
 
 

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 

«Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та професійної 

трудової діяльності. 

Мета дисципліни:  формування у студентів знань умов і факторів становлення та 

механізмів функціонування глобальної економіки; визначення сутності економічної 

глобалізації та основних підходів щодо її аналізу» вміння аналізувати закономірності та 

тенденції глобалізації, класифікувати типи глобальних проблем. 

Завданням дисципліни є  оволодіння науковими знаннями та практичними навичками 

з питань виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу 

глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних 

параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних 

методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і 

міжнародних стратегій розвитку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» повинен  

знати: 

 природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки; 

 тенденції глобалізації економічного розвитку; 

 закономірності глобальної корпоратизації бізнесу та генезис глобальної 

економічної інтеграції; 

 характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної 

інтеграції в глобальних умовах розвитку; 

 динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку; 

  форми та механізми соціалізації глобальної економіки;  

 механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній 

системі;  

 напрями інтеграції України в глобальний економічний простір. 

вміти:  

 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; 

 оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; 

 визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної 

політики;  

 принципи організації процесів управління міжнародною економічною; 

 діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів. 

 

Об’єм дисципліни складає 150 годин,  

у тому числі 22 – лекційних, 16 – практичних, та 112 годин самостійних занять.  

Вид контролю знань по закінченні курсу – залік. 

 



 
The program of the discipline determines the total amount of knowledge and skills that are 

required for students of the third (educational-scientific) level of higher education in specialty 051 

"Economics" in the study of special disciplines, as well as in the process of scientific and 

professional work. 

Aim of the course: formation of students' knowledge of conditions and factors of formation 

and mechanisms of functioning of the global economy; defining the essence of economic 

globalization and basic approaches to its analysis »ability to analyze patterns and trends of 

globalization, to classify types of global problems. 

The objective of the discipline is to acquire scientific knowledge and practical skills to 

identify the systemic nature of economic globalization; determining the depth of the impact of 

global transformations on global integration processes; identification of the main parameters of 

global development; definition of modern market and institutional methods of global management; 

analysis of peculiarities of formation of national and international development strategies. 

As a result of the study of the discipline, the applicant of the third (educational-scientific) 

level of higher education in specialty 051 "Economics" should 

know: 

 the nature, prerequisites and factors behind the global economy; 

 trends of globalization of economic development; 

 patterns of global business corporatization and the genesis of global economic 

integration; 

 nature, forms, models and competitive advantages of regional economic integration in 

global development conditions; 

 dynamics of processes of institutionalization of global economic development; 

 forms and mechanisms of socialization of the global economy; 

 mechanisms and tools for counter-cyclical regulation of economies in the global system; 

 directions of integration of Ukraine into the global economic space. 

be able: 

 to characterize the essence of the factors of globalization, forms of manifestation of 

globalization; to formulate features of the global economy; 

 to analyze key global problems of economic development through the civilization 

dimension of global economic processes; 

 to evaluate problems of international business development in the conditions of 

globalization; 

 determine the regulatory priorities for shaping contemporary international economic 

policy; 

 principles of organizing international economic governance processes; 

 activity of regions, industries, inter-sectoral complexes. 

 

The volume of the discipline is 150 hours, 

including 22 lectures, 16 practical and 112 hours of self-study. 

Type of knowledge control at the end of the course - test. 


