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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 

Найменування 

показників 

 

 

Рівень вищої освіти 

галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація  

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

 

Кількість кредитів – 

11 

Рівень вищої освіти: перший  

Бакалавр 

 

 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові науки  

 

Спеціальність 051 Економіка 

 

Освітня програма: Економіка та 

бізнес 

 

 

Вибіркова 

  Рік підготовки 

Блоків – 2 

 
другий 

 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 330 години 

3 
 

Лекції 

 

 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

 

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень – бакалавр 

12 год. 
 

Практичні, семінарські 

14 год. 
 

 

Лабораторні 

  

Самостійна робота: 

302 год. 
 

 

 

 
 

Вид контролю 

залік 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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. 

Предметом дисципліни є процес цілеспрямованого формування витрат за їх 

видами, місцями та носіями за постійного контролю рівня витрачання ресурсів і 

стимулювання економії. 

Курс  «Глобальна економіка» базується на знаннях наступних дисциплін: 

«Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка 

підприємства», «Маркетинг», «Фінанси», «Економічний аналіз», «Теорія 

ймовірностей і математична статистика». 

 

3. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС 

ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНОЮ: 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях. 

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу 

інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію. 

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 

4. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

РН3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки, 

РН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем. 

РН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності. 



РН7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки. 

РН9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

РН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність їх діяльності. 

РН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 

РН21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

БЛОК І. Становлення глобалістики, формування її методологічної і 

теоретичної бази економічних ризиків і спрямованість господарських 

рішень на їхню мінімізацію. 

 

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. 

Тема 2. Основні  теорії  глобалістики 

Основні школи сучасної глобалістики. Становлення теоретичної бази 

глобалістики. 

Тема 3.  Ідеологічні  концепції  і  платформи  глобалістики 

Основні ідеологічні концепції глобалістики. Державно-політитчні платформи, в 

яких реалізується глобалізм.  

 

БЛОК ІІ. Сучасна світова економіка та перспективи її глобального 

розвитку  

Тема 4. Становлення  глобальної  економіки 
Картографія світу у новітньому геоекономічному просторі. Закономірності 

функціонування глобальної економіки. 

Тема 5.  Система  критики  глобалізації 

Соціально-політичні групи, які представляють критичні зауваження щодо 

процесів глобальних трансформацій. Сутність базових критичних зауважень 

процесу глобалізації. 

Тема 6.  Парадокси глобалізації та проблеми її доказової бази 

Сутність глобальних економічних парадоксів. Базові глобальні парадокси, їх 

характеристика. 

Вплив метакорпорацій на розвиток сучасної світової економіки. Міжнародні 

організації в системі регулювання глобальної економіки. 



6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

БЛОК І. Становлення глобалістики, формування її методологічної і теоретичної бази 

економічних ризиків і спрямованість господарських рішень на їхню мінімізацію. 

Тема 1. 
Становлення 

глобалістики, 

формування її 

методологічної і 

теоретичної бази 

економічних ризиків 

і спрямованість 

господарських 

рішень на їхню 

мінімізацію. 

18 2 2   14       

Тема 2. Основні  

теорії  глобалістики 

18 2 2   14       

Тема 3. Ідеологічні  

концепції  і  

платформи  

глобалістики 

18 2 2   14       

Усього 54 6 6   42       

БЛОК ІІ. Сучасна світова економіка та перспективи її глобального розвитку 

Тема 4. 
Становлення  

глобальної  

економіки 

20 2 2   16       

Тема 5. Система  

критики  

глобалізації 

22 4 2   16       

Тема 6. Парадокси 

глобалізації та 

проблеми її 

доказової бази 

24 4 4   16       

Разом за блоком 2 66 10 8   48       

Усього 120 16 14   90       

 

7. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 

Назва теми лекції та питання, що вивчаються Кількість 

годин 

1 Тема 1. Становлення глобалістики, формування її методологічної і 

теоретичної бази економічних ризиків і спрямованість господарських 

рішень на їхню мінімізацію. 

2 

2 Тема 2. Основні  теорії  глобалістики 2 

3 Тема 3. Ідеологічні  концепції  і  платформи  глобалістики 2 

4 Тема 4. Становлення  глобальної  економіки 2 

5 Тема 5. Система  критики  глобалізації 4 

6 Тема 6. Парадокси глобалізації та проблеми її доказової бази 4 

Разом  16 



 

8. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 

Назва теми та питання, що вивчаються Кількість 

годин 

1 Тема 1. Становлення глобалістики, формування її методологічної і 

теоретичної бази економічних ризиків і спрямованість господарських 

рішень на їхню мінімізацію. 

2 

2 Тема 2. Основні  теорії  глобалістики 2 

3 Тема 3. Ідеологічні  концепції  і  платформи  глобалістики 2 

4 Тема 4. Становлення  глобальної  економіки 2 

5 Тема 5. Система  критики  глобалізації 2 

6 Тема 6. Парадокси глобалізації та проблеми її доказової бази 4 

Разом 14 

 

 

9. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
№ 

з/п 

Назва теми та питання, що вивчаються Кількість 

годин 

1 Тема 1. Становлення глобалістики, формування її методологічної і 

теоретичної бази економічних ризиків і спрямованість господарських 

рішень на їхню мінімізацію. 

14 

2 Тема 2. Основні  теорії  глобалістики 14 

3 Тема 3. Ідеологічні  концепції  і  платформи  глобалістики 14 

4 Тема 4. Становлення  глобальної  економіки 16 

5 Тема 5. Система  критики  глобалізації 16 

6 Тема 6. Парадокси глобалізації та проблеми її доказової бази 16 

Разом 90 

 
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час вивчення дисципліни «Глобальна економіка.» використовуються 

такі методи навчання: співбесіда, пояснення, інноваційні методи з 

використанням мультимедійних презентацій, практична робота, ситуаційні 

вправи. 

 
 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Під час вивчення дисципліни «Глобальна економіка» використовуються 

такі методи контролю: опитування, тестування, перевірка конспектів, 

контрольна робота. 



12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики, 
диференційованого заліку 

 
для заліку 

90-100 А відмінно  
 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

 
0-59 

 

FX 

незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

 

F* 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* – у разі складання дисципліни перед комісією 
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студ. вищ. навч. закл.] / [Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова та 

ін. ] – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 356 с. 
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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 

1. 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. 

2. Вакуленко Є. В. Фінансові механізми інноваційної діяльності 

транснаціональних корпорацій: дис. … канд. екон. наук. : 08.00.02 / Вакуленко 

Євгенія Володимирівна. – Львів, 2015. – 188 с. 

3. 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.  

4. 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.  
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