Навчальна дисципліна «Глобальна економіка»
Навчальна дисципліна "Глобальна економіка" належить до циклу природничонаукових та загальноекономічних дисциплін. Вона є невід'ємною складовою в
комплексі економічних дисциплін, що містить політичну економію, мікроекономіку,
макроекономіку, міжнародну економіку, історію економіки та економічної думки,
державне регулювання, соціальну економіку та інші.
Мета навчальної дисципліни - формування у студентів знань умов і факторів
становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.
Основні завдання:
- виявлення системної сутності економічної глобалізації;
- визначення глибини впливу глобальних трансформаційн 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.
Питання, які розглядаються у дисципліні "Глобальна економіка" мають важливе
значення для майбутнього юриста, оскільки дозволяють розкрити сутність та природу
глобалізації та її основних складових, всебічно оцінити плюси та мінуси глобалізації
світової економіки та її вплив на економіки різних країн світу. Необхідним елементом
успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів
з економічною літературою, нормативно- правовими актами.
Програма навчальної дисципліни складається з модулів:
Модуль 1. Загальні питання щодо становлення глобальної економіки.
Модуль 2. Форми впливу глобалізації на світове суспільство.
В результаті вивчення навчальної 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;
- 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.

В свою чергу, знання з даної дисципліни забезпечують успішне виконання тренінгів
та магістерських дипломних робіт.
Вивчення дисципліни "Глобальна економіка" допоможе студенту оцінити процеси,
які відбуваються у світовій економіці та зробити висновки про подальший розвиток
суспільства.
Курс викладається в 2 -му семестрі в обсязі 3 кредитів.
Оцінювання знань: проміжне оцінювання знань: усне і письмове опитування, практичні,
тестові, реферативні завдання, наукова робота, аналіз законодавства, модульна контрольна
робота (по завершенню модуля).
Форма підсумкового контролю залік.

