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ДИСЦИПЛІНА «ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ НАУКОВИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА» 

 
Анотація. Дисципліна «Особливості та принципи наукових міждисциплінарних досліджень 
світового господарства» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона 
забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування 
ефективного викладача вищої школи, здатного досліджувати світову економіку як цілісну 
систему. У рамках навчального курсу ставляться завдання закріплення умінь дослідження 
закономірностей і проблем розвитку світової економіки, процесів інтернаціоналізації 
господарського життя й глобалізація світогосподарських процесів, факторів, що визначають 
формування світових (глобальних) ринків, функціонування системи міжнародних економічних 
організацій. Важливою характеристикою навчальної дисципліни є узагальнення існуючих 
класифікацій національних економік і засвоєння аспірантами навичок аналізу моделей 
соціально-економічного розвитку, реалізованих в основних країнах і регіонах світового 
господарства. Особлива увага приділяється здатності самостійного дослідження основних 
тенденцій розвитку світової економіки, ресурсів, ринкової та функціональної структури 
світового господарства, а також використанню сучасного інструментарію аналізу 
особливостей, ролі та місця економік окремих країн у світовій економіці, у тому числі з 
використанням методів математичної статистики, інтегрального аналізу, фінансової 
математики тощо. При цьому, здійснюється постійна актуалізація вивчення соціально-
економічних особливостей і динаміки розвитку окремих країн і груп країн миру. 
Мета навчальної дисципліни: надати сучасні знання про світове господарство як систему й 
глибоке розуміння процесів і складних тенденцій, що відбуваються в ньому, теоретичних основ 
і закономірностей його функціонування й розвитку. 
Попередні вимоги: аспірант повинен знати: ключові поняття та категорії курсу світової 
економіки, теоретичні підходи, що використовуються під час аналізу сучасного стану й 
тенденцій розвитку світової економіки як системи, при дослідженні закономірностей 
функціонування національних і регіональних моделей соціально-економічного розвитку; 
концепції і теорії глобалізації світогосподарських процесів, світової економічної рівноваги, 
мати достатню обізнаність у ключових документах, фактах і подіях, що вплинули на 
формування сучасного світового господарства; історичні етапи, фактори розвитку, основні 
параметри й елементи сучасної світової економіки; роль та види ресурсів у світовій економіці; 
природні ресурси світового господарства; трудові, фінансові, наукові ресурси світового 
господарства; особливості національної економічної політики окремих країн. Аналізувати 
важливі події та тенденції у світовій економіці, володіти методикою та інструментарієм аналізу 
динаміки, структури та основних пропорцій світової економіки;аналізувати й інтерпретувати 
дані вітчизняної й закордонної статистики про соціально-економічні процеси і явища, виявляти 
тенденції зміни соціально-економічних показників, аналізувати дані статистики дослідних 
центрів, звітності компаній, соціологічних опитувань у друкованому й електронному виді з 
метою виявлення закономірностей і тенденцій функціонування й розвитку національної й 
світової економіки; використовувати отримані знання для наукового аналізу подій, явищ і 
процесів у сфері дослідження світового господарства - як у глобальному масштабі, так і на 
рівні функціонування світогосподарських інституцій і окремих економічних суб'єктів, що беруть 
участь у світогосподарських процесах; здійснювати загальний аналіз зовнішньоекономічної 
політики країн; уміти встановлювати зв’язки між поточними подіями, знати поточний стан 
зовнішньоекономічних зв’язків України і найвпливовіших держав світу. 
Змістовні модулі:  

 дослідження концептуальних та методологічних засад дослідження світової економіки, 
основних етапів та факторів розвитку світового господарства, динаміки та структури 
світового господарства, глобальних та національних міжгалузевих систем, чинників, що 
зумовлюють економічні цикли.  

 дослідження економіки головних суб’єктів світової економіки, економіки розвинених 
країн, особливостей економіки розвинених країн. країн, що розвиваються та країн з 
ринком, що формується, особливостей регулятивних механізмів національної 
економічної політики.  



Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: другий рік навчання, ДВА.3.02.02 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 годин 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Мазуренко Валерій Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри світового 
господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин.  
Інформація про викладача:  
http://www.iir.edu.ua/education/international_economic/svgimev/staff/ 
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