення та моделі органі-

зації економічної дипломатії 

Питання для обговорення: 

1. Економічна дипломатія як сукупність організаційно-правових інструментів і 

заходів у зовнішньоекономічній політиці держави. Принципи зовнішньоекономічної 

діяльності держави.  

2. Правове забезпечення, принципи та моделі організації економічної дипломатії.  

3. Організаційне забезпечення та розподіл повноважень в галузі економічної дипло-

матії.  

4. Типологія кадрового забезпечення. Представництво комерційної дипломатії.  

5. Економічна дипломатія як скоординована взаємодія державних і недержавних 

структур у сфері забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки держави. 

Кейс-метод (розв’язування ситуаційних задач і кейсів) 
Література: 7, 10, 12, 13, 16.  

 

Практичне заняття №5  

Інтегрований (міждисциплінарний) науковий семінар 

Тема: «Економічна дипломатія та асиметрії глобального розвитку у 

міждисциплінарному дискурсі» 

Заняття-конференція 
Література: 1, 5, 8, 15.  

 

 
 

 

 



  

Практичне заняття №6 

Тема 5. Глобальні мега-тренди та системні детермінанти трансформа-

ції економічної дипломатії 

Питання для обговорення: 

1. Концептуальні засади та системні детермінанти трансформації економічної 

дипломатії в умовах глобальних ризиків і загроз.  

2. Поняття глобальних викликів і загроз та їх асиметричний характер. 

Методологічні підходи до їхньої класифікації і систематизації із застосуванням методики 

PESTEI-аналізу. 

3. Перезавантаження економічної дипломатії під впливом асиметричних ефектів гео-

політичних ризиків і загроз.  

4. Роль економічної дипломатії у нівелюванні асиметричних ефектів економічних 

ризиків і загроз.  

5. Вплив асиметричних ефектів технологічних ризиків і загроз на трансформацію 

форм та інструментів економічної дипломатії.  

6. Економічна дипломатія в контексті асиметричних ефектів соціальних ризиків і 

загроз. 

7. Екологічні ризики і загрози, їх асиметричний вплив на трансформацію інституту 

дипломатії. 

8. Зіткнення інтересів, нестабільність геопростору й актуалізація проблеми 

міжнародної безпеки. Політика і дипломатія економічної адаптації.  

Problem Based Learning (PBL) 
Література: 3, 4, 14, 18, 22.  

 

Практичне заняття №7 

Тема 6. Багатостороння економічна дипломатія та регуляторні меха-

нізми згладжування асиметрій глобального розвитку 

Питання для обговорення: 

1. Поняття багатосторонньої економічної дипломатії та розширення кола учас-

ників дипломатичного процесу. 

2. Взаємодія України з зовнішньоторговельними партнерами в системі Світової 

Організації Торгівлі: цілі і задачі багатосторонньої дипломатії.  

3. Міжнародні торговельні суперечки і роль економічної дипломатії у їх врегу-

люванні. «Економічні» і «торгівельні» війни. Попередження виникнення 

торговельних протиріч.  

4. Глобальні інститути регулювання соціальних асиметрій. Соціальний діалог і 

міжнародна міграція. Гнучкість у здійсненні міграційної політики. Міграційна дипло-

матія. 

5. Механізми багатосторонньої дипломатії у регулюванні глобальних фінансо-

вих дисбалансів. Роль багатосторонньої дипломатії у формуванні глобальної фінансо-

вої архітектури. 

6. Екологічна політика і дипломатія сталого розвитку. 

Розв’язування професійних дилем 
Література: 6, 12, 14, 17, 18.  

 



Практичне заняття №8 

Тема 7. Економічна дипломатія як інструмент захисту національних 

інтересів держави. Економічна дипломатія та економічна безпека держави 

Питання для обговорення: 

1. Концептуальні засади визначення національних інтересів держави.  

2. Протиріччя у забезпеченні національних інтересів в умовах асиметричних 

ефектів глобальних ризиків і загроз.  

3. Національна економічна безпека: поняття, етапи становлення та розвитку.  

4. Композиційна структура національної економічної безпеки, її функціональна 

детермінованість з економічною дипломатією.  

5. Стратегічні домінанти економічної дипломатії в контексті економічної 

безпеки держави 

6. Взаємозв’язок національної економічної безпеки і міжнародної економічної 

безпеки.  

Problem Based Learning (PBL) 
Література: 10, 12.  

 

Практичне заняття №9 

Тема 8. Геоекономічна локація та конкурентна геостратегія держави в 

умовах сучасних глобальних трансформацій. Стратегічні домінанти економіч-

ної дипломатії України 

Питання для обговорення: 

1. Новий світовий порядок. Геополітична геометрія і лідерство в світовій економіці.  

2. Проблема позиціонування геоекономічної локації України.  

3. Макроекономічна дипломатія і геополітична геометрія України. Національний 

інтерес і конкурентні позиції України у глобальній економіці.  

4. Глобальні й регіональні параметри економічного розвитку України.  

5. Моделі економічної дипломатії та типи геостратегічної політики України в 

умовах нового світового порядку.  

PRES-метод з розв’язування дискусійного питання 
Література: 10, 12.  

 

Практичне заняття №10 

Інтегрований (міждисциплінарний) науковий семінар 

Тема: «Економічна дипломатія та міжнародна економічна безпека у кон-

тексті формування нового світового порядку» 

Захист проєктів 
Література: 1, 3 ,5, 6, 13, 17-19, 22.  

 



5. Самостійна робота 

Метою самостійної роботи є здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати 
результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері міжнародних економічних відносин, 
здійснювати комплексну оцінку як національної, так і міжнародної політики, визначати потенційні 
стратегії, їх розробляти та реалізовувати в умовах глобальних викликів і змін.  

Самостійна робота як основна форма засвоєння аспірантами навчального матеріалу в 
час, вільний від обов’язкових занять та без участі викладача, передбачає особистісно-
орієнтовану організацію самоосвіти аспіранта. Самостійна робота забезпечується 
необхідними навчально-методичними засобами: монографіями, підручниками, навчальними 
посібниками, конспектами лекцій, навчально-методичними розробками для самостійного 
вивчення дисципліни, електронно-обчислювальною технікою, періодичними виданнями. 
Аспіранти мають можливість самостійно опрацьовувати навчальний матеріал у бібліотеці, 
навчальних кабінетах і комп’ютерних класах з використанням мережі Інтернет, а також у 
домашніх умовах (при отриманні відповідного пакету навчально-методичної літератури).  

Завдання, винесене на самостійну роботу з дисципліни «Економічна дипломатія та 
асиметрії глобального розвитку» виконується студентами як комплексне підсумкове практичне 
завдання у формі групового наукового проекту на тему: «Геостратегічна матриця асиметрій 
глобального розвитку та визначення геоекономічної локації України» (рис. 1). 

Побудова геостратегічної матриці асиметричності глобального розвитку базується на 
декількох методологічних підходах. По-перше, її вихідною теоретико-методологічною основою є 
синергетична концепція глобального розвитку з урахуванням інтегральних характеристик 
структурних та інституційних факторів соціально-економічного розвитку. По-друге, 
загальнотеоретичні засади побудови геостратегічної матриці «клубів конвергенції» формують 
теорія конвергенції та ідеї новітньої компаративістики (Comparative Economic Systems), а її 
методологічну альтернативу – кластерний аналіз економічних систем з використанням 
лінгвістичних змінних. По-третє, основою методики побудови геостратегічної матриці асиметрій 
глобального розвитку стала ідея матриці Мак-Кінсі

1
 та загальносистемний закон Лібіха – 

«розвиток і його кінцева ефективність визначається тим фактором, який на даний момент є 
дефіцитним». По-четверте, структурно-функціональні взаємозв’язки між «клубами конвергенції» 
геостратегічної матриці вибудовуються на основі ідеї торгово-посередницької і виробничо-
інвестиційної концепції формування «блукаючих інтернаціоналізованих ядер» у геопросторі

2
. По-

п’яте, в умовах перманентних кризових явищ і глобальних дисбалансів загострюється проблема 
вибору адекватної моделі стратегічного позиціонування країн у геопросторі з урахуванням 
концепції «адаптаційного синдрому у векторному полі глобального розвитку»

 3
. За теоретико-

концептуальну основу формування геостратегій адаптаційного синдрому в «клубах 
конвергенції» обрано методику розробки і вибору типу і моделі стратегічної позиції за 
І. Бланком

4
.

                                                 
1
 Матриця Мак-Кінсі (GE/McKinsey) була розроблена на початку 70-х років ХХ століття в результаті 

спільної роботи корпорації General Electric і консалтингової фірми McKinsey&Co для реорганізації бізнесу 

General Electric і є удосконаленою матрицею BCG (на відміну від матриці BCG вона оперує іншими факторами, 

а також дозволяє позиціонувати організацію на ринку з урахуванням його привабливості й конкурентних 

переваг продукції). 
2
 За Е. Кочетовим «інтернаціоналізовані відтворювальні ядра» у своїй структурі розпадаються на дві складові части-

ни: інтернаціоналізовану частину сфери виробництва та інтернаціоналізовану частину сфери обігу, які в сукупності 

складають «інтернаціоналізоване ядро» світового відтворювального процесу в рамках національної економіки. Водночас, 

як в одній, так і в іншій сфері залишаються неінтернаціоналізовані частини, які виступають у ролі потенціалу для 

включення у процес інтернаціоналізації. Сумарно вони складають значні зони світової економіки, не задіяні 

інтернаціоналізацією, що випадають із загального контексту глобального економічного розвитку. Дет. див.: Кочетов Э. Г. 

Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов / Эрнест Георгиевич Кочетов. – М.: 

Норма, 2006. – 528 с. – С. 47-50. 
3
 Концепції «адаптаційного синдрому і стресу» висунуті Г. Сельє для обгрунтування сукупності захисних 

реакцій живих організмів при стресових ситуаціях. В адаптаційному синдромі розрізняють три стадії: 

мобілізації захисних сил; резистентності (пристосування до складної ситуації); виснаження (у видадку 

значного і тривалого стресу). Дет. див. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров; 

редкол.: А. А. Гусев и др. – Изд. 4-е. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 1600 с. – С. 21. 
4
 Бланк И. А. Концептуальные основы финансового менеджмента / Игорь Александрович Бланк. – К.: Ника-

Центр, Эльга, 2003. – 448 с. – С. 357-446; Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / Игорь 

Александрович Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. – 784 с. – С. 184-261. 



Примітки. Для кластеризації країн було обрано два основних показники економічного розвитку: 1) обсяг ВВП країни за паритетом купівельної спроможності (або 

лінгвістична змінна «обсяг економічного багатства»); 2) обсяг ВВП на душу населення (або лінгвістична змінна «рівень економічної свободи населення країни»). 
*
 Позначено країни-експортери сировинних товарів і/чи палива. 
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Рис. 1. Геостратегічна матриця асиметрій глобального розвитку
*
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Завдання до наукового проекту.  

Провести емпіричний аналіз асиметрій і дисбалансів глобального розвитку на основі гео-

стратегічної матриці глобального розвитку у три етапи:  

1) здійснити поелементну оцінку асиметрій між «клубами конвергенції» у трьох вимірах і, 

зокрема, за рівнем «економічного багатства», «економічної свободи» та «схильності до ризиків 

глобальних фінансових дисбалансів» (у процесі поелементного аналізу «клубів конвергенції» 

формується «атлас геоекономічного простору», кожна сторінка якого (у межах конкретного клубу) 

містить оцінку асиметрій у розрізі дев’яти «функціональних зон» геопростору (табл. 1);  
Таблиця 1 

Багатофакторна матриця асиметрій глобального розвитку
*
 

 

Функціональні зони  Критерії аналізу  Інструментарій та показники виміру
 

І-ий рівень – асиметричний характеру розподілу первинних ресурсів 

Соціодемографічна 

складова 

забезпеченість 

людським потенціалом, 

економічно активним 

населенням та рівень 

демографічного 

навантаження
 

темпи природного приросту; середній вік населення; рівень без-

робіття; рівень міграції економічно активного населення; стан 

здоров’я і медичного обслуговування; рівень соціальної страти-

фікації населення; рівень соціального забезпечення людей по-

хилого віку, інвалідів, багатодітних сімей та інших категорій 

малозабезпечених верств населення. 

Енергетична  

складова 

забезпеченість енерге-

тичними ресурсами
 

рівень енергоспоживання (в т.ч. на душу населення); рівень 

енергозабезпеченості (в т.ч. за рахунок власних джерел). 

Екологічна  

складова 

рівень забруднення 

природного середовища 

і екологічної безпеки
 

рівень викиду в атмосферу СО2 (на душу населення і у % до сві-

ту); рівень викиду в атмосферу інших парникових газів (на ду-

шу населення і у % до світу); частка екологічних затрат в струк-

турі ВВП. 

Резюме: на основі цих факторів проводиться емпіричний вимір асиметрій глобального розвитку за обсягом і струк-

турою потреб у первинних ресурсах, визначається здатність і можливість задовольняти ці потреби за рахунок 

власних первинних ресурсів.
 

ІІ-ий рівень – асиметрії у технологічному, економічному, фінансовому розвитку 

Технологічна  

складова 

технологічний рівень та 

інноваційний потенціал 

розвитку держави 

технологічний рівень економіки (технологічний уклад); рівень 

продуктивності праці; частка інноваційної продукції у валовому 

випуску; співвідношення експорту й імпорту технологій; частка 

в світовому експорті високотехнологічної продукції. 

Економічна  

складова 
 

рівень відкритості, 

економічного розвитку і 

потенціал економічного 

зростання 
 

рівень економічного розвитку (обсяг ВВП за ПКС та обсяг ВВП 

за ПКС на душу населення); темпи приросту/падіння ВВП; рі-

вень глобалізованості економіки (відношення показника зов-

нішньої торгівлі до ВВП); частка малого і середнього бізнесу в 

структурі ВВП; рівень капіталізації економіки. 

Фінансова 

складова 

рівень розвитку та 

глобалізованості 

фінансової системи
 

валове нагромадження зовнішніх активів; валовий зовнішній 

борг країни (у % до ВВП); частка прямих іноземних інвестицій 

у ВВП країни; вартісні обсяги експорту-імпорту фінансових 

послуг країни; рівень заощаджень та рівень інвестицій. 

Резюме: на основі цих факторів проводиться емпіричний вимір та аналіз асиметрій глобального соціально-еконо-

мічного розвитку (з урахуванням фактора формування і розподілу світової ренти (в т.ч. квазіфінансової ренти) та 

різнорівневого характеру фінансової глобалізації. 

ІІІ-ій рівень – диференціація країн за рівнем геополітичного впливу, їх соціокультурних та інституційних відмінностей 

Геополітична 

складова 

геополітичний статус 

держав, їхня 

геополітична активність 
 

рівень мілітаризації економіки (частка військових витрат у 

ВВП); участь у військових конфліктах і військових блоках; 

участь у регіональних економічних утвореннях і міжнародних 

організаціях. 

Соціокультурна 

складова 

переважаючий соціо-

культурний устрій, його 

вплив на суспільство і 

систему цивілізаційних 

цінностей
 

рівень культурної диференціації; стратифікація за рівнем роз-

витку науки і винахідництва; стратифікація за рівнем охоплення 

населення середньою і вищою освітою; рівень впливу системи 

цінностей (етичних норм, ідеології (в т.ч. релігії) на суспільство. 

Інституційна 

складова 

рівень розвитку 

інститутів
 

рівень демократизації, політичних і економічних свобод; рівень 

втручання держави в економіку; рівень корумпованості держав-

ного апарату. 

Резюме: на основі цих факторів проводиться аналіз асиметрій глобального розвитку, на основі якого визначається 

позиціонування країн у сфері політичних відносин, рівень їх інституційного розвитку та соціокультурної ідентичності.
 

 



2) на основі загальносистемного закону Лібіха побудувати ранговий порядок асиметрій, що 

визначають «генетичний код» «клубів конвергенції» і провести аналіз їх геоекономічної локації у 

геопросторі;  

3) з урахуванням домінуючих векторів стратегічного позиціонування клубів конвергенції у 

геопросторі обрати один із трьох типів стратегічної політики (модель економічної дипломатії): 

«Прискорене зростання», «Обмежене зростання» та «Реструктуризація»; окреслити її домінуючі 

протиріччя та стратегічні проблеми, що підлягають вирішенню з урахуванням концепції 

«адаптаційного синдрому», заповнивши табл. 2. 

Таблиця 2 

Домінантні вектори стратегічного позиціонування країн у геопросторі з урахуванням 

концепції «адаптаційного синдрому у векторному полі глобального розвитку»
* 

 

Домінуючі вектори 

стратегічного 

позиціонування 
 

Основні протиріччя, виклики і загрози 

стратегічному позиціонуванню у геопросторі
 

Стратегічні проблеми, що підлягають 

вирішенню
 

Клуби конвергенції 1, 2, 4
 

  
 

Клуби конвергенції 3, 5, 7
 

 
 

 

Клуби конвергенції 6, 8, 9
 

 
  

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
В процесі вивчення дисципліни «Економічна дипломатія та асиметрії глобального 

розвитку» використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування резуль-

татів навчання: стандартизовані тести; наскрізні і командні проєкти; аналітичні звіти, 

реферати, есе; презентації результатів виконаних завдань і досліджень; публічні апробації 

результатів досліджень та виступи на наукових заходах. Підсумковою формою контролю є 

екзамен. 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Економічна дипломатія та 

асиметрії глобального розвитку» визначається за шкалою оцінювання:  

Шкала оцінювання 

За шкалою ТНЕУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно A (відмінно) 

85-89 
Добре 

B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 
Задовільно 

D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 

Незадовільно  

FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

1-34 

F (незадовільно з 

обов’язковим повторним 

курсом) 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 
№ п/п Найменування Номер 

заняття 

1. Фліпчарт 1-10 

2. Ноутбук 1-10 

3. Проектор 1-10 

4. Пакет презентаційних матеріалів 1-10 
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