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ВСТУП 

Вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» дає змогу набути 

знання щодо становлення глобальної економіки, потенційних можливостей 

розвитку національних економік в умовах глобалізації, а також визначити 

ефективні стратегії для реалізації цих можливостей. 

Мета дисципліни: формування у студентів знань умов і факторів 

становлення та механізмів функціонування глобальної економіки. 

Завдання дисципліни: 

- виявлення системної сутності економічної глобалізації;  

- визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові 

інтеграційні процеси; 

- ідентифікація основних параметрів глобального розвитку;  

- визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального 

менеджменту;  

- аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку. 

Предмет дисципліни: відносини між суб'єктами глобального бізнесу, що 

визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних 

економічних трансформацій. 

Після вивчення дисципліни студент повинен. 

знати: 

- природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки; 

- закономірності глобальної корпоратизації бізнесу; 

- генезис глобальної економічної інтеграції; 

- характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної 

інтеграції в глобальних умовах розвитку; 

- динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку; 

- форми та механізми соціалізації глобальної економіки; 

- механізми та інструментарій антициклічного регулювання економіку 

глобальній системі; 

- дію конкурентних механізмів глобального ринку; 

- напрями інтеграції України в глобальний економічний простір. 

вміти: 

- аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; 

- виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах 

глобалізації; 

- розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих 

комплексів; 

- організовувати процеси управління міжнародною економічною діяльністю 

регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; 

- визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної 

економічної політики. 

   Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

- здатність визначати cутність економічної глобалізації та основних підходів 

щодо її аналізу;  

- вміння аналізувати закономірності та тенденції глобалізації, класифікувати 

типи глобальних проблем; 
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- вміння досліджувати теоретичні та методологічні проблеми сучасної 

глобалістики, використовуючи концепції сучасної глобалістики; 

- здатність характеризувати ключові глобальні проблеми економічного 

розвитку за допомогою цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів; 

- здатність робити аналіз суперечностей і дуалізму сучасного етапу 

глобалізації; 

- вміння визначати сутність і суспільно-політичні передумови 

альтерглобалізму; 

- здатність аналізувати процеси управління міжнародною економічною 

діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів. 

   Вивчення змісту дисципліни базується на знаннях економічної теорії, 

економіки зарубіжних країн, менеджменту, міжнародної економіки, міжнародної 

економічної діяльності України, міжнародних фінансів.  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Нормативна  

Спеціальність 

071  «Облік і 

оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

«Облік і аудит в 

управлінні 

підприємницькою 

діяльністю», 

«Фінансовий менеджмент 

у сфері бізнесу» 

 «Бізнес та приватне 

підприємництво» 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1 1 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання (реферати, 

розрахункові, графічні, 

розрахунково-графічні роботи, 

контрольні роботи, що 

виконуються під час СРС 

(домашні контрольні роботи), 

курсові, дипломні проекти 

(роботи) та ін. визначаються 

робочим навчальним планом чи 

рішенням кафедри) 

Семестр: 

Загальна кількість годин - 120 
1 1 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента –6 

Освітній ступінь: 

 магістр 

 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 2 год. 

Лабораторні 

Не передбачені 

Самостійна робота 

54 114 

Індивідуальна робота 

- - 

Вид контролю:  

залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

        для денної форми навчання – 22:78 

для заочної форми навчання – 5:95 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студента університету з навчальної дисципліни 

«Глобальна економіка» на семінарських заняттях здійснюється за чотирьох 

бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре;  

«5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС.  

Шкала оцінювання знань студентів: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А 5 «відмінно» 

80-89 В 4 «дуже добре» 

65-79 С 4 «добре» 

55-64 D 3 «задовільно» 

50-54 Е 3 «достатньо» 

35-49 FX 2 «незадовільно» 

1-34 F 2 «неприйнятно» 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Засвоєння матеріалу та оволодіння навичками здійснюється слухачами під 

час лекцій, на семінарських заняттях у ході проблемних дискусій, робота в малих 

групах, мозкові атаки, презентації, метод проектної роботи, та самостійної роботи 

над ситуаційними вправами, а також у процесі  безпосереднього ознайомлення з 

роботою установ та організацій.  

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань; 

2) написання індивідуальних завдань; 

3) усного опитування; 

4) підсумкового заліку у тестовій формі. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи глобалізації економіки 

Тема 1. Загальна теорія і методологія глобалістики 

Сутність і природа глобалізації. Еволюція напрямків глобалізації. Форми 

прояву глобалізації. Етапи розвитку глобалізації. Еволюція концепцій 

глобалізації. 

Тема 2. Проблеми і стратегії глобалізації 

Передумови глобалізації. Позитивні та негативні наслідки сучасної 

глобалізації. Характеристика основних проблем глобалізації. Сучасні ідеологічні 

концепції формування глобальних стратегій. 

Тема 3. Глобалізація як економічна категорія 

Сутність та особливості глобальної економіки. Джерела 

конкурентоспроможності в глобальній економіці. Концепції розвитку глобальної 

економіки. 

Тема 4. Економічна роль держави в умовах глобалізації 

Функції держави в умовах глобалізації. Державно-корпоративний глобалізм. 

Стратегія ТНК і МНК. 

Тема 5. Особливості функціонування сучасних глобальних ринків 

Глобалізація товарних ринків. Глобальний ринок капіталів та його сегменти. 

Глобальні ринки робочої сили. Глобальна економіка та „філософія світового 

виробництва". 

 

Змістовий модуль 2. Суб’єкти та процеси глобальної економіки 

Тема 6. Глобальна економіка та «новий регіоналізм» 

Взаємозв'язок та відмінності регіоналізації та глобалізації. Поняття „новий 

регіоналізм" та його представники. Недоліки нового регіоналізму. 

Тема 7. Регулятивні механізми глобальної економіки. 

Об'єктивність формування глобальної системи регулювання 

світогосподарських відносин. Проблеми глобальної регулюючої системи. 

Глобальні регуляторні інститути. Вплив глобальної регулюючої системи СОТ на 

розвиток світової економіки. 

Тема 8. Глобалізація та вибір України. 

Головні вектори геополітичної спрямованості зовнішньоекономічних 

зв'язків України. 

Вплив проявів глобальної економіки на економічну позицію України: 

наслідки глобальної економічної кризи. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л с інд с.р. л с інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Теоретичні основи глобалізації економіки 

Тема 1. Загальна теорія і 

методологія глобалістики. 
15 2 1 - 12 

32 1 

  14 

Тема 2. Проблеми і стратегії 

глобалізації. 
15 2 1 - 12 2  14 

Тема 3. Глобалізація як 

економічна категорія. 
16 2 2 - 12 14    14 

Тема 4. Економічна роль 

держави в умовах 

глобалізації. 

16 2 2 - 12 14    14 

Тема 5. Особливості 

функціонування сучасних 

глобальних ринків. 

14 2 2 - 10 18 1   16 

Разом за змістовим  

модулем 1 
76 10 8 - 58 76 2 2 - 72 

Модуль 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Суб’єкти та процеси глобальної економіки 

Тема 6. Глобальна економіка 

та «новий регіоналізм». 
14 1 1 - 12 15 1   14 

Тема 7. Регулятивні 

механізми глобальної 

економіки 

14 1 1 - 12 15 1   14 

Тема 8. Глобалізація та вибір 

України. 
16 2 2 - 12 14    14 

Разом за змістовим  

модулем 2 
44 4 4 - 36 44 2 -  42 

Усього годин 120 14 12 0 94 120 4 2 - 114 
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30. Mittelman James The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance. 

Princeton University Press, 2000. 
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32. Sachs Jeffrey D., Larrain Felipe B.. Macroeconomics in the Global Economy. 
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15. Інформаційні ресурси 

1. Глобальна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=6286131. 

2. "Світова економіка: глобальна фінансова криза" [Електронний ресурс]. – 
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3. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень 
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6. Економічна система глобалізму_Білорус [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ex.ua/5553709. 
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