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Опис дисципліни 

Мета курсу – полягає у формуванні у майбутніх науково- педагогічних та наукових кадрів професійних 

компетентностей з новим перспективним способом мислення, спроможних не лише застосовувати засвоєні 

знання, але й генерувати нові на базі сучасних технологій Революції 4.0., що можуть бути застосовані в 

науковій, викладацькій, економічній, соціальній, організаційній, дипломатичній видах діяльності, пов’язаних із 

міжнародними економічними відносинами.  

Курс охоплює такі основні тематичні компоненти: передумови виникнення та основні сфери 

прояву технологій Четвертої промислової революції; Революція 4.0. як технологічний перехід до 

«зеленого зростання»(Green Growth) та економіки замкнутого циклу (Circular economic); наслідки Революції 

4.0 для соціальної сфери; шляхи трансформації державного регулювання процесів становлення Індустрії 4.0. у 

глобальному вимірі; новітні джерела інвестицій в епоху Четвертої промислової революції та концепції сталого 

розвитку; зміна пріоритетів інвестиційної привабливості ТНК та нові орієнтири для менеджменту у другій 

декаді ХХІ століття; феномен альтернативного інвестування у «вічні цінності» ринку творів мистецтва у 

Революції 4.0.;нвестиційні домінанти військових витрат країн світу в епоху Індустрії 4.0. 
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Курс спрямований на поглиблення професійної компетентності щодо здатності до набуття універсальних 

навичок дослідника: пошуку, систематизації і синтезу інформації з різних джерел щодо впливу Індустрії 4.0 на 

кардинальні зміни у всіх сферах життя людини: економічній, політичній, економічній, екологічній, особистому житті та 

здоров’ї.  

У процесі вивчення курсу через інтерактивні методики аспіранти набуватимуть практичні навички аналізу процесів 

прояву технологічних інновацій у конкретних країнах, досліджувати вплив Індустрії 4.0. на кардинальні зміни 

економіки, соціуму та кожної людини.  

Знання: сучасних теоретичних, методологічних та методичних засад функціонування четвертої промислової 

революції та її впливу на розвиток світового господарства та міжнародних економічних відносин. 

 

Навички: критично мислити; приймати поінформовані, відповідальні рішення; аналізувати й оцінювати інформацію 

щодо ситуації в конкретних країнах, регіонах, ринках; визнавати роль упередженості, точок зору аналітиків та 

дослідників Індустрії 4.0., а також оцінювати надійність джерела; вивчати актуальні проблеми та події; формулювати 

питання на основі інформації; використовувати ефективні методи, джерела та інструменти для пошуку інформації; 

узагальнювати інформацію в письмовій, графічній та усній формах; співпрацювати з іншими дослідниками для 

досягнення мети; знаходити бо приймати рішення  щодо вироблення рекомендацій для формування в Україні умов для 

прискореного розвитку технологічних інновацій Індустрії 4.0 . 
 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 

практичні.)
* 

Тема Результати навчання Завдання 

6 / 4 

Передумови та основні 
сфери прояву Четвертої 
промислової революції 

 
Курс та його тематичне наповнення спрямовані на 

поглиблення професійних компетентностей щодо розуміння 

сутності та факторів прояву Індустрії 4.0 у глобальному 

просторі 

Основні результати навчання у рамках курсу полягають у 

такому: 

 

1. Створення можливостей для розуміння Революції 4.0 як 

нової парадигми розвитку світової економіки та 

міжнародних економічних відносин у другій декаді ХХІІ 

століття.  

 

2. Включення в курс практики безпосередньої участі у 

дискусіях з тем курсу, зокрема і на міжнародних 

конференціях 

 

3. Розгляд проблем з різних точок зору (аспіранти 

навчаються розглядати проблему комплексно, щоб 

напрацювати практику прийняття поінформованих та 

обґрунтованих рішень; в умовах існування більше, ніж однієї 

правильної відповіді на запитання; навчаються критично 

приймати ідеї та думки, що відрізняються від власних); 

 

Завдання 

для дискусії 

щодо 

майбутньог

о розвитку 

кіберфізичн

их систем 

6 / 4 

Революція 4.0. як 
технологічний перехід до 
«зеленого 
зростання»(Green Growth) 
та економіки замкнутого 
циклу (Circular economic 

Знайомство 

з моделями 

економіки 

епохи 

Індустрії 

4.0. 

4 / 2 
Наслідки Революції 4.0 
для соціальної сфери 

Дискусія 

про 

можливі 

наслідки 

технологій 

цифрової 

епохи для 

соціальної 
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4. Розвиток критичного мислення та практичних навичок 

аналізу зміни напрямів міжнародних інвестиційних потоків 

на  ідеї, інноваційні проєкти та об’єкти Революції 4.0. , 

розв’язанні проблем, комунікації, співпраці, аргументації та 

участі. 

сфери 

2 / 2 

Шляхи трансформації 

державного регулювання 

процесів становлення 

Індустрії 4.0. у 

глобальному вимірі  

. 

Круглий 

стіл 

Презентація 

власних 

досліджень 

4 / 2 

Новітні джерела 
інвестицій в епоху 
Четвертої промислової 
революції 

Кейс по 

стан 

інвестицій у  

«розумні» 

міста, та 

Інтернет 

всього 

4 / 2 

Зміна пріоритетів 

інвестиційної 

привабливості ТНК та 

нові орієнтири для 

менеджменту у другій 

декаді ХХІ століття. 

 

Есе  ТНК і 

держава у 

інвестиційн

ому процесі 

Індустрії 

4.0. 

4 / 2 

Феномен альтернативного 

інвестування у «вічні 

цінності» ринку творів 

мистецтва у Революції 

4.0. 

 

Дискусія 

щодо 

специфіки 

 арт-ринку в 

умовах 

Індустрії 4.0 
 

2 /2 

Інвестиційні домінанти 
військових витрат країн 
світу в епоху Індустрії 4.0 

Дискусія 

щодо 

інвестицій у 

військові 

інновації  

 Залік 
Презентація 
проєкту 

 
 
30/20 

 

* 
Курс передбачає насичені проблемні леції; практичну індивідуальну та групову роботу над и проєктами замість типових 

семінарів чи практичних занять. 

 
 

 

 

 

 



4 

Літературні джерела 

 

1. Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр. 

/ за наук. ред. д.е.н. проф. А.І. Крисоватого та д.е.н. проф. О.М. Сохацької . Тернопіль: Осадца 

Ю.В. 2018. 478с. 

2. Шваб К. Четвертая промышленная революция. «Эксмо», 2016. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=552895(дата звернення 22.02.2017). 

3. Nataliia Kasianova, Oleksander Kendiukhov, Oleksandr Kochubei, Yaroslav Oliinyk, Olena Sokhatska, Yuliia 

Zhukova Digital Transformation as an Attractor of Ukraine's Economic Development International Journal of 

Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) Volume 11, Issue 7, July 2020, pp. 340-349, 

Article ID: IJARET_11_07_034 DOI: 10.34218/IJARET.11.7.2020.034 

4. Олена Сохацька, Ольга Кухтин .Сучасні тенденції віртуалізації світового фондового ринку. Вісник 

ТНЕУ .№4. 2020.С.77-91 DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.04.077 

5. Сохацька О.М. Вплив революції 4.0. на міжнародні економічні відносини Діджиталізація сучасної 

системи міжнародних економічних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 

Том 1. №20. Київ. 2019. URL:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/archive 

1. World investment prospects survey 2014–2016. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2015d4_en.pdf  

2. World Trade Organisation. Official website. URL: http:// www.wto.org 

3. Would you let a robot invest your hard-earned cash? URL: http://www.bbc.com/news/business-

35830311 (Last accessed: 12.05.2018). 

4. Yield_co. URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Yield_co (last accessed 20.03.2018). 

5. International edition. The guardian (2017). Circular economy isn't a magical fix for our 

environmental woes, 2017. URL:  www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/14/circular-

economy-not-magical-fix-environmental-woes-global-corporations 

6. International Federation of Robotics. URL:http://www.ifr.org/home/ (Last accessed:  22.02.2018). 

7. International Financial Statistics and World Economic Outlook databases as of September 23, 2016. 

URL:  http://www.imf.org/external/data.htm. 

8. International Monetary Fund. Official website. URL: http://elibrary-data.imf.org. 

9. Матиас фон Хайн. Иранский кризис проявил беспомощность европейской дипломатии 07.01.2020. URL: 

https://www.dw.com/ru/иранский-кризис-проявил-беспомощность-европейской-дипломатии/a-51918656 

(дата звернення 13.08.2020). 
10. Горбулін В, Власюк О, Лібанова М, Ляшенко М. Збройний конфлікт в Україні у термінах геополітики. 

URL:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21

STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pubpolpr_2016_3_4. (дата 

звернення 28.08.2020). 

11. F-Secure: Человечество стоит на пороге развития гонки кибервооружения URL: 

http://www.securitylab.ru/news/428659.php. (дата звернення 29.08.2020). 

12. Три матеріальних елемента будь-якої війни змінилися до невпізнання. Блог   Оксани Колосовської 

27.07.2017. URL:  https://www.ar25.org/article/try-materialnyh-elementa-bud-yakoyi-viyny-soldaty-zbroya-i-

pole-bytvy-zaraz-zminylysya-do (дата звернення 29.08.2020). 
 

Політика оцінювання 
● Політика щодо академічної доброчесності: індивідуальна наукова робота має бути самостійною, 

перевірятиметься на наявність плагіату і розглядатиметься за умови, якщо запозичення становитиме не 

більше 20% (з посиланням на джерела використаної літератури). Списування під час здачі екзамену – 
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заборонені (в т.ч. із використанням електронних девайсів). Однак, використання мобільних та інших 

електронних пристроїв вітається та заохочується під час роботи в групах, а також є обов’язковою при 

використанні в процесі дослідження мобільних додатків навчальних платформ 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є вільним, однак обов’язковою компонентою 

оцінювання, за яке нараховуються бали є активність під час кожного заняття.  

 

Оцінювання 

Про конкретні критерії оцінювання роботи студентів (зокрема, аналітичної діяльності, професійності під 

час дискусій та дебатів, консультацій з громадськістю, 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, якість та аргументованість 
презентацій 

20 

(теми 5-8) – есе та презентація на круглому столі 20 

Індивідуальна письмова робота ( наукове дослідження) 20 

Екзамен 40 

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 

 
 


