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процесів» 

Опис. Розвиток світового 

господарства й МЕВ 

відбувається під впливом 

економічних законів та 

проблем, які виникають 

внаслідок протиріч, що діють 

у світогосподарських процесах 

    До найважливіших проблем 

сучасного  світового 

господарства та МЕВ 

відносяться: проблема 

взаємовідносин між 

«центром» і «периферією», 
асиметрія у розвитку 

продуктивних сил їх країн, 

стратифікація доходів 

населення, безробіття, 

міграції, можливі негативні 

наслідки четвертої 

індустріальної революції, що 

поступо займає панівне 

положення у світі,  початок 

«водних війн» за право країн 

доступу до водних джерел, 

індивідуалізм як похідна 

ринкової економіки. 

    Існують шляхи подолання  

найважливіших проблем. До 

них відносяться реалізація 

положень концепції  сталого 

соціально-економічного 

розвитку, концепція нового 

міжнародного економічного 

Мета дисципліни. Метою викладання 

навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

світового господарства й міжнародних відносин» є  

визначення та розкриття сутності  проблем у 

розвитку світового господарства та міжнародних 

економічних відносин, оцінити їх роль і вплив на і 

світо господарські процеси, ознайомити студентів з 

сутністю даних проблем та розглянути шляхи їх 

подолання.  

Очікувані результати навчання.  

 Закріплення студентами знань із сутності 

актуальних проблем глобального 

економічного розвитку 

 Визначення тенденцій та пріоритетів у 

розвитку складових світового господарства і 

міжнародних економічних відносин 

 Оцінка впливу  проблем, що існують у 

світовому господарстві та міжнародних  

економічних відносинах на сучасні 

світогосподарські процеси і розвиток країн 

світу  різних типів соціально-економічного 

розвитку 
 Шляхи вирішення сучасних проблем з  розвитку 

світового господарства й міжнародних відносин та 

сутність їх концепцій. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Сучасна світ-система, відтворювальний 

процес, світо господарські процеси та їх проблеми 



порядку та ін. міжнародних 

документів та угод. Але через 

відсутність механізм їх 

здійснення та контролю за 

наслідками, проблеми з 

розвитку світоіого 

господарства та МЕВ не 

втрачають своєї актуальності. 

Тема 2. «Центр» і «периферія»: проблема 

взаємовідносин та акомодації 

         Тема 3. Світогосподарські процеси в контексті 

проблем, що викликаються глобалізацією 

Тема 4.  Глобальні виклики сучасному світу та їх 

вплив на розвиток світового господарства та МЕВ 

         Тема 5. «Водні війни» як прояв проблем міжнародних 

відносин 

         Тема 6. Україна в системі світогосподарських 

процесів та сучасних проблем їх розвитку 

Методи контролю результатів навчання 

Оцінка відповідей на семінарських заняттях по темах 

курсу, захист курсової  роботи, екзамен 

Мова викладання. Українська 

 


