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Опис дисципліни 
 

Дисципліна “Дивергенція глобального розвитку та трансформації фінансового простору” 
спрямована на формування у аспірантів цілісного уявлення про парадигму та імперативи глобального 
розвитку, конвергенцію та дивергенцію глобального розвитку та реструктуризацію геофінансового 
простору.  

Завдання вивчення дисципліни полягають у тому, щоб ознайомити аспірантів із головними 
теоретичними та прикладними питаннями дивергенції глобального розвитку  та трансформації 
світового фінансового простору, в тому числі  з політико-економічними концепціями реформування 
світової валютної системи, глобальними фінансовими дисбалансами  та напрямами реструктуризація 
геофінансового простору. 

 
 

 
 
 

Перелік компетентностей випускника 
 

- Здатність демонструвати глибокі знання сучасних теоретичних, методологічних та методичних 
засад функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.  

-Здатність до формування цілісного уявлення про асиметрії глобального розвитку на їх впливу 
на міжнародні економічні відносини; 

- Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних 
відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 
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Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/3 1. Гносеологія проблем 
глобального розвитку 

Освоїти теоретичні основи проблем глобального 
розвитку 

Тести, 
питання  

4/3 2. Конвергенція і 
дивергенція  в концепціях 
глобального розвитку 

Знати основні концепції глобального розвитку.  
Мати цілісне уявлення про асиметрії глобального 
розвитку на їх вплив на міжнародні економічні 
відносини  
 

Тести 

4/3 3. Геофінансові концепти 
дивергенції глобального 
розвитку 

Вміти  характеризувати суперечності фінансової 
глобалізації та дисбаланси у перерозподілі 
світових доходів   

Кейси 

4/2 4. Глобальні фінансові 
дисбаланси у світовій 
економіці  

Засвоїти емпіричні підходи до визначення сутності 
й причин глобальних дисбалансів та вміти їх 
класифікувати 

Кейси  

4/2 5. Глобальна боргова 
економіка  

Знати основні етапи формування глобальної 
боргової економіки  

Тести, 
кейси 

4/3 6.Політико-економічні 
концепції реформування 
світової валютної системи 

Засвоїти підходи до реформування світової 
валютної системи 

Тести, 
кейси 

6/4 7. Реструктуризація 
геофінансового простору 

Знати базові підходи реструктуризації 
геофінансового простору 

Тести, 
кейси 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
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 обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. В такому разі 
оцінювання студентів відбувається також в он-лайн формі на платформі Moodle.  
 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-7) 100 

 
 
 

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 
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