
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВ 4.2 
2. Назва: Екологічний вимір світової економіки та міжнародної політики. 

3.Тип: Вибіркова.  

4. Рівень вищої освіти: II (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  1 (5). 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 (12). 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  4,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Срібна Є.В. кандидат 

економічних наук, доцент. 

9. Результати навчання: 
Вивчення комплексу екологічних проблем світової економіки та міжнародної політики. 

Застосування теоретичних знань з метою пониження рівня екологічного ризику та 

переведення сучасного  бізнесу в ранг безпечного соціально-екологічного виробничого 

відтворення. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародні 

економічні відносини», «Міжнародна безпека», «Міжнародна інтеграція», 

«Транснаціоналізація світової економіки», «Міжнародний бізнес» та дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: Екологізація у системі міжнародних відносин. Глобальні проблеми та їх 

політичні аспекти. Стратегія сталого розвитку у призмі екологічної парадигми. Екологічні та 

антиекологічні концепції вирішення глобальних проблем. Екологічні рухи як суб’єкти 

еколого-політичного процесу. Конфліктогенний потенціал екологічного фактору. 

Міжнародна співпраця в сфері оточуючого середовища. Форми і принципи міжнародної 

співпраці в сфері екології. Міжнародні екологічні програми і проекти. Фінансування 

екологічних проектів і програм на міжнародному рівні. Регіональні аспекти екологічної 

політики. Міжнародні стандарти серії ISO 14000 як основа безпеки.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи: навчальний посібник / В. Грицик , Ю. 

Канарський, Я. Бедрій. – К.: Кондор, 2009. –292 с. 

2. Добровольський В.В. Екологічний ризик: оцінка і управління: [навчальний посібник] –

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2010. - 216 с. 

3. Екологічна безпека / [Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С., Прищепа А.М. та 

інші].: Підручник. – Херсон. : Олді-плюс, 2013. - 364 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів, елементи проблемної 

лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік тестовий в кінці 3 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування; 

16. Мова викладання: Українська. 

 

 

Завідувач кафедри економіки підприємства  

і міжнародного бізнесу       Н.Б.Кушнір, к.е.н., професор 

 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL SUBJECT 

1. Code: ВВ 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Title: Ecological dimension of the world economy and international politics 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:   the second (Master`s degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 (5); 
6. Semester when the discipline is studied: 3 (12); 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Y.V.Sribna, Ph.D., 

associate professor. 

9. Results of studies: 

Study of a complex of ecological problems of the world economy and international politics. 

Application of theoretical knowledge in order to reduce the level of environmental risk and transfer 

modern business to the rank of safe socio-environmental reproduction. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"International Economic Relations", "International Security", "International Integration", 

"Transnationalization of the World Economy", "International Business" and disciplines that directly 

form the competencies of a specialist in the relevant field of training. 

12. Course contents::  
Greening in the system of international relations. Global problems and their political aspects. 

Strategy of sustainable development in the prism of ecological paradigm. Ecological and anti-

ecological concepts of solving global problems. Ecological movements as subjects of ecological 

and political process. Conflictogenic potential of the ecological factor. International cooperation in 

the field of environment. Forms and principles of international cooperation in the field of ecology. 

International environmental programs and projects. Financing of environmental projects and 

programs at the international level. Regional aspects of environmental policy. International 

standards of the ISO 14000 series as a basis of safety. 

13. Recommended educational editions:  
1. Gritsyk V. Ecology of the environment. Nature protection: textbook / V. Hrytsyk, Y. Kanarsky, J. 

Bedriy. - К .: Кондор, 2009. –292 с. 

2. Dobrovolsky V.V. Ecological risk: assessment and management: [textbook] –Mykolaiv: BSU 

Publishing House. P. Mogili, 2010. - 216 p. 

3. Environmental safety / [Shmandiy VM, Klimenko MO, Golik YS, Prischepa AM and others] .: 

Textbook. - Kherson. : Oldi-plus, 2013. - 364 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 24 hours, practical classes – 22, independent work – 89 hours. Total - 135 hours 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group tasks of scientific research, using 

multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale 

Final control: test at the end of the 3 semester 

Current control (100 points): testing, questioning  

16. Language of teaching:  Ukrainian language. 
 

 

Head of the Department      N.B.Kushnir, PhD, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


