
СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ 
 

Мета курсу - розкрити зміст теоретикометодологічних засад і наукового 
інструментарію ролі держави у постіндустріальній економіці, дослідження та 
розв'язання проблем функціонування і розвитку сучасного світового господарства; 
дослідити різні аспекти впливу глобалізації на процеси зародження й подальшого 
розвитку глобальної економічної кризи; дослідження причин і типології світових 
фінансових криз та удосконалення науково-методичних підходів щодо застосування 
систем раннього попередження фінансових криз; обґрунтувaння теорeтичних засад 
фінансoвих криз, виявлeння особливoстей їх розвиткy в  Українi та світі, визначeння 
ефективнoсті антикризовoї полiтики та аналiз впливу фінансoвих криз на 
соціальнo-економічний розвиток. 

Дисципліна «Світові економічні кризи» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Методологія дослідження світової кон'юнктури», 
«Бізнес-планування та бізнес-моделювання в системі світогосподарських відносин», 
«Транснаціоналізація світової економіки», вона інтегрується з вивченням дисципліни 
«Глобальні проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати економічні стратегії; вміння прогнозувати 
тенденції розвитку глобальних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін; вміння 
здійснювати пошук економічної інформації; уміння проводити економічний, 
стратегічний аналіз та оцінку зовнішньоекономічної діяльності підприємств та держав 
в цілому; здатність до моделювання ситуацій та поведінки суб’єктів ЗЕД в умовах 
нестійкості кон’юнктури на світових ринках, розробляти та обирати перспективні 
напрями діяльності та розвитку в умовах криз у світовому господарстві. 

Програмні результати навчання: 
знати: принципи та суть економічниї кризи: поняття: кризове явище, локальна та 
системна криза; Види, класифікації та ознаки  проблематики кризи; ступеня тяжкості 
кризи; зовнішні та внутрішні загрози появи криз; цілі антикризового управління; етапи 
процесу антикризового фінансового управління підприємством. 
вміти: опановувати сучасну термінологію; проводити аналіз особливостей формування 
валютно-кредитної та бюджетної політики країн; визначати межи соціальної 
відповідальності бізнес структур.  
володіти: базовими принципами сучасних теоретичних моделей економічного 
розвитку та практикою формування умов для економічного зростання країн в умовах 
глобалізації світового господарства; навичками аналізу економічних мотивів і чинників 
виникнення глобальних дисбалансів у світовій економіці 

Зміст навчальної дисципліни:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ 
КРИЗ. Сутність та причини виникнення світових фінансових криз. Сучасні підходи до 
типологізації світових фінансових криз. Економічна сутність кризи підприємства. 
Економічний зміст кризи підприємства. Зовнішні та внутрішні загрози появи криз. 
Економічна сутність антикризового фінансового управління. Сутність, причини 
виникнення та види фінансових криз.Класифікація фінансових криз. Вплив фінансових 
криз на світовий соціально-економічний розвиток. Шляхи подолання наслідків 



фінансових криз: світовий досвід антикризової політики. Вплив сучасної фінансової 
кризи на економіку України та шляхи мінімізації її наслідків. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


