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Мета навчальної дисципліни: 
Встановити суть світових інституційних 

зрушень та їх вплив на економічні 

процеси в Україні, розкрити 

трансформації базових інститутів 

соціально-економічної системи України, 

обґрунтувати заходи щодо інституційних 

корекцій, необхідних для подолання 

кризових процесів і переходу до 

стабільного розвитку. 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результати навчання 
Ви дізнаєтесь про: 
 - базові елементи  сумісно-розділених відносин; 

- інституційну форму інтеграції та глобалізації;  

- похідні деструкції та диспропорцій структурних реформ в 

Україні; 

- зміст глобальних зрушень світового господарства; 

- суть соціально-економічного циклу як форми розвитку 

суспільного відтворення; 

-  методологічні аспекти визначення рівня економічної 

безпеки; 

-  інструменти фінансово-інституційного забезпечення; 

 - суть та характеристики дискретних інституційних змін. 

 

 

 

 



Ви будете вміти: 
- встановити логіку історичного розвитку базових 

елементів  сумісно-розділених відносин; 

- застосувати закони і принципи архітектоніки інтегральної 

взаємодії інтеграції та глобалізації; 

- сформувати середньострокову стратегію структурних 

реформ в Україні з врахуванням деструктивних змін; 

- охарактеризувати  наслідки фінансової сингулярності 

традиційної ринкової економіки; 

- розкрити науково-технічні детермінанти циклічності у 

плановій економіці; 

- визначити внутрішні та зовнішні загрози економічної 

безпеки; 

- дослідити процеси реформування фінансово-

інституційного простору; 

- розкрити модель «нового державного управління».   



Загальна інформація про курс 

годин 

Вид заняття Обсяг курсу 

Загальна кількість годин 90 

у т.ч.:   

лекції 16 

практичні роботи 

(семінарські) 

16 

самостійна робота 58 

Ознаки курсу: 

  

Семестр Весняний (8-ий) 

Нормативна/вибіркова вибіркова 

Форма контролю залік 



Дидактична карта навчальної 

дисципліни 

№ 

теми 

Назва тем першого модуля 

Тема  1 Суть інституційних трансформацій економічних 

систем  

Тема 2 Інтеграційні поєднання інверсійного типу ринкових 

перетворень і глобалізації економіки 

Тема 3 Особливості базової деструкції соціально-

економічної системи 

Тема 4 Інституційні підвалини трансформаційних процесів 

в економіці 



Дидактична карта навчальної 

дисципліни 

№ 

теми 

Назва тем другого модуля 

Тема  5 Взаємозв’язок циклічності інституційних і 

соціально-економічних трансформацій  

Тема 6 Прогнозування та безпека трансформації 

економічних систем 

Тема 7 Трансформації фінансово-інституційного простору 

України в контексті глобального посткризового 

реформування  

Тема 8 Базові механізми рівноважного коригування 

інституційних перетворень 



Викладач навчальної 

дисципліни: 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економічної 

географії та екологічного 

менеджменту Підгірна 

Валентина Никифорівна 

 



До зустрічі !!! 

 


