
Дисциліна Вибіркова дисципліна № 5.1 
«Циркулярна економіка» 

Рівень ВО Магістр  
Назва 
спеціальності/освітньо-
професійної програми 

Міжнародні економічні відносини / Міжнародні економічні 
відносини  

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр, односеместровий 
Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні), кредитів 

120 годин, з яких лекції - 22, семінари - 18, консультації - 8, 
самостійна робота – 72 (4 кредити) 

Мова викладання Українська або англійська 

Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Міжнародних економічних відносин та 
управління проєктами 

Автор дисципліни Ольга Антонівна Корнелюк 

Короткий опис 
Вимоги до початку 
вивчення 

Теоретичні та практичні аспекти міжнародних економічних 
відносин 

Що буде вивчатися Теоретико-методологічні аспекти розвитку циркулярної 
економіки, міжнародний досвід запровадження циркулярної 
економіки, глобалізоване управління відходами, циркулярні 
бізнес-моделі, промислові стратегії для циркулярної 
економіки, ТНК в умовах циркулярної економіки, малий та 
середній бізнес в умовах циркулярної економіки, досвід ЄС 
у запровадженні циркулярної економіки, напрямки 
запровадження циркулярної економіки в Україні 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Наростаючий дефіцит сировинних та енергетичних ресурсів, 
забрудненість навколишнього середовища, кліматичні 
зміни, зростання зайнятих звалищами відходів площ 
спонукають до зміни поглядів щодо моделі економіки. На 
відміну від моделі лінійної економіки, яка базується на 
принципах «брати, робити, витрачати» (take, make, waste), 
модель циркулярної економіки базується на принципах 
«брати, робити, повторно використовувати» (take, make, 
reuse), гарантуючи ресурсоефективність, екоефективність, 
безвідходність. Завдання полягає у тому, щоб замість 
викидання продуктів слід знаходити шляхи повторного 
(одноразового чи багаторазового) використання до того, як 
їхня цінність буде повністю реалізована. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Сутність та переваги циркулярної економіки, формування та 
реалізація політики циркулярної економіки, поняття 
ресурсоефективності, циркулярні бізнес-моделі, розвиток 
циркулярної економіки в умовах трансформації світової 
економіки після пандемії COVID-19, екологічні аспекти 
інноваційного підприємництва, приклади функціонування 
ТНК в умовах циркулярної економіки, моделі розвитку 
малого та середнього бізнесу в умовах циркулярної 
економіки, європейські ресурсні стратегії, пріоритети 
промислової стратегії для циркулярної економіки.  

Як можна користуватися 
набутими знаннями й 
уміннями (компетентності) 

аналізувати можливості циркулярної економіки на прикладі 
діяльності у різних секторах економіки; наводити аргументи 
на користь запровадження ресурсозберігаючих технологій, 
ефективного використання природних ресурсів; давати 
оцінку результативності моделей побудови бізнесу та 
споживання виходячи з принципу ресурсоефективності; 
обґрунтовувати напрями запровадження бізнес моделей та 
моделей споживання на основі «замкнутих» циклів, 
аналізувати перспективи впровадження циркулярних бізнес-
моделей в Україні на основі зарубіжного досвіду 
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Web-посилання на (опис 
дисципліни) силабус 
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вебсайті факультету 
(інституту) 
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mizhnarodnikh-vidnosin 
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