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Денна форма навчання: лекції (14 год.), лабораторні (16 год.), 

самостійна робота (60 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність: Роботи студентів є їх оригінальними 

дослідженнями та міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що студенти відвідають усі зайняття курсу.  

За об’єктивних причин (наприклад хвороба, працевлаштування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Протягом усього курсу навчання у здобувачів вищої освіти 

активно розвиваються автономні навички, які допомагають у 

пошуку додаткової інформації за темою, що не увійшла до 

переліку тем змістових модулів та виступити з презентацією чи 

доповіддю додатково (оцінюється окремо). 

Що будемо вивчати? Закономірності виникнення, трансформації і сучасного 

функціонування світової геоекономічної системи; просторові  

аспекти розвитку систем міжнародних відносин у минулому; 

чинники, що впливають на трансформації сучасної системи 

міжнародних відносин; формування і розвиток геоекономічних 

регіонів різних ієрархічних рівнів; проблеми територіального 

розвитку держав, просторові аспекти їх взаємодії на міжнародній 

арені. 

Чому це треба 

вивчати? 

Мета: сформувати у студентів теоретичні основи сутності 

геоекономіки, як науки про державну стратегію розвитку, 

досягнення світового чи регіонального лідерства переважно 

економічним шляхом, геоекономічних інтересів держав на світовій 



арені, геоекономічний аналіз світових акторів в умовах 

глобалізаційних змін.  

Яких результатів 

можна досягнути? 

Здатний демонструвати розуміння процесу опису та 

оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел 

інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та 

процеси. 

Здатний визначати геоекономічні стратегії країн та їх 

регіональні стратегічні пріоритети з урахуванням національних 

економічних інтересів у контексті глобальних проблем людства і 

асиметричності розподілу світових ресурсів. 

Здатний демонструвати розуміння принципів використання 

теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики 

при вирішенні практичних завдань. 

Здатний визначати сутність геоекономічних інтересів держави.  

Здатний визначати особливості та оцінювати впливи 

міжнародного середовища на функціонування держав, 

міжнародних організацій та інших акторів, встановлювати 

зв’язок між їх діяльністю.  

Здатний використовувати теоретичні основи геоекономіки для 

проведення суспільно-географічних досліджень. 

Здатний визначати місце окремих краї і регіонів у глобальному 

геоекономічному просторі. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті. 

Здатність аналізувати геоекономічне та геополітичне 

положення окремих держав світу. 

Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем 

міжнародних відносин та міжнародної політики, професійно 

готувати аналітичні матеріали та довідки. 

Здатність до здійснення аналізу процесів світової економіки, 

політики і глобальних проблем сучасності. 

Здатність визначати фактори впливу на 

зовнішньополітичну та зовнішньоекономічну діяльність держави, 

визначати головні напрями геостратегії держав на міжнародній 

арені.  
Здатність до аналізу структури міжнародних ринків товарів 

та послуг, ринку міжнародних інвестицій та капіталу, 

міжнародного фінансового ринку, міжнародного ринку праці.  

Зміст дисципліни Вступ до геоекономіки. Економічний розвиток. Економічна 

інтеграція. Циклічність розвитку економіки. Міжнародний поділ 

праці. Міжнародна торгівля. Світовий ринок праці. Світова 

валютна система. Ринок міжнародних інвестицій і капіталу. 

Міжнародний бізнес. Суб’єкти світового господарства.  

Обов’язкові 

завдання 

Підготовка до лекційних занять, дискусій, індивідуальних 

занять, самостійної роботи, проблемних бесід; використання 

методу кейсів, творчих індивідуальних завдань; виконання 



модульного та підсумкового контролю 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

"Основи економічної теорії", "Економічна і соціальна географія", 

"Географія світового господарства". 

Інформаційне 

забезпечення (з 

репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 

1. Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, 

концепти / Пер. з англ.; Передмова та розділ «Україна О. Шаблія. 

К.: Либідь, 2004. 740 с.; 2. Жан К., Савона П. и др. Геоэкономика. 

Господство экономического пространства. М., 1997. 207 с.; 3. 

Милана Горенштейн. Паралельные миры. Геоэкономика, 2010. 

URL: http://www.proza.ru/2010/07/24/923; 4. Шаблій О. Суспільна 

географія : у 2-х кн. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. Кн. 1. 814 с.; 

Кн. 2. 706 с.; 5. Дергачев В. Геоэкономика (Современная 

геополитика). К.: ВІРА-Р. 2002. 512 с.; 6. Світова економіка. За 

ред. А.С. Філіпенка  К.: Либідь, 2002. 582 с.; 7. Пахомов Ю., 

Филипенко А., Згуровский М. Геоекономічні сценарії розвитку і 

Україна. Издательство : Академія. 2010. 328 с.; 8. Бжезинський З. 

Велика Шахівниця. Американська першість та її стратегічні 

імперативи. Львів; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. 236 с.; 9. 

Геоекономічна політика України : навч. посіб. / [І. В. Розпутенко, 

Н. А. Малиш, О. І. Кілієвич та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. 

К. : НАДУ, 2010. 128 с.; 10. Геоэкономика. URL : 

http:ru.wikipedva.оrg./ wiki/  

Поточний контроль Виконання лабораторних завдань і модульних контрольних 

робіт, дискусія, проблемні бесіди, метод кейсів, демонстрації, 

презентації, реферати, ІНДЗ. 

Підсумковий 

контроль 

залік 
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