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Результати навчання:
В результаті опанування курсу слухачі мають
а)знати:
- природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;
- генезис глобальної економічної інтеграції;
- динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;
- форми та механізми соціалізації глобальної економіки;
- напрями інтеграції України в глобальний економічний простір;
б) вміти:
- встановлювати та оцінювати національний внесок у глобальні проблеми та
розширення можливостей їх розв’язання;
- встановлювати та оцінювати оптимізаційні можливості регулювання
національних процесів через участь у спільній міжнародній регулятивній
діяльності;
- надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву
глобалізації; формулювати особливості глобальної економіки; аналізувати
ключові

глобальні

проблеми

економічного

розвитку

за

допомогою

цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів; розробляти
стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності
товарів, послуг, підприємств, галузей, між галузевих комплексів;

- встановлювати та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в
умовах

глобалізації;

усвідомлювати

дію

конкурентних

механізмів

глобального ринку;
- аналізувати диспозиції та глибину взаємодії суб'єктів глобальної
економіки;
- оцінювати секторально-галузеву та регіонально-країнову структуру
глобальної економіки;
- досліджувати кон'юнктуру глобальних ринків товарів, послуг, інвестицій,
праці;
- прогнозувати напрями глобальної модифікації ринкових конкурентних
механізмів.
Необхідні

обов’язкові

міжнародна

попередні

економіка,

та

міжнародна

супутні

модулі:

економічна

менеджмент,

діяльності

України,

міжнародні фінанси.
Зміст дисципліни:
Змістовий модуль 1: Механізми функціонування глобальної економіки.
Політекономія глобального економічного циклу. Механізми функціонування
глобальних ринків. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій Процеси
регіоналізації в глобальній економіці
Змістовий

модуль

2.

Особливості

світового

та

національного

глобального економічного розвитку. Технологічний ресурс глобального
економічного

розвитку.

Людський

ресурс

глобальної

економіки.

Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. Глобальний контекст
розвитку української економіки
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною
шкалою.
Мова навчання: українська.

