
ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Т ип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий (магістерський)
Українська
Перший
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; 
виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; розробляти 
стратегічні заходи для '• забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, 
підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів; організовувати процеси управління міжнародною 
економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; визначати регулятивні пріоритети 
формування сучасної міжнародної економічної політики.

Зміст навчальної дисципліни: Загальні питання щодо становлення глобальної економіки. 
Часові межі феномену глобалізації. Сучасна методологія глобалістики. Школи і 
міждисциплінарний статус глобалістики. Становлення глобальної економіки. . Цивілізаційні 
виміри глобальних економічних процесів. Суперечності і дуалізм сучасного етапу 
глобалізації. Форми впливу глобалізації на світове суспільство. Парадоксальна природа 
глобальних трансформацій. Альтерглобалізм та його форми. Глобальна економіка як 
прогностична реальність. Регулятивні механізми глобальної економіки. Міжнародні стратегії 
глобалізації. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  28 год., практичні заняття -  17 год., самостійна 
робота -  75 год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.
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