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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Глобальна економіка 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни «Глобальна економіка» є 

дослідження принципів становлення, механізмів та інструментів 

функціонування глобальної економіки, геополітичних та 

геоекономічних процесів, тенденцій світового економічного 

порядку з урахуванням сучасних трансформаційних процесів, 

нових технологічних укладів, техноглобалізації.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналізувати передумови, закономірності та сучасні тенденції 

становлення глобальної економіки. Оцінювати вплив глобальних 

корпорацій на розвиток бізнес-процесів (в тому числі Amazon, 

Facebook, тощо). Окреслювати особливості інституціональної 

архітектоніки економічного розвитку. Пошук та обгрунтування 

оптимальних методів та інструментів інноваційно-технологічного 

розвитку України в контексті визначених геоекономічних 

пріоритетів. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Глобальна економіка. Геоекономіка та 

геополітика в сучасних умовах техноглобалізації. Четверта 

промислова революція, науково-технічний прогрес в нових 

технологічних укладах. Великі корпорації (в тому числі Amazon, 

Facebook, тощо) та їх вплив на різні групи країн світу згідно 

міжнародного поділу. Політичні режими та політичні системи 

країн світу в нестабільних економічних умовах.   

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки 

тощо. 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях таких дисциплін: 

«Регіональна економіка», «Публічна політика»,  «Менеджмент», 

«Економічна теорія», «Національна економіка». 



Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні курсового 

проекту, проведення іншого виду наукової діяльності. 
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