
Код та назва дисципліни  1-292-2-5 Геоекономіка 

Рекомендується для галузі знань2 
(спеціальності, освітньої програми) Для всіх економічних і неекономічних спеціальностей 

Кафедра (зазначати офіційний шифр) міжнародної економіки і світових фінансів 

П.І.П. НПП (за можливості) Македон Вячеслав Владиславович 
Рівень ВО перший (бакалаврський) 
Курс, семестр (в якому буде викладатись) 3 3 курс 
Мова викладання Українська 
Пререквізити 4 
(передумови вивчення дисципліни)  - 

Що буде вивчатися 

Дослідження проблем формування та розвитку геоекономічного простору 
з позицій світсистемного підходу; розгляд геоекономічних аспектів 
соціально-економічних та політичних проблем розвитку суспільства; 
Вивчення вибору ефективних методів управління розвитком 
геоекономічного потенціалу території з урахуванням міжнародної 
безпеки. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Глобалізація означає перегляд господарської цілісності індустріальної 
системи, створення нового економічного світу та дистанціювання від 
периферійних та напівпериферійних способів господарювання. Глобальна 
економіка має примусовий характер, робить необхідними структурну 
розбудову економіки, підвищення компетенції кадрів, оволодіння новими 
виробничими технологіями, навчання сучасних методів конкуренції тощо. 

Чого можна навчитися  
(результати навчання) 

Визначати основні фактори та тенденції функціонування та розвитку 
геоекономічних систем. Змістовно інтерпретувати результати аналізу 
процесів та явищ, що відбуваються у галузі геоекономіки. Виявляти 
тенденції зміни економічних показників. Набути навички аналізу процесів 
та явищ, що відбуваються у суспільстві з погляду геокономіки. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями (компетентності) 

Виявляти та аналізувати основні тенденції розвитку економік країн світу; 
аналізувати світові товарні ринки; впевнено орієнтуватися у сучасному 
стані світової економіки, її проблемах, потенціалі та механізмі; 
аналізувати кількісні та якісні характеристики становища країн та 
найважливіших галузей світової економіки; оцінювати тенденції розвитку 
світової економіки, окремих країн, регіонів та галузей. 

Інформаційне забезпечення 

Інформаційне забезпечення ґрунтується на використанні ресурсів: 
загально університетських, факультетських та кафедральних бібліотек, 
колекцій цифрового репозиторію, мережі Internet з вільним доступом до 
баз Scops, Web of Science тощо. 

Види навчальних занять  
(лекції, практичні, семінарські, 
лабораторні заняття тощо) 

 лекції, практичні, семінарські 

Вид семестрового контролю Диференційний залік 

Максимальна кількість здобувачів 5 - 

Мінімальна кількість здобувачів 5 (тільки 
для мовних та творчих дисциплін) - 

 
 
Декан факультету  ________________  Тетяна ГРИНЬКО 


