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Консультації Очні консультації: 6  годин  кожного навчального дня присутності в каб 7. Факультет інформатики, математики та 

економіки. 

Он лайн- консультації: mdpu_grseconom@ukr.net кожного навчального дня  9.00.-12.00. 

 

1.Анотація до курсу 
 

Програму навчальної дисципліни «глобальна економіка» складено відповідно до освітньої програми «Економіка та 

бізнес». 

Навчальна дисципліна належить до циклу базових дисциплін. «Глобальна економіка» передбачає узагальнення 

фундаментальних знань світової економічної думки і практики, висвітлює такі питання, як моделі суспільного розвитку, 

система відносин власності, виникнення та значення грошей в товарному виробництві, форми суспільного виробництва, 

http://fim.mdpu.org.ua/fakultet-informatiki-matematiki-ta/kafedra-ekonomiky-ta-gotelno-restorannogo-biznesu/sklad-kafedry/bilyayev-sergij-sergijovich/


економічні системи, власність, ринок, економічна динаміка, кон’юнктура, конкуренція, державне регулювання 

економіки, циклічні процеси коливання економіки, підприємництво. 

Актуальність вивчення. Дисципліна “Глобальна економіка” спрямована на формування у студентів розуміння 

глобалізації як концепції, методології, невід'ємної складової історичного процесу і конкретного періоду розвитку 

людства, вміння використовувати концепцію глобалізації для пояснення та трактування історичних подій і сучасних 

тенденцій світового розвитку; засвоєнні системних теоретичних і практичних знань з глобалістики, методик, прийомів 

та інструментів глобального аналізу, тенденцій розвитку світової економіки, соціокультурної сфери, розуміння сутності 

глобальних екологічних проблем. 

Сподіваємося, що під час вивчення дисципліни «глобальна економіка» студенти замисляться над необхідністю 

соціалізації економіки, проблемами необхідності вміти аналізувати ризики. Економіка, яка зростає без поліпшення 

добробуту населення, збільшення тривалості його життя, не має майбутнього в умовах конкуренції та економічної 

глобалізації. Новою у зв’язку з цим має бути й роль держави в ринковій економіці. Підвищується значення її соціальної 

політики, спрямованої на формування соціальної бази ринкових реформ. 

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним 

контролем за тестами.  

За результатами суми балів, набраних 2 періодичні контрольні точки , виставляється підсумкова оцінка за 

національною, 100-бальною шкалами і ECTS.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є надання базових знань зі статистиці, інформатиці, математиці, 

економічної теорії, економічного аналізу. 

 

 

. 

 

 

2. Мета та цілі курсу 

 

Метою викладання даної навчальної дисципліни «Глобальна економіка» є формування знань і навичок стосовно 

обґрунтування господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику. «Глобальна економіка» - навчальна 



дисципліна, що вивчає інструментарій економічного обґрунтування й прийняття господарських рішень з урахуванням 

мінливості зовнішнього середовища. 

Основними цілями «глобальної економіки» є:  

− засвоєння основних принципів обґрунтування існування глобальної економіки; 

− усвідомлення, що економічні процеси зазнають впливу некерованих чинників та відбуваються в умовах 

невизначеності, конфліктності, принципової неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних 

для прийняття економічних рішень; 

− вивчення методологічних підходів щодо аналізу стану глобальної економіки; 

− оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику на глобальному ринку, 

використовуючи комп`ютерну техніку та програмно-математичні комплекси; 

− аналіз реальної ситуації, яка склалась у певній галузі, та розробка заходів на перспективу. 

3. Формат курсу 
Очний (offline) та Дистанційний (online, MOOC) - курс без очної складової. 

Перелік компетентностей, які набуваються під час опанування дисципліною: 

Аналіз і оцінювання ризиків  

Загальні компетентності: 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності 

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

Фахові компетентності спеціальності (ФК): 
ФК 7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, 

здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

ФК 9. Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

ФК 9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-

економічні процеси. 

ФК 13. Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття. 

Соціально-гуманітарна ерудованість 



5. Здійснювати аналіз соціально-економічних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання. 

Дослідницькі навички 

8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела та наукові надбання (принципи, методи, технології та ін.) 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 

Комунікація 

13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій 

15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології та бази даних. 

17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Праворозуміння 

20. Пояснювати природу та зміст функціонування глобальної економіки. 

Правозастосування 

21.Застосовувати набуті знання у різних економічних ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти в 

економіці і формувати обґрунтовані правові висновки щодо здійснення економічної діяльності. 

 

4. Результати навчання 

Після вивчення курсу глобальна економіка студенти повинні: 

знати:  
− основні поняття й категорії які стосуються глобальної економіки; 

− сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття господарських рішень; 

− основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності; 

− методичні основи кількісного та якісного аналізу глобального ринку; 

− теоретичні аспекти та напрями регулювання глобального ринку. 

вміти:  
− визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень; 

− розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу методів і моделей, системи показників 

економічного обґрунтування діяльності глобальної економіки; 



−   обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах невизначеності; 

−   аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень; 

− здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання глобального ринку, використовуючи комп’ютерну техніку та 

програмно-математичні комплекси; 

−   визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків у світовому масштабі. 

 

5. Обсяг курсу глобальна економіка 

 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

Кількість годин 12 14 302 

 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність Курс,  

(рік навчання) 

обовязкова\вибіркова 

2020 3  «Економіка та бізнес» 2 в 

 

 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор. 

Програмні засоби: презентація лекцій, яка містить текстові та графічні матеріали. 



Роздатковий матеріал для вирішення економічних задач, ситуацій. 

8. Політики курсу 

Жодні форми порушення академічної доброчесності. Студент зобов’язаний відпрацювати всі пропущені лабораторні, 

практичні або семінарські заняття протягом двох тижнів. Невідпрацьовані заняття (невиконання навчального плану) є 

підставою для недопущення студента до підсумкового контролю («Положення про бально-накопичувальну систему 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 

Богдана Хмельницького»). 

Студент, який навчається стабільно на «відмінні» оцінки і саме такі оцінки має за періодичні контролі, накопичує 

впродовж вивчення навчального курсу 90 і більше балів, має право не складати екзамен з даної дисципліни («Положення про 

бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького»). 

 

9. Схема курсу 

Тиж. / 
дата / 

год. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

Матеріали Література 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

6 акад. 

год.  

Тема 1.  Сучасна методологія глобалістики   

Глобалізація та її суть. Становлення 

глобалістики – науки про глобалізацію, 

формування її методологічної бази. Базові 

концепції, які характеризують історичні 

рамки глобалізації. 

 

Лекція, 

F2F 

Презентація http://me.kmu

.gov.u 

Передивитись 

презентацію 

2 год 

2 бали  

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 
1. http://w

ww.kru

gosvet.r

u.  

Теми рефератів 

1. Аналіз ринку: 

необхідність, 

принципи, види, 

організація робіт. 

6 балів  

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/


2. Сутність якісного 

аналізу ринку. 

3. Системний аналіз 

ринку в економіці. 

4 год 

6 акад. 

год. 

Тема 2. Основні  теорії  глобалістики 

Основні школи сучасної глобалістики. 

Становлення теоретичної бази глобалістики. 

 

Лекція 

F2F 

Презентація 

 

http://www.i

mf.org 

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

2 бали  

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

http://www.u

krstat.gov.ua/ 

Теми рефератів 

1. Аналіз ринку в 

інвестиційних 

проектах. 

2. Економічний 

ризик. 

3. Основні методи 

аналізу ринків. 

4 год 

6 балів  

6 акад. 

год. 
 

Тема 3.  Ідеологічні  концепції  і  

платформи  глобалістики 

Основні ідеологічні концепції глобалістики. 

Державно-політитчні платформи, в яких 

реалізується глобалізм.  

 

Лекція 

F2F 

Презентація 

 

http://me.kmu

.gov.u 

http://www.kr

ugosvet.ru.  

Передивитись 

презентацію, 
2 год 

2 бали  

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

Теми рефератів 

1. Інвестиційний 

ризик 

2. Класифікація 

ризиків 

3. Види ризиків та 

їх показники 

6 

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/


8 акад. 

год. 

Тема 4. Становлення  глобальної  

економіки 
Картографія світу у новітньому 

геоекономічному просторі. Закономірності 

функціонування глобальної економіки. 

 

Лекція 

F2F 

Презентація 

 

http://www.i

mf.org 

Передивитись 

презентацію, 
2 год 

2  

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

Теми рефератів 

1. Статистичний 

аналіз ризиків та 

методи їх 

оцінювання 

2. Аналіз небезпек 

3. Поняття ризику в 

менеджменті 

6 

10 акад. 

год. 

 

Тема 5.  Система  критики  глобалізації 

Соціально-політичні групи, які 

представляють критичні зауваження щодо 

процесів глобальних трансформацій. 

Сутність базових критичних зауважень 

процесу глобалізації. 

 

Лекція 

F2F 

Презентація 

 

http://me.kmu

.gov.u 

http://www.kr

ugosvet.ru.  

Передивитись 

презентацію, 
4 год 

2  

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

Теми рефератів 

1. Головні етапи 

кількісного 

аналізу та 

оцінки ризику 

2. Проблеми 

банківських 

ризиків 

3. Аналіз 

підприємницько

го ризику 

6 

8 акад. 

год. 

Тема 6.  Парадокси глобалізації та 

проблеми її доказової бази 

Лекція 

F2F 

Презентація 

 

http://www.i

mf.org 

Передивитись 

презентацію, 
4 год 

2  

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/


 Сутність глобальних економічних 

парадоксів. Базові глобальні парадокси, їх 

характеристика. 

Вплив метакорпорацій на розвиток сучасної 

світової економіки. Міжнародні організації в 

системі регулювання глобальної економіки. 

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

Теми рефератів 

1. Ризик і страхова 

ціна 

2. Теорія 

економічного 

ризику 

3. Аналіз ризиків у 

митній справі 

6 

10. Система оцінювання та вимоги 

Форма контролю 7 семестр – залік.  

30 балів – письмовий модульний контроль (ПМК), що містить питання змістовних модулів дисципліни, в тому 

числі тем самостійної роботи. 

20 балів – поточний контроль. (згідно академічного журналу) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

За семестр з курсу дисципліни проводяться два періодичні контролі (ПКР), результати яких є складовою результатів 

контрольних точок першої (КТ1) і другої (КТ2). Результати контрольної точки (КТ) є сумою поточного (ПК) і 

періодичного контролю (ПКР): КТ = ПК + ПКР. Максимальна кількість балів за контрольну точку (КТ) складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів за періодичний контроль (ПКР) становить 60% від максимальної кількості балів за 

контрольну точку (КТ), тобто 30 балів. А 40% балів, тобто решта балів контрольної точки, є бали за поточний контроль, 

а саме 20 балів. 

 

11. Рекомендована література 

Основна 

1. Козак Ю. Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Ю. Г. Козак, В. 

В. Ковалевський, Н. С. Логвінова та ін. ] – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 356 с. 

2. Кузьмін О. Є. Глобальна економіка / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, І. В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2016. – 300 с.  



3. Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / 

П. О. Куцик, 159 О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Видавництво львівської комерційної академії, 2015. – 594 с. 

4. Шагурин С. В. Экономика транснационального предприятия : учеб. пособ. / С. В. Шагурин, П. Д. Шимко. – Санкт-

Петербург : СПбГПУ, 2008. – 335 с. Шибаева Н. В. Международная экономика : учеб. пособ. / Н. В. Шибаева, Я. А. 

Максименко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 176 с. 

 

Додаткова 

2. Архієреєв С. І. Трансакційна складова екзогенних чинників впливу на зайнятість в умовах глобалізації економіки / 

А. В. Глушач, С. І. Архієреєв // Проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 227 – 232. 

3. Вакуленко Є. В. Фінансові механізми інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій: дис. … канд. екон. 

наук. : 08.00.02 / Вакуленко Євгенія Володимирівна. – Львів, 2015. – 188 с. 

4. Кизим М. О. Проблеми та цілі розвитку України у світі глобальних проблем світової спільноти : монографія / М. О. 

Кизим, П. В. Проноза, Ш. А. Омаров. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 96 с.  

5. Климова С. О. Аналіз проблем адаптації України до торгового режиму країн ЄС / С. О. Климова // Економіка: 

проблеми теорії та практики: збірник наукових праць : в 6 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. V, вип. 255. – С. 

92 – 97.  

6. Климова С. О. Дослідження динамічних ефектів інтеграції України в ЄС / С. О. Климова // Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – № 64. – С.106 – 110.  

7. Климова С. О. Основні принципи управління валютним курсом в умовах фінансово-економічної кризи / С. О. 

Климова // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць : в 6 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. 

– Т. V, вип. 247. – С. 1086 – 1089.  

8. Климова С.О. Створення Балто-Чорноморського Союзу як зміцнення економічної і політичної платформи України / 

С. О. Климова, Н. Н. Губанова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 

– №28’ (1200). – С. 41 – 44. 

9. 2Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія 

/ П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Видавництво львівської комерційної академії, 2015. – 594 с.  

10. Латов Ю. Сущность и типология глобальних проблем [Электронный ресурс] / Ю. Латов – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru.  

http://www.krugosvet.ru/


11. Литвин М. В. Глобалізація як передумова брендингу країн світу / М. В. Литвин, Г. Г. Полішко // Економічний 

простір. – 2015. – № 103. – С. 24 – 33. 

. 

 

Інтернет ресурси 

 

1. Офіційний сайт державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.  

2. Офіційний сайт департаменту статистики Організації Об'єднаних Націй. – Режим доступу : 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm.  

3. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. – Режим доступу : http://www.imf.org.  

4. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua. 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.imf.org/

