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«Глобальні міста та системи» 
 

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні слухачів із процесами, 

явищами та закономірностями розвитку глобальної економічної системи, зокрема і 

глобальних міст; формуванні теоретичних знань із оцінювання ступеня глобальності міста 

на основі звітів провідних аналітичних центрів та міжнародних організацій; сприянні 

зміцненню аналітичних навичок при розгляді функціонування системних зв’язків 

глобальних міст та глобальних міських агломерацій в економічній, соціальній, екологічній 

та технологічних сферах; у виробленні у слухачів творчих підходів до побудови профілю 

глобального міста та означення чинників його конкурентоспроможності в контексті 

формування глобальних ланцюгів доданої вартості (Global Value Chains), глобального 

інституціонального середовища, креативності, сталого розвитку та смарт-спеціалізації, у 

формуванні низки компетентностей в процесі розроблення слухачами системи брендингу 

та маркетингу конкретного глобального міста.  

Міждисциплінарні зв’язки. «Глобальні міста та системи» як навчальна дисципліна 

інтегрує важливі теоретичні поняття, методики аналізу та практичні прийоми прийняття 

рішень фахівцями в сферах міжнародної економіки та міжнародних економічних 

відносин, урбаністики та розроблення стратегій і реалізації політики міського розвитку, 

маркетингу та брендингу міських територій, публічного управління в містах тощо. 

Дисципліна пов’язана з такими загальнотеоретичними та спеціальними дисциплінами, як: 

«Статистика», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Основи економіки міста», 

«Урбаністика», «Регіоналістика», «Інфраструктура міста», «Демографія та соціальна 

сфера міста», «Конкурентосроможність міста», «Smart-економіка та Smart-місто», 

«Геоінформаційні системи», «Моделювання просторового розвитку міст», «Політика 

міського розвитку», «Просторове планування розвитку міста».   

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни:  

1. Знати та розуміти:  

 Знати та використовувати наукову термінологію, пояснювати базові теорії з 

питань:  

- функціонування та тенденцій розвитку глобальних міст та міських агломерацій;  

- ролі, значущості та якості існуючих підходів щодо визначених критеріїв 

глобальності міста;  

- способи вирішення проблем та протиріч між цілями глобального бізнесу в 

середовищі конкуренції та інституціональними цілями жителів глобальних містах з 

урахуванням їх соціокультурних та економічних потреб;  

- тенденції сталого розвитку глобальних міст;  

- значення креативних індустрій та Smart-спеціалізації у розвитку глобальних міст.  

 Розуміти концептуальні засади провідних наукових шкіл із глобальної урбаністики 

та пояснювати на їх основі особливості функціонування та сучасного розвитку глобальних 

міських систем та мереж.  

2. Вміти:  
- вживати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення в глобальних містах та міських агломераціях до стейкхолдерів у 

галузі міського розвитку та містобудування;  

- проводити аналіз функціонування та розвитку глобальних міст і за допомогою 

різних методик оцінювати ступінь інтернаціоналізації, глобальної 

конкурентоспроможності та якості інституцій певного міста, розраховувати відповідні 

економічні та соціальні показники і розробляти напрями економічної політики та 

програми розвитку певного міста;  



- самостійно конструювати профіль глобального міста та формулювати його 

брендинг на основі різних методик, окреслювати напрями маркетингу та Smart-

спеціалізації глобального міста;  

- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні, зокрема, вести фахову дискусію з приводу 

відбору й систематизації кількісних та якісних даних щодо міського розвитку, 

адекватності побудованих моделей та механізмів, які стосуються економіки міста та 

містобудування.  

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії. Вивчення 

дисципліни «Глобальні міста та системи» спрямоване на посилення майбутнім фахівцем 

його потенціалу у різних сферах міської економіки, і особливо у сфері міжнародних 

економічних відносин: від бізнес-проектування та започаткування бізнесу в міському 

середовищі до управління і просторового планування міста в командах креативних людей. 

Отримані знання та сформовані компетентності при вивченні дисципліни здатні 

зорієнтовувати майбутнього фахівця мислити та діяти глобально в економічному 

просторі, організовувати власні ефективні стартапи в міському середовищі, ставати 

членами громадських організацій і брати участь в проектах з міського розвитку, діяльність 

яких передбачатиме отримання та освоєння міжнародних грантів, фінансування з міських 

бюджетів тощо, а також відкривають перспективи працевлаштування в структурах 

місцевих органів влади, міжнародних корпорацій, міжнародних консалтингових 

організацій.  

Зміст навчальної дисципліни за темами:  
Тема 1. Транснаціоналізація виробництва та її роль у становленні й розвитку 

глобальних міст та систем.  

Тема 2. Глобальний урбанізований простір. Предмет і завдання дисципліни 

«Глобальні міста та системи». 

Тема 3. Концепції обґрунтування розвитку глобальних міст та систем.  

Тема 4. Оцінювання розвитку глобальних міст та систем. Статистика глобального 

міста. 

Тема 5. Індексування глобальних міст та формування їхньої ієрархії.   

Тема 6. Підходи до розкриття взаємозв’язків глобальних міст.  

Тема 7. «Спеціалізація» глобальних міст та її вплив на формування глобальних 

систем.   

Тема 8. Конфлікти у глобальних містах: прояви та шляхи вирішення.  

Тема 9. Умови забезпечення стійкості статусу «глобальне місто».  
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