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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності
Метою викладання навчальної дисципліни «Глобальна економіка» є
формування системи знань щодо становлення, механізмів та інструментів
функціонування та розвитку глобальної економіки, усвідомлення власної та
колективної інтелектуальної місії для прийняття адаптивних, раціональних
креативних управлінських рішень.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:
природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;
тенденції глобалізації економічного розвитку;
закономірності глобальної корпоратизації бізнесу та генезис глобальної
економічної інтеграції;
характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної
економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;
динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного
розвитку;
форми та механізми соціалізації глобальної економіки;
механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у
глобальній системі;
напрями інтеграції України в глобальний економічний простір;
вміти:

надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву
глобалізації; формулювати особливості глобальної економіки;
аналізувати ключові глобальні проблеми економічного розвитку за
допомогою цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів;
розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей,
міжгалузевих комплексів;
виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в
умовах глобалізації;
усвідомлювати дію конкурентних механізмів глобального ринку;
визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної
економічної політики;
принципи організації процесів управління міжнародною економічною
діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів.
3. Методи контролю – поточний, модульний, екзамен
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Студенти можуть отримати за результатами підсумкового та модульного
контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види самостійної роботи. До
обов’язкових видів самостійної роботи відносяться, крім індивідуальних,
практичних завдань, модульні контрольні завдання, які виконуються письмово
в аудиторії.
Підсумковий контроль з дисципліни “Глобальна економіка” виконується
через процес додавання кількості балів, які отримав студент за обов’язкові та
додаткові види самостійної роботи та на екзамені.
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