
МОНІТОРИНГ І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про наявні 

методологічні засади дослідження розвитку та сучасного стану світової економіки; 
вмінь виявлення закономірностей у становленні нової економіки світового 
господарства та встановлення взаємозв’язку і взаєморозвитку нової і старої економік 
на глобальному рівні; аналізувати проблеми та ситуації для їх оптимального 
розв’язання; набуття креативного підприємницького мислення для пошуку шляхів 
оптимальної поведінки підприємства в умовах становлення глобальної нової 
економіки. 

Дисципліна «Моніторинг і методологія дослідження розвитку світового 
господарства в умовах нової економіки» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Стратегічний менеджмент», «Методологія 
дослідження світової кон'юнктури», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Бізнес-
планування та бізнес-моделювання в системі світогосподарських відносин», 
«Транснаціоналізація світової економіки». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентом дисциплін: «Глобальні проблеми світового 
господарства й міжнародних економічних відносин», «Методи та методологія 
наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття фінансово-інвестиційних, фінансово-
управлінських і організаційних рішень в умовах нової постіндустріальної економіки, 
освоєння інструментарію моніторингу та дослідження розвитку світового господарства 
на наукових засадах, аналіз ефективності методологічного інструментарію 
дослідження світового ринку та нової економіки, здатність використовувати базові 
категорії та новітні теорії, у сфері світового господарства, застосовувати теоретичні 
знання щодо функціонування та розвитку світової економіки; здатність обґрунтовувати 
особливості дослідження розвитку світового господарства на мега-, макро-, мезо- і 
макрорівнях в умовах нової економіки, здатність постійно підвищувати теоретичний 
рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості 
реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у 
тому числі євроатлантичної інтеграції; базові категорії та новітні теорії, концепції, 
технології і методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх 
основних форм; функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків 
між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня; закономірності у 
становленні нової економіки та встановлення взаємозв’язку і взаєморозвитку нової і 
старої економік; механізми нової економіки та типові складнощі і суперечності у його 
функціонуванні; 
вміти: виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних 
відносин та моделей економічного розвитку; обґрунтовувати особливості реалізації 
форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях; 
аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і 



кредитних відносин; проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти світового 
господарства; виявляти ризики і загрози нової економіки, що можуть спричинятися 
асиметричністю розвитку світового господарства; виявляти можливості поширення 
механізмів та інструментів нової економіки в Україні; застосовувати інформаційні 
теорії вартості для визначення вартості і ціни інформації; використовувати здобуті 
знання при вивченні інших економічних дисциплін та у практичній і фаховій 
діяльності. 
володіти: професійною фаховою термінологією, включаючи усну і письмову 
комунікацію; методами, правилами та принципами функціонування міжнародних 
економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України; 
методами та навичками управління в умовах розвитку світового господарства; 
сучасними технологіями менеджменту; методиками аналізу результатів наукових 
досліджень у глобальному масштабі в умовах нової економіки.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ.  
Світове господарство. Методологія досліджень розвитку ринку. Глобалізація. 
Особливості досліджень в умовах глобалізації. Причини та обмеження моніторингу. 
Інструменти моніторингу. Нова економіка: сутність, форми прояву, переваги та ризики. 
Постіндустріальне суспільство як епоха зародження та становлення «нової економіки»: 
сутність та ознаки. Методологія дослідження сучасного суспільства та нової 
економіки. Інформаційно-технологічна революція кінця ХХ ст. Інтернет-економіка. 
Глобальна економіка: суть, особливості прояву та ознаки. ТНК та їх роль у глобальній 
економіці. Регіоналізація глобальної економіки та новітній міжнародний поділ праці.  
Конкурентоспроможність в глобальній економіці. Індекс глобальної 
конкурентоспроможності. Мережеве підприємство як форма організації нової 
економіки.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 40 годин аудиторних занять і 65 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


