ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Кафедра економіки
Факультет економіки і підприємництва
Анотація:
Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування на основі
вивчення сучасної методології глобалістики та її теоретичної бази системи
знань і навичок щодо діяльності у сфері глобальної економіки; розуміння
особливостей функціонування її суб’єктів в умовах науково-технічного
прогресу і впровадження у виробництво всіх галузей діяльності інноваційних
технологій; осмислення проблем і протиріч, характерних для глобальної
економіки і шляхів їх вирішення.
Цілі курсу (програмні компетентності):
 здатність до виявлення системної сутності економічної глобалізації та
ідентифікації основних параметрів глобального розвитку;
 здатність характеризувати причини, сутнісний зміст та можливі шляхи
вирішення глобальних проблем економічного розвитку;
 здатність розуміти закономірності, передумови та принципи
становлення та розвитку глобальної економіки, особливості і проблеми
розвитку національної економіки в умовах глобалізації;
 здатність застосовувати науковий підхід до обґрунтування теоретикометодологічних концепцій глобалізації економіки;
 здатність розуміти функції та інструменти впливу регулятивних
інститутів глобальної економіки, їх взаємодію з національними
урядами;
 здатність розуміти специфіку та особливості діяльності глобальних
корпорацій, засоби для забезпечення конкурентного лідерства на
сучасному етапі корпорацій;
 здатність аналізувати дію сучасних механізмів функціонування
глобальних ринків в контексті конкурентоспроможності економіки
країни;
 здатність аналізувати проблеми, обґрунтовувати стратегії та
перспективи забезпечення економічного зростання національної
економіки в умовах глобальних трансформацій.
Програмні результати навчання:
 розуміти природу та джерела глобальних трансформацій, які сприяли
становленню глобальної економіки;
 виявляти явища глобалізації у навколишньому середовищі і з'ясовувати
їх позитивні та негативні наслідки, висловлювати судження про основні
напрями вирішення глобальних проблем людства;

 визначати закономірності та сучасні тенденції глобалізації,
характеризувати основні чинники розвитку сучасної глобальної
економіки як найважливішого феномену сучасності;
 досліджувати теоретичні та методологічні проблеми сучасної
глобалістики, використовуючи її концепції;
 визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної
економічної політики;
 виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в
умовах глобалізації ідентифікувати фактори і механізми формування
глобального корпоративного лідерства;
 досліджувати кон’юнктуру глобальних ринків товарів, послуг, капіталу,
робочої сили, технологій; розробляти стратегічні заходи для
забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг,
підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів;
 визначати перспективи інтеграції української економіки в глобальний
простір; обґрунтовувати методи та інструменти інноваційнотехнологічного
розвитку України в
контексті визначених
геоекономічних пріоритетів.
Короткий зміст курсу:
Особливості становлення глобальної економіки. Глобальні проблеми
людства. Суть і форми прояву глобалізації. Сучасна методологія глобалістики.
Регулятивні інститути глобальної економіки. Транснаціональні корпорації
(ТНК) в системі глобальної економіки. Глобальні ринки та механізми їх
функціонування. Глобальний контекст розвитку економіки України.

