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Силабус навчальної дисципліни 

«ГЛОБАЛЬНА КОРПОРАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Процеси корпоратизації міжнародного та національного бізнесу 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення питань глобальної корпоратизації бізнесу в умовах 

інтеграції та розвитку міжнародної економіки  

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Досліджувати закономірності глобальної корпоратизації бізнесу, 

глобальної економічної інтеграції, моделі та конкурентні переваги 

регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;  

форми та інструменти соціалізації глобальної економіки.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

здійснювати моделювання розвитку глобальних корпорацій на 

локальних ринках, виявляти та оцінювати проблеми розвитку 

міжнародного бізнесу, визначати регулятивні пріоритети сучасної 

міжнародної економічної політики. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль 1. «Корпоратизація бізнесу: 

глобальний аспект» 

Тема 1. Глобалізаційні процеси світової економіки. 

Тема 2. Ключові аспекти становлення глобальної економіки на 

сучасному етапі. 

Тема 3. Міжнародні компанії як провідні носії процесу 

глобалізації.  

Тема 4. Роль міжнародних фінансових організацій і глобалізації 

економіки. 

Тема 5. Регулятивні механізми глобальної економіки. 

Тема 6. Міжнародні стратегії глобалізації. 

Тема 7. Корпоратизація і транснаціоналізація економіки 

Тема 8. Становлення процесів корпоратизації в Україні 

 Тема 9. Корпоратизація та особливості приватизації 

 

Види занять: лекції, семінари 

 

Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 

та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання. 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, дискусії, онлайн-навчання, вебінари 

Пререквізити Економічний аналіз, світові товарні ринки, міжнародна економіка 

Пореквізити Міжнародний менеджмент, Управління міжнародною 



 

 

Фото за 

бажанням 

конкурентоспроможністю 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Михненко А. М., Грущинська Н. М., Жовнірчик Я. Ф., Нестеряк 

Ю. В. Публічне управління та національна безпека: монографія 

/ МОН України, Національний авіаційний ун-т.  – Київ: НАУ, 2019. 

– 328 с.  

Македон В. В., Вдовиченко Ю. В. Стратегії розвитку ТНК у 

системі міжнародного бізнесу: монографія / Дніпропетровський 

університет ім. Альфреда Нобеля.  – Дніпропетровськ, 2013. – 264 

с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Екзамен  

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Литвиненко Сергій Леонідович  

Посада:  доцент кафедри міжнародної 

економіки 

Вчений ступінь: доцент 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id 

Тел.: +38(044) 406-77-05 

E-mail: serhii.lytvynenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2 корп. 402 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10984

