АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Цикл: загальної підготовки ОП факультету
Статус: вибіркова навчальна дисципліна.
Навчальний рік: 2022-2023 н. р., ІІ семестр.
Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань, навичок і
компетенцій щодо орієнтації та використання в практичній діяльності наслідків
глобалізації процесів господарювання.
Завдання дисципліни:
- виявлення системної сутності економічної глобалізації;
- вивчення глибини впливу глобальних транскордонних операцій 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 дисципліни студент повинен знати:
- природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;
- закономірності глобальної корпоратизації бізнесу;
- характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної
інтеграції в глобальних умовах розвитку;
- динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;
- передумови та насідки дуалізму сучасного стану глобалізації;
- форми та механізми соціальної глобальної економіки; механізми та
інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі;
- дію конкурентних механізмів глобального ринку;
- напрями інтеграції України в глобальний економічний простір.
уміти:
- аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку;
- виявити та оцінювати проблеми розвитку міжнародного процесу в умовах
глобалізації;
- розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, галузевих
комплексів;
- організовувати процеси управління міжнародною економічною діяльністю
регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів;
- визначити регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної
економічної політики.
Зміст дисципліни:
1. Економічна природа глобальних трансформацій
2 Сучасна методологія глобалістики
3 Міждисциплінарний статус глобалістики
4 Становлення глобальної економіки
5 Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів
6 Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації
7 Парадоксальна природа глобальних трансформацій

8 Альтерглобалізм та його форми
9 Глобальна економіка як прогностична реальність
10 Регулятивні механізми глобальної економіки
11 Міжнародні стратегії глобалізації
12 Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Викладацький склад:
Лектор: к.е.н., доцент кафедри менеджменту Могильна Л.М.
Викладач практичних занять: к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Могильна Л.М.
Тривалість: 5 кредити ECTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі, підсумковий
контроль – іспит.

