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СИЛАБУС  

 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ 

ОРГАНІЗАЦІЙНА 

СТРУКТУРА 

Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проєктами, 

Факультет міжнародних відносин 

ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ 

КУРСУ 
2 семестр, перший курс 2021-2022 н.р. 

ВИКЛАДАЧ Корнелюк Ольга Антонівна 

КОНТАКТНІ ДАНІ Olga.Korneliuk@vnu.edu.ua, каб. 322, корпус А 

КОМПЕТЕНЦІЇ ТА 

ДАНІ ПРО 

ВИКЛАДАЧА  

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин та управління проєктами. Тематика наукових досліджень: 

міжнародні економічні відносини, регіональна економіка, транскордонне 

співробітництво. Володіння англійською мовою на рівні В2. 

ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ  10 лекцій та 7 семінарів 

КРЕДИТИ ECTS 4 кредити 

ФОРМА КОНТРОЛЮ Екзамен 

МЕТОДИ ТА ФОРМИ 

ОЦІНКИ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

(КРИТЕРІЇ ТА ФОРМА 

ОЦІНЮВАННЯ 

ОТРИМАННЯ 

КРЕДИТУ ЗА КУРС) 

Максимальна кількість балів за вивчення курсу – 100. Необхідний 

мінімум для успішного завершення курсу – 60 балів. Студент може 

отримати 35 балів за участь в обговореннях (семінари) (Модуль 1); 5 

балів за виконання письмового індивідуального завдання (Модуль 2) 

60 балів – підсумковий тест (60 питань) (Модуль 3). 

 

Поточний контроль 

(мах = 40 балів) 

Модульний 

контроль 

(мах = 60 

балів) 

 

Загальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

 ІНДЗ МКР   

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С 7 
5 60 100 

5 5 5 5 5 5 5 

   

ПОЛІТИКА 

НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦПЛІНИ  

 Навчання здійснюється на засадах економічної доброчесності. 

Максимальна кількість дозволених пропусків: 2. 

МЕТА І ЗАВДАННЯ І 

КУРСУ 

Навчальна дисципліна покликана ознайомити студентів з актуальними 

проблемами сучасного глобалізованого світового господарства і 

особливостей прояву в ньому головних форм міжнародних економічних 

відносин, розкрити причини виникнення таких проблем і дослідити 

ставлення до них з боку держав як головних суб’єктів глобалізованої 

системи світогосподарських зв’язків; оцінкою впливу проблем, що 

існують у світовому господарстві та міжнародних економічних 

відносинах, на сучасні світогосподарські процеси; оглядом можливих 

шляхів подолання існуючих проблем у розвитку світового господарства 

та МЕВ. Студенти повинні бути компетентними у таких питаннях: знати 

основні поняття і категорій теорії міжнародних економічних відносин, 

розуміти еволюцію міжнародних відносин; основні процеси в сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та 

конфліктів в міжнародних системах; вміти визначати різні типи ризиків 

у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів; демонструвати 

знання про природу та характер розвитку та взаємодій окремих країн та 

регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях; 

аналізувати результати діяльності організацій, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

 

mailto:Olga.Korneliuk@vnu.edu.ua


ОПИС КУРСУ 

КУРС ПОДІЛЕНИЙ НА 10 ТЕМ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ 

 

 

 

No. 

ТЕМА 

1. Глобалізація та глобальні економічні трансформації 

2. Неоліберальна модель глобалізації 

3. Постіндустріальність світу 

4. Глобальний парадокс 

5. Фінансова глобалізація 

6. Стратегії глобального розвитку. Регулятивні механізми глобальної економіки 

7. Інституціональний устрій світового господарства 

8. Світова продовольча проблема та проблеми бідності 

9. 
Проблеми ресурсозабезпечення та забруднення навколишнього середовища. Моделі 

екорозвитку 

10. Проблеми війни та миру, міжнародний тероризм та гібридні війни 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Глобальна економіка» для підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей / Укл.: д.е.н., проф. Плахотнік О. О., Кам’янське, 

ДДТУ, 2017. – 63 с. URL: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/34/7-34-kl58.pdf 

2. Липов В. В. Глобальна економіка : навчальний посібник : у 2-х частинах. Частина 2. Сучасний стан, 

проблеми та перспективи глобального розвитку. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 235 с. URL: 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19939/1/2018-

%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%20%D0%92.pdf 

3. Радзієвська С.О. Глобальна економіка. Курс лекцій. - К.: «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. - 344 c. URL: 

http://lib-net.com/book/106_Globalna_ekonomika.html 

 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Глобальна економіка» для підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей / Укл.: д.е.н., проф. Плахотнік О. О., 

Кам’янське, ДДТУ, 2017. – 63 с. URL: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/34/7-34-kl58.pdf 

2. Липов В. В. Глобальна економіка : навчальний посібник : у 2-х частинах. Частина 2. Сучасний 

стан, проблеми та перспективи глобального розвитку. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 

235 с. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19939/1/2018-

%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%20%D0%92.pdf 

 

ЕФЕКТИ НАВЧАННЯ 

 

Ефекти 
Відповідний 

код критерію 

Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, виклики та 

дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні економічні 

відносини 

СК3 

Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн з позиції 

національних економічних інтересів 
СК7 

Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до 

опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня 

кваліфікації 

СК9 

 

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/34/7-34-kl58.pdf
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http://lib-net.com/book/106_Globalna_ekonomika.html
http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/34/7-34-kl58.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19939/1/2018-%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%20%D0%92.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19939/1/2018-%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%20%D0%92.pdf


МЕТОДИ РОБОТИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ 

 

ECTS кредити (1 ECTS = 25-30 годин роботи студента)  4 

Загальне навантаження (годин) 120 

Лекції  20 

Практичні заняття 14 

Консультації  8 

Елементи роботи студента 
Кількість 

годин 

читання літератури для занять 32 

постійний огляд преси та інших засобів масової інформації 24 

підсумковий тест 12 

підготовка доповіді / презентації 10 

Загальна кількість годин 78 

 


