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Опис дисципліни 
Дисципліна «Глобальні міжцивілізаційні відносини» спрямована на формування у студентів системи 

теоретичних знань про сучасний цивілізаційний ландшафт в системі світового порядку, що означає 
функціонування міжнародної економіки відповідно до міжнародного права в умовах мирного співіснування всіх 
держав. Це дасть змогу майбутнім докторам філософії з міжнародних економічних відносин розуміти найвищий 
рівень абстрактних процесів, що відбуваються у сучасному турбулентному світі. Даний рівень охоплює 
усвідомлення впливу емерджентних, нелінійних та непередбачуваних факторів на розвиток і стан 
економічних процесів (соціокультурні фактори, політичні і природні катаклізми, воєнні події і 
терористичні акти, міжетнічні конфлікти і та ін.).  

Структура курсу 
 

Години 
 

Тема Результати навчання Завдання 

5 / 3 1. Цивілізаційний 
вимір глобальних 
виробничих 
процесів. 

Знати категорію “цивілізація”, основні цивілізаційні 
парадигми та школи цивілізаційного аналізу 
суспільно-історичного процесу. Володіти науковими 
підходами класифікації цивілізацій (за просторовою 
ознакою, рівнем розвитку цивілізаційних утворень і 
циклічного характеру прогресу, агрегований підхід, 
класифікація всесвітніх цивілізацій згідно 
домінуючих економічних ознак). 

розв’язання кейсів, 
практичних завдань 

5 / 3 2.Загальнотеорети
чна схема 
еволюції 
цивілізацій 

Розуміти та вміти пояснити стан і перспективи 
сучасних цивілізацій, глобальний ландшафт 
світової цивілізації, цивілізаційні особливості 
європейських країн, що розвиваються. 
Демонструвати розуміння проблем щодо зіткнення 
та діалогу цивілізацій у контексті трансформацій 
світового економічного порядку, міжцивілізаційні 

розв’язання кейсів, 
практичних завдань 
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чинники глобальної економічної інтеграції. Вміти 
пояснити основні чинника формування єдиної 
світової економічної цивілізації. 
 

5 / 3 3. Економіка 
міжкультурних 
процесів 

Розуміти та вміти пояснити культурницький фактор 
в системі глобальної економіки, економічні основи 
культурних вимірів, культурні виміри в економіці. 
Вміти визначати стратегічні альтернативи та 
соціально-культурне середовище міжнародного та 
міжкультурного маркетингу, демографічні та 
нормативні виміри міжнародного та міжкультурного 
маркетингу. 
 

розв’язання кейсів, 
практичних завдань, 
презентації 
результатів 
виконаних завдань 
та досліджень 

5 / 3 4. Довіра в 
інтегрованій 
світовій економіці 

Розуміти довіру як категорія економічної науки. Та її 
роль у системі міжнародних економічних відносин. 
Володіти приймами менеджменту довіри. 

розв’язання кейсів, 
практичних завдань 

5 / 4 5.Глобальні 
проблеми і 
виклики 
цивілізаційного 
розвитку 

Вміти визначати суть і об’єктивні 
передумови виникнення глобальних проблем 
цивілізаційного розвитку. Розуміти поняття 
«глобальні проблеми». Вміти класифікувати 
глобальні проблеми цивілізаційного розвитку і 
причинно-наслідкові фактори їх формування: 
демографічна проблема та підходи до іі вирішення; 
продовольча проблема. Механізми та способи 
подолання продовольчої проблеми; поняття 
«продовольча безпека»; екологічна проблема: 
зміст, фактор формування, шляхи подолання; 
проблеми мілітаризації та їх загострення на 
сучасному етапі цивілізаційного розвитку. Розуміти і 
вміти пояснити роль міжнародного співробітництва 
БНП у військовій сфері як норму обміну інноваціями 
в оборонній сфері в епоху Четвертої промислової 
революції. 
 
 

розв’язання кейсів, 
практичних завдань, 
презентації 
результатів 
виконаних завдань 
та досліджень 

5 / 4 6.Світовий 
економічний 
порядок в умовах 
прихованої агресії: 
урок України 
 

Проводити аналіз стану розвитку Українського 
військово-промислового комплексу  та ступеня його 
інтегрованості і дезінтеграції з російським. Розуміти 
роль ринку енергоносіїв як інструмент сучасної 
геополітики. 
 

розв’язання кейсів, 
практичних завдань, 
презентації 
результатів 
виконаних завдань 
та досліджень 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Захисти, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання заліку відбувається із дозволу 
проректора з наукової роботи за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн 
формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

(теми 1-3) – участь у дискусіях, якість та аргументованість 
презентацій 

20 

(теми 4-6) – есе та презентація на круглому столі 20 

Індивідуальна письмова робота ( наукове дослідження) 20 
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залік 40 

 
 
 
Шкала оцінювання: 
 

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 

  


