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ВСТУП 
(за навчальним планом та ОПП) 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки  магістра спеціальності – 8.03050401 – економіка 
підприємства, 8.03050901 – облік і аудит 
 
         навчальним планом передбачені -  магістерські програми:  економіка підприємств 
міського господарства, економіка будівельних підприємств, менеджмент проектів і 
консалтинг, облік і аудит.  

предмет дисципліни: відносини між суб’єктами глобального бізнесу, що 
визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних економічних 
трансформацій. 

 
Міждисциплінарні зв’язки:  
 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
Міжнародна економіка Методологія наукових досліджень 

Міжнародна економічна діяльність 
України 

Стратегічне управління підприємством 

Міжнародні фінанси Інноваційний розвиток підприємства 

Менеджмент Конкурентоспроможність підприємств 

  

 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 

ЗМ 1. Глобалізація як феномен сучасного світового економічного розвитку  
ЗМ 2.  Стратегії та перспективи глобального розвитку світової економіки  
 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Глобальна економіка»  є: 
формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування 
глобальної економіки. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Глобальна економіка»  є: 
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. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:   
•  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; 
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• динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку; 
• форми та механізми соціалізації глобальної економіки; 
• механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у 
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; 
• визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної 
економічної політики;      
• розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих 
комплексів; 
• організовувати процеси управління міжнародною економічною діяльність 
регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; 
• визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної 
економічної політики. 

 
         мати  компетентності: 

• володіти спеціальною термінологією, вміти усвідомлено користуватися основними 
поняттями та термінами у галузі глобалістики; 

• активно використовувати, описувати, розкривати, порівнювати сутність, оцінювати 
основні науково-практичні гіпотези з проблем глобального економічного розвитку; 

• будувати розгорнену, доказову відповідь на проблемні питання, що розкривають знання 
та розуміння проблем розвитку глобальної економіки.  

  
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144г. / 4 кредити ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (за ОПП, з урахуванням розбіжностей у 

термінології) 

Змістовий модуль 1. Глобалізація як феномен сучасного світового 
економічного розвитку  
 
Тема 1. Часові межі феномену глобалізації 
1.1. Сутність та основні етапи розвитку процесів глобалізації.  
1.2. Фактори та рушійні сили глобалізації світової економіки 
1.3.  Основні наслідки процесів глобалізації економіки 
1.4. Регулювання світового господарства в умовах глобалізації економіки. 
 
Тема 2. Сучасна методологія глобалістики 
2.1. Становлення глобалістики – науки про глобалізацію, формування її методологічної бази. 
2.2. Основні школи сучасної глобалістики 
2.2.1. Сучасні теоретичні підходи до феномену глобалізації 
2.2. 2. Ліберальні та неокейнсіанські моделі глобалізації 
2.2.3. Концепції інформаційної революції, «гуманітарних інтервенцій», модернізму, 
постмодернізму, неомодернізму та світового хаосу як теоретичні моделі глобалізації.   
2.3. Базові концепції, які характеризують історичні рамки глобалізації. 
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  Тема 3. Школи і міждисциплінарний статус глобалістики. 
3.1. Основні ідеологічні концепції глобалістики  
3.2. Державно-політичні платформи, в яких реалізується глобалізм. 
  
Тема 4. Становлення глобальної економіки  
4.1. Сутність і рушійні сили економічного глобалізму 
4.2. Основні суб’єкти становлення та розвитку глобальної економіки 
4.3. Фінансова глобалізація: фактори, основні форми та соціально-економічні наслідки.   
4.4. Закономірності функціонування глобальної економіки. 
  
Тема 5. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 
5.1. Соціально-політичні групи, які представляють критичні зауваження щодо процесів 
глобальних трансформацій  
5.2. Сутність базових критичних зауважень процесу глобалізації. 
 5.3. Картографія світу у новітньому геоекономічному просторі  
 
Тема 6. Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації. 
6.1. Сутність глобальних економічних парадоксів  
6.2. Базові глобальні парадокси, їх характеристика  
 
Змістовий модуль 2. Стратегії та перспективи глобального розвитку 

світової економіки  

Тема 7. Парадоксальна природа глобальних трансформацій. 
7.1. Трансформація регулюючої ролі держави в економіці за умов глобалізації  
7.2. Вплив метакорпорацій на розвиток сучасної світової економіки  
7.3. Міжнародні організації в системі регулювання глобальної економіки. 
 
Тема 8. Альтерглобалізм та його форми 
8.1. Основні проблеми та протиріччя в розвитку глобальної економіки 
8.2. Сутність альтерглобалізму, його значення в розвитку глобалізаційних процесів  
8.2. Програми альтерглобалізму . 
  
Тема 9.  Глобальна економіка як прогностична реальність. 
9.1. Особливості сучасного етапу світового розвитку  
9.2. Сценарії глобального розвитку. 
  
Тема 10. Регулятивні механізми глобальної економіки. 

10.1. Інститут держави в умовах глобалізації  
10.2. Метакорпорації – характерні суб’єкти впливу на розвиток глобальної економіки  
10.3. Міжнародні організації в інституційному середовищі глобальних трансформацій. 
  
Тема 11. Міжнародні стратегії глобалізації  
11.1. Сутність стратегії, її формування  
11.2. Стратегії глобального розвитку світу. 
  
Тема 12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації 
12.1. Стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір 
12.2. Методологічні засади геоекономічного аналізу і прогнозування, необхідні для 
формування стратегії подальшого розвитку України  в умовах глобалізації 
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3. Рекомендована література  

1. Мазурок П.П., Одягайло Б.М.. Кулішов В.В., Сазонець О.М. Глобальна економіка: 
навчальний посібник. – Львів, «Магнолія 2006», 2011. – 208 с.  
2. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография/ 
Д. Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. Столярчук и др.; под научн. ред. профессоров Д. 
Лукьяненко, А. Поручника, В . Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с.  
3. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / Д.Г. Лук’яненко, А.М. 
Поручник, А.М. Колот та ін; за заг. ред.  професорів Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: 
КНЕУ, 2011. – 703 с.  
4.  Решетило В.П. Глобалізація економіки. – Х,: ХНУМГ, 2014. – 165 с.   
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  –  екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові завдання, 
контрольні роботи, захист звітів з наукових досліджень, питання і задачі до екзамену.  
 

АНОТАЦІЯ 
ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Мета вивчення: формування у студентів знань умов і факторів становлення та 
механізмів функціонування глобальної економіки. 

Предмет 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. 
           Змістові модулі: глобалізація як феномен сучасного світового економічного розвитку; 
стратегії та перспективи глобального розвитку світової економіки  
 

ABSTRACT (ANNOTATION) 
GLOBAL ECONOMY  

  The purpose: develop students' awareness of conditions and factors of formation and 
functioning mechanisms of the global economy.  
         The subject matter: identifying systemic nature of economic globalization, the determination 
of the depth of the impact of global transformations on global integration processes; identification 
of the main parameters of global development, the definition of the current market and institutional 
practices of Global Management; analysis of the characteristics of the formation of national and 
international development strategies.  
        Content modules: globalization as a phenomenon of the modern world of economic 
development; strategy and prospects for the global development of the world economy. 

АННОТАЦИЯ 
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

          Цель изучения: формирование у студентов понимания условий и факторов 
становления и механизмов функционирования глобальной экономики.  
         Предмет дисциплины: выявление системной сущности экономической глобализации, 
определение глубины влияния глобальных трансформаций на мировые интеграционные 
процессы; идентификация основных параметров глобального развития, определение 
современных рыночных и институциональных методик глобального менеджмента; анализ 
особенностей формирования национальных и международных стратегий развития.  
       Модули содержания: глобализация как феномен современного мирового 
экономического развития; стратегии и перспективы глобального развития мировой 
экономики. 
 


