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Силабус курсу 

Новий світовий економічний порядок 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) 
Галузь знань: 29 – Міжнародні відносини 
Спеціальність: 292 – Міжнародні економічні відносини 
Освітньо-наукова програма – Міжнародні економічні відносини 
 

Рік навчання: І, Семестр: ІІ 

Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

ПІП д.е.н., проф. Лизун Марія Володимирівна 

Контактна інформація m.lyzun@wunu.edu.ua , +380502229721 
 

Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Новий світовий економічний порядок» спрямована на формування теоретичних знань та 
вироблення практичних навичок щодо особливостей становлення нового світового економічного порядку в 
контексті глобальних цивілізаційних процесів, приділено увагу світовому фінансовому ринку, його 
реструктуризації та наднаціональним інструментам регулювання світової економіки. Сформульовано 
концепцію монетарного устрою глобальної економіки в аспектах симетрії національного і міжнародного 
режимів та системних деформацій чинної моделі. Розглянуто вплив глобалізації на економічний розвиток 
України, її стратегію в системі європейського та євразійського інтеграційних процесів і вибір пріоритетів 
структурних зрушень. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/2 1. Новий світовий 
економічний порядок: 
науково-методологічні 
основи 

Знати та вміти застосовувати фінансові 
інструменти в системі нового світового 
економічного порядку. Знати регіональну 
економічну інтеграцію в сучасній системі 
світового господарства. 

Тестові 
завдання, 
практичні 
завдання 

4/2 2. Глобальні цивілізаційні 
процеси в системі 
світового економічного 
порядку. 

Знати глобальний ландшафт світової 
цивілізації. Застосовувати вигоди від 
регіональної інтеграції для міжнародної 
економічної діяльності. Знати цивілізаційні 
особливості європейських країн, що 
розвиваються. 

Тестові та 
практичні 
завдання, ессе 

4/2 3. Становлення нового 
світового економічного 
порядку і Україна 

Знати рушійні сили формування нового 
світового економічного порядку у ХХІ ст. Вміти 
реалізовувати національні інтереси у системі 

Практичні 
завдання, 
індивідуальні 
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забезпечення національної безпеки країни. проекти 

4/2 

4. Реструктуризація 
геофінансового простору 
у контексті формування 
нового світового 
економічного порядку 

Знати амбівалентні імпульси диссиметричності 
глобального розвитку і формування 
«гравітаційних центрів дисипативної 
рівноваги». Визначати альтернативні вектори 
реструктуризації геофінансового простору в 
умовах дисипативної рівноваги. 

Практичні 
завдання, кейс, 
ессе 

4/4 

5. Монетарний вимір 
формування нового 
світового економічного 
порядку 

Знати монетарний устрій глобальної економіки 
з позиції дефініції світового порядку. 
Визначати  проблему симетрії національного 
та міжнародного монетарного режиму з 
урахуванням принципів економічного порядку. 

Тестові та 
практичні 
завдання, 
індивідуальні 
проекти 

5/4 

6. Наднаціональні 
інструменти регулювання 
світової економіки. 

Знати глобальне управління в контексті 
формування світового економічного порядку 
Вміти аналізувати трансформаційні механізми 
розвитку світової економіки. 

Тестові та 
практичні 
завдання, 
ситуаційні 
вправи 

5/4 

7. Альтернативи вибору 
пріоритетів структурних 
зрушень економіки 
України, орієнтованих на 
світовий ринок. 

Знати геоекономічні і геостратегічні 
передумови структурних зрушень економіки 
України Вміти визначати перспективи України 
на світовому аграрному ринку та 
використовувати конкурентні переваги 
третинного сектору економіки. 

Практичні 
завдання,  
індивідуальні 
проекти, 
реферати 
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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 заліку відбувається із 
дозволу проректора з наукової роботи 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%. 

● 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.  

 

Оцінювання 
 

Оцінка за курс визначається наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік 100 

 
Шкала оцінювання аспірантів: 

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 

  

 


