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1. Опис навчальної дисципліни 
  

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  
4,0 

 
Нормативна  

Рік (роки) підготовки 
 

 
1 –й 

 
- 

Загальна кількість годин 
144 години 

 
 
 
 

Галузь знань 0305 «Економіка 
та підприємництво» 

 
 
 
 

Семестр (семестри) 

 
1 –й 

 

 
- 

Лекції
* 

 

17 годин - 
 

Практичні, семінарські* 
 

Модулів –1 34 години -  

 
Змістових модулів 2 

 

Лабораторні
* 

 

 --  -- 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 51 
самостійної роботи 

магістра – 93 
17 навчальних тижнів 

Спеціальність 
8.03050401 – економіка 
підприємства,                     
8.03050901 – облік і аудит 
магістерські програми:  економіка 
підприємств міського господарства, 
економіка будівельних підприємств, 
менеджмент проектів і консалтинг, 
облік і аудит.  

 
 

Самостійна робота* 

Годин 93 годин 

  

Індивідуальне  завдання  
(КП, КуР, РГР, РГЗ тощо) 

 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

 
магістр 

Індивідуальні завдання (РГЗ) 
 

  
 

Види контролю: 
 

екзамен  

1 семестр  

 
Примітка  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): для денної форми навчання – від 42% до 58% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета: формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів 

функціонування глобальної економіки. 
Основні завдання: 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. 
        У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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; 
• 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. 

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.  

 
3. Програма навчальної дисципліни «Глобальна економіка» 

(за текстом «Розділу 2». Інформаційний обсяг навчальної дисципліни з програми 
навчальної дисципліни) 

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.  
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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. 
 
  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  
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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 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назва змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

 лек лаб пр.\сем срс  лек лаб пр./см срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль Глобальна економіка( 1семестр) 

Змістовий модуль 1. Глобалізація як феномен сучасного світового економічного розвитку  
 

Тема 1. 9 1 - 2 6      

Тема 2. 9 1 - 2 6   
 

 
 

 
 

 
 

 
Тема 3. 9 1 - 2 6      

Тема 4. 18 4 - 4 10      

Тема 5 18 2 - 8 8      

Тема 6. 9 1 - 2 6      

Разом за ЗМ 1 72 10 - 20 42      

Змістовий модуль 2.. Стратегії та перспективи глобального розвитку світової економіки  
 

Тема 7. 
 

9 2 - 2 5      

Тема 8. 
 

18 1 - 2 15      

Тема 9. 
 

18 1 - 2 15      

Тема 10 
 

9 1 - 2 6      
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Тема 11 
 

9 1 - 2 6      

Тема 12 
 

9 1 - 4 4      

Разом за ЗМ 2. 72 7 - 14 51      

РАЗОМ 144 17  34 93      

 
    5. Теми семінарських занять 

Не передбачено 
 

6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна заочна 
ЗМ 1. Глобалізація як феномен сучасного 

світового економічного розвитку  
10  

1.1. Сучасна методологія глобалістики 4 - 
1.2. Основні  теорії  глобалістики 2 - 
1.3. Ідеологічні концепції і платформи 

глобалістики 
2  

1.4. Становлення глобальної економіки  2  
1.5. Система критики глобалізації  2  
1.6. Парадокси глобалізації та проблеми її 

доказової бази  
2  

ЗМ 2. Стратегії та перспективи глобального 
розвитку світової економіки  

8  

2.7. Регулятивні механізми глобальної економіки 4  
2.8. Інституційне середовище глобальних 

трансформацій  
4  

2.9. Міжнародні стратегії глобалізації  4  
2.10. Альтерглобалізм: становлення і перспективи 

розвитку 
2  

2.11. Сценарні карти глобального розвитку 2  
2.12. Конкурентна стратегія розвитку України в 

умовах глобалізації 
4  

  
РАЗОМ 

34  

 
7. Теми лабораторних занять 

Не передбачено 
 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна заочна 
1 2 3 4 
 ЗМ 1. Глобалізація як феномен сучасного 

світового економічного розвитку  
 

46  
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1. Огляд основної та додаткової літератури. 12  
2. Вивчення понятійного апарату змістового модулю 12  
3. Самостійна підготовка наукових доповідей  16  
4. Підготовка до контрольної роботи за змістовим 

модулем (розв’язання задач). 
2  

5. Підготовка  до поточного тестування 4  
 
 

ЗМ 2. Стратегії та перспективи глобального 
розвитку світової економіки  

47  

6. Огляд основної та додаткової літератури 4  

7. Вивчення понятійного апарату змістового модулю 10  
8. Самостійна підготовка наукових доповідей  

 
16  

9. Підготовка до контрольної роботи за змістовим 
модулем (розв’язання задач). 

2  

10. Підготовка  до поточного тестування 2  
13. Захист наукових доповідей 13  

РАЗОМ 93 - 

 
9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 

Не передбачено 
 

10. Методи навчання 
 

Аналітичні, синтетичні, проблемні, рішення задач, конспектування лекцій, постановка 
питань, самостійна робота.  
 

11. Методи контролю 
 

Усне опитування, письмовий контроль, поточне тестування, підготовка наукових 
доповідей. Підсумковий контроль: письмовий екзамен з використанням екзаменаційних 
білетів.  

  
12. Розподіл балів, які отримують студенти (денна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий контроль (екзамен) Сума 

(балів/%) 
Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 2. 

 
30% 

 

 
100% 

35% 35% 

70% 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 
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90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

 
1. Решетило В.П. Програма нормативної навчальної дисципліни  підготовки   магістра 
«Глобальна економіка». галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності – 
8.03050401 – економіка підприємства,  8.03050901 – облік і аудит. - Х,: ХНУМГ, 2014. 
2. Решетило В.П. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки   магістра 
«Глобальна економіка». галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності – 
8.03050401 – економіка підприємства,  8.03050901 – облік і аудит. - Х,: ХНУМГ, 2014. 

 
14. Рекомендована література 

 
Базова 

 
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.   
 

Допоміжна 
 

1. П.С. Ещенко, А.Г. Арсеенко. Куда движется глобальная экономика в 21 веке?/ П.С. 
Ещенко, А.Г. Арсеенко. – К.: Знання Украины, 2012. – 479 с.  
2. Дэни Родрик. Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики. Пер. с 
англ.. -  Изд- во Института Гайдара. М.: 2014. – 576 с.   
3. Кравчук Н.Я. Дивергенція глобального розвитку:  Сучасна парадигма формування 
геофінансового простору. – К.: Знання, 2012. – 782 с.  
4. А.И. Уткин. Глобализация: процесс и осмысление. – М.: ИНФРА, 2012. – 345 с.  
5. М. Делягин. Мировой кризис: Общая теория глобализации. Издание второе, 
переработанное  дополненное . Москва, ИНФРА-М, 2013. – 234 с.  
6. Глобализация мирового хозяйства: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. М.Н. 
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