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Обсяг та 

ознаки 

дисципліни 

Вибіркова дисципліна, змістових модулів – 2. 

Форма контролю: залік. 

Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 

28 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна 

робота – 48 години. 

Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний 

(online). 

Мова викладання: українська  

Рік викладання – 2022 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 

режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 

Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Особливі вимоги відсутні 

 

1. Мета і завдання дисципліни 

Мета вивчення дисципліни «Глобалізація та глобальне управління» це-  

забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, 

необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері глобального 

управління, становлення глобальної економіки, потенційних можливостей 

розвитку національних економік в умовах глобалізації, ефективних стратегій 

для реалізації цих можливостей, а також особливостей управління 

глобалізаційними процесами. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- забезпечення студентів знаннями про теорію та практику глобалізації та 

глобального управління; 



- вивчення основних концепції і парадигм глобалізації та глобального 

управління; 

- засвоєння основних методичних підходів аналізу глобалізації і 

глобального розвитку та особливостей формування національних і 

міжнародних стратегій розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів;  

- вивчення сучасних ринкових та інституційних методик глобального 

управління. 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен 

знати: 

- теорію та практику глобалізації і глобального управління, управління 

глобалізаційними процесами, про їх регулювання тощо; 

- основні концепції і парадигми глобалізації і глобального управліня; 

- теоретико – методологічні засади функціонування глобалізації і 

глобального управління; 

- основні методичні підходи до аналізу глобального розвитку та 

особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку 

економіки в умовах глобалізаційних процесів;  

– сучасні ринкові та інституційні методики глобального управління. 

вміти: 

- працювати з монографічними, довідково - енциклопедичними, 

статистичними, електронними джерелами з глобалізації і глобального 

управління; 

- володіти методикою розрахунків основних показників та використання 

методологічних інструментів з метою пізнання мінливих явищ та процесів, які 

характеризують глобалізацію і глобальне управління; 

- використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення впливу 

глобалізації на економіки на розвиток різних країн світу; 

– проводити аналіз ефективності та виявляти закономірності розвитку й 

економічні чинники глобалізації та глобальних проблем людства; 

- визначати пріоритетні напрями та форми регіональної інтеграції 

України в глобальному середовищі. 

набути соціальних навичок(soft-skills): 

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати i 

презентувати матеріал; 

- взаємодіяти в економічному середовищі з питань глобалізації і 

глобального управління. 

 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 



дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 

академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Глобалізація та глобальне управління  
Тема 1. Часові межі феномена глобалізації  

Тема 2. Суть і форми прояву глобалізації  

Тема 3. Індекси глобалізації  

Тема 4 Міжнародні стратегії глобалізації  

Тема 5. Причини виникнення глобальних проблем сучасності в 

умовах антропогенного впливу на природу, людину і суспільство 

Змістовий модуль 2. Глобальне управління 
Тема 6. Глобальне управління та глобальний менеджмент 

Тема 7. Теоретичні підходи до трактування сутності, змістовного та 

функціонального наповнення категорії «глобальне управління» 

Тема 8. Сучасні механізми глобального управління та види інституційної 

взаємодії ключових суб’єктів міжнародних відносин  

Тема 9. Особливості глобального управління 

Тема 10. Економічна основа та суть транснаціональних корпорацій 

(ТНК). 

Тема 11. Процеси глобалізації та їх вплив на розвиток міжнародного 

бізнесу 

Тема 12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації 

Тема 13. Стратегії соціально-економічного розвитку України в умовах 

світової конкурентоспроможності та її місце у світовому порядку, що нині 

формується 

Тема 14. Трансформація сучасних моделей управління: глобальний вимір 

Тема 15. Політика санкцій і протидія зовнішнього списку санкцій-

дискримінаційного впливу 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший модуль – 50 балів, другий модуль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних та практичних заняттях і виконання 

індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою («зараховано», «не 

зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання. 
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