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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних ре-

комендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпоря-

дженням №  071  від 10.07.2019 р. та відповідних нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента та 

є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахів-

ця з міжнародної економіки. 

 Метою вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» – є формування у здобу-

вачів вищої освіти знань  факторів та умов створення, становлення, механізмів та інструментів 

функціонування глобальної економіки.  

Основні завдання дисципліни полягають у вивченні економічної природи глобальних 

трансформаційних процесів, умов та факторів становлення та визначення сучасного формату 

глобальної економіки, засоби та потенціал регулювання глобальних економічних процесів, ме-

ханізмів функціонування глобальних ринків, основні тенденції глобального бізнесу, кількісна 

та якісна оцінка глобального економічного ресурсу, напрямки розвитку глобалізацій них проце-

сів в економіки України, глобальна економічна політика. 

Об’єктом дисципліни «Глобальна економіка»  є економічна система,  яка складається з 

глобальної системи економічної взаємодії національних господарських систем  в процесі їх ін-

теграції до єдиного глобального економічного простору. 

Предметом  вивчення дисципліни  - є ринкові відносини між агрегатами міжнародного 

бізнесу, які базуються на закономірностях та специфічними особливостями функціонування 

глобальної економічної системи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» у здобувачів вищої 

освіти формуються професійні компетенції стосовно знань та умінь. 

Здобувач вищої освіти повинен знати економічну природу глобальних трансформацій,  

передумови становлення та функціонування сучасного формату глобальної економіки, глобаль-

ні бізнес-процеси, природу глобального економічного циклу, ресурси глобальної економіки: 

людський, земля та капітал, стратегії сталого розвитку країни в умовах глобалізації,  глобальна 

економічна політика.  

Успішне засвоєння матеріалу дозволяє здобувачу вищої освіти уміти аналізувати  та про-

гнозувати глобальні економічні процеси з точки зору їх характеру та глибини, глобальні еконо-

мічні цикли, механізми функціонування сучасних ринків,  ресурсну та глобальну економічну 

політику.  

Набуті знання та уміння у процесі вивчення дисципліни можуть застосуватись у процесі 

розробки та реалізації стратегії розвитку регіонів, країн та  корпорацій в умовах глобалізації, 

сучасних аудиторських та консалтингових дослідженнях з метою виявлення глобальних бізнес-

проблем та обґрунтування шляхів їх вирішення та визначення методів та інструментів для дося-

гнення сталого розвитку регіону.  

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Глобальна 

економіка» посідає важливе місце серед дисциплін, що викладаються студентам у вищих на-

вчальних закладах, які готують спеціалістів з Міжнародної економіки.  

Вона базується на матеріалах бакалаврського рівня освіти, та тісно пов’язана із вивченням 

таких курсів, як основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підпри-

ємства, міжнародна економіка, економіка зарубіжних країн, міжнародна торгівля.  
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1.2. Програма навчальної дисципліни.  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і склада-

ється з одного навчального  модуля, «Глобальна економіка та гармонізація національних 

інтересів», який є логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, 

засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 

виконання. 

Модуль 1. Глобальна економіка та гармонізація національних інтересів  

Тема 1. Економічна природа глобальних процесів  

Глобальна економіка як наука. Предмет та об’єкт дисципліни. Еволюція концепцій глобалі-

зації. Сучасні визначення та  структура глобальної економіки. Історія глобальних трансформацій 

та їх зміст. Характер глобальних трансформацій: глобальний та частковий. Основні напрямки гло-

бальних трансформаційних процесів на регіональному та державному рівнях. Суперечності і дуа-

лізм сучасного етапу глобалізації. 

Тема 2. Сучасна методологія та становлення глобальної економіки  
Головні учасники глобальних економічних процесів. Ресурси глобальної економіки: 

людські,  інноваційно-інвестиційні, природно-енергетичні та інформаційні. Структура глобаль-

ної економіки. Природа та  основні складові диспропорцій глобальної економіки. Основні аси-

метричні процеси глобального економічного розвитку. 

Тема 3. Глобальні економічні цикли 

Природа виникнення глобальних економічних циклів та критерії їх ідентифікації. Видова 

класифікація глобальних економічних циклів , їх зміст та еволюція. Історичні аспекти виник-

нення світових економічних криз. Причини виникнення, основні показники  їх протікання та 

наслідки глобальних фінансово-економічних криз. 

Тема 4. Показники оцінки глобальних економічних бізнес-процесів 

Основні види глобальних економічних бізнес-процесів та форми їх організації (Мегакорпо-

рації, глобальні корпорації, МНК, ТНК та інші). Сучасні моделі  глобальних економічних бізнес-

процесів.  Проблеми паритетної взаємодії глобального бізнесу та держав з різним рівнем соціаль-

но-економічного розвитку. 

Тема 5. Глобальні економічні ринки та їх функціонування 

Основні причини виникнення, фактори та механізми функціонування глобальних ринків. 

Основні індикатори функціонування глобальних ринків: глобальний попит та глобальна пропо-

зиція, глобальна рівновага, глобальна ціна та глобальні обсяги). Особливості встановлення гло-

бальної економічної ринкової рівноваги. Фактори стимулювання глобального попиту та пропо-

зиції. Основні ресурси глобальних економічних ринків та їх функціонування. 

Тема 6. Критичні теорії глобалізації 
Наукові кола та школи критики процесів глобалізації. Сім основних  базових критичних 

зауважень до процесів глобалізації.  Основні концепції критичного ставлення до процесу глоба-

лізації: антиґлобалізм та альтер- (чи альтернативний) ґлобалізм.  

Тема 7. Роль міжнародних організацій у становленні глобального світового порядку   

Глобальний економічний простір як середовище формування міжнародних організацій. 

Типологія міжнародних організацій. Основні етапи становлення й розвитку системи міжнарод-

них організацій. Вплив міжнародних організацій на становлення глобального світового поряд-

ку. Основні напрямки діяльності міжнародних організацій: Міжнародний валютний фонд, Сві-

товий банк (Міжнародний банк реконструкції і розвитку) і Світова організація торгівлі – їх про-

відна роль у сучасному світі.   

Тема 8. Глобальна економічна політика та стратегії глобалізації  

Зміст категорії глобальна економічна політика. Основні принципи, форми та методи фо-

рмування глобальної економічної політики. Напрями, методи та інститути реалізації глобальної 

економічної політики. Процес міжнародної координації глобальної економічної політики.  Реа-

лізація Концепції сталого розвитку  у глобальної економічної політики та стратегії глобалізації. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни. 

Таблиця 2.1 

 

 

№ п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
г
о
 

Л
е
к

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
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я

 

С
Р

С
 

У
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о
г
о
 

Л
е
к

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2  семестр 

Модуль №1   Глобальна економіка та гармонізація національних інтересів 

1.1 Економічна природа глобальних процесів 12 2 2 8 14 1 1 12 

1.2 Сучасна методологія та становлення гло-

бальної економіки 14 2 2 10 14 - - 14 

1.3 Глобальні економічні цикли 16 2 2 12 12 1 1 10 

1.4 Показники оцінки глобальних економіч-

них процесів 

16 
2 2 12 12 1 1 10 

1.5 Глобальні економічні ринки та їх функці-

онування 

14 
2 2 10 14 1 1 12 

1.6 Критичні теорії глобалізації 12 2 2 8 14 - - 14 

1.7 Роль міжнародних організацій у станов-

ленні глобального світового порядку   
14 2 2 10 14 1 1 12 

1.8 Глобальна економічна політика та страте-

гії глобалізації 
15 

2 
1 

2 10 14 1 1 12 

1.9 Виконання контрольної (домашньої) ро-

боти. 
- - -  8 - - 8 

1.9 Модульна контрольна робота № 1 7 - 1 6 - - - - 

1.10 Підсумкова семестрова контрольна робо-

та 
- - - - 4 - - 4 

Усього за модулем №1 120 17 17 86 120 6 6 108 

Усього за 1 семестр 120 17 17 86 120 6 6 108 

Усього за навчальною дисципліною 120 17 17 86 120 6 6 108 

 

2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Лекції СРС Лекції СРС 

1 2 3 4 5 6 

2 семестр 

Модуль №1   «Глобальна економіка та гармонізація національних інтересів.» 
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1.1 Економічна природа глобальних процесів 2 4 1 6 

1.2 Сучасна методологія та становлення гло-

бальної економіки 

2 5 
- 7 

1.3 Глобальні економічні цикли 2 6 1 5 

1.4 Показники оцінки глобальних економіч-

них процесів 

2 6 
1 5 

1.5 Глобальні економічні ринки та їх функці-

онування 

2 5 
1 6 

1.6 Критичні теорії глобалізації 2 4 - 7 

1.7 Роль міжнародних організацій у станов-

ленні глобального світового порядку   

2 5 
1 6 

1.8 Глобальна економічна політика та стра-

тегії глобалізації 

2 

1 

5 
1 6 

1.9 Модульна контрольна робота № 1 - 3 - - 

Усього за модулем №1 17 43 6 48 

Усього за навчальною дисципліною 17 43 6 48 

 
 

 2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма на-

вчання 
Заочна форма навчання 

Практ. 

заняття 
СРС 

Практ. 

заняття 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр 

Модуль №1   «Глобальна економіка та гармонізація національних інтересів.» 

1.1 Економічна природа глобальних процесів 2 4 1 6 

1.2 Сучасна методологія та становлення глобальної 

економіки 

2 5 
- 7 

1.3 Глобальні економічні цикли 2 6 1 5 

1.4 Показники оцінки глобальних економічних 

процесів 

2 6 
1 5 

1.5 Глобальні економічні ринки та їх функціону-

вання 

2 5 
1 6 

1.6 Критичні теорії глобалізації 2 4 - 7 

1.7 Роль міжнародних організацій у становленні 

глобального світового порядку   

2 5 
1 6 

1.8 Глобальна економічна політика та стратегії 

глобалізації 

2 5 
1 6 

1.9 Модульна контрольна робота № 1 1 6 - - 

Усього за модулем №1 17 43 6 48 

Усього за навчальною дисципліною 17 43 6 48 

 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

п/п Зміст самостійної роботи студента 
Обсяг СРС 

(годин) 
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Денна фор-

ма навчан-

ня 

Заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1  семестр 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 43 48 

2. Підготовка до практичних занять 40 48 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи 3 - 

4. Виконання контрольної (домашньої) роботи - 8 

5. Підсумкова семестрова контрольна робота - 4 

Усього за навчальною дисципліною 86 108 

 

  2.4.1. Завдання на контрольну (домашню) роботу (ЗФН)  
За програмою  дисципліни студенти заочної форми навчання виконують домашнє за-

вдання (ДЗ), відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з 

метою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь студентів. Вико-

нання ДЗ є важливим етапом у підготовці до участі в студентських конференціях,  виконання 

дипломної роботи  майбутнього фахівця.  

Конкретна мета ДЗ полягає у формуванні закріплення та поглиблення теоретичних знань 

та вмінь студентів з визначення загальної характеристики економіки країн, фактори економічно-

го розвитку, галузева структура економіки, особливостей банківської системи, впливу фінансо-

вих інститутів на економіку країни тощо. 
Контрольна робота виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостій-

не опрацювання студентами, і є складовою модуля №1 «Глобальна економіка та гармонізація 
національних інтересів».  

Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в індивіду-
альному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання контрольної роботи – 8 годин самостійної роботи.  
 

2.4.2. Перелік питань для підготовки до семестрової контрольної роботи. 
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до семестрової контрольної роботи, роз-

робляються провідними викладачами та затверджуються протоколом засідання кафедри та до-

водяться до відома студентів.  

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: робо-

та в малих групах, семінар-дискусія, мозкова атака, кейс, презентація, рольова гра, дидактична 

гра тощо. Лекційні заняття передбачають використання мультимедійних презентацій. 
Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з науковою літературою, опрацюванні статистичних даних. 

3.2. Рекомендована література 

Базова література 

3.2.1. Головченко О. І., Степанов О. П. Країни Європейського Союзу, пострадянського 

простору, Англо-Америки й Латинської Америки та Карибського басейну / Э. Верзух; пер. с 

англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2015. – 480с. 

3.2.2. Батченко Л.В. Економіка європейського союзу та порівняльний аналіз соціально-

економічних систем країн Європи: підручник / Л.В. Батченко, Л.І. Дмитриченко, 

К.Є.Мойсеєнко, О.Г. Ткаченко, Є.І. Кулик. - Донецьк: ДонДУУ, 2008. -315 с. 
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3.2.3. Борко Ю.А. Расширение и углубление европейской интеграции / Ю.А. Борко 

//Мировая экономика и международные отношения - 2004. - №7. - С. 15-29. 

3.2.4. Гутник В. Европейский экономический и валютный союз: предварительные итоги и 

перспективы развития / В. Еутник // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - 

№ 5. - С.3-15. 

3.2.5. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібн. Видання 4-е, перероб. та доп. [за ред. Ю. 

Е. Козак, В.В. Ковалевського]. - Київ : «Центр учбової літератури», 2013. - 292 с. 

3.2.6. Копійка В.В Європейський Союз: заснування та етапи створення: Навчальний посі-

бник / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко. - К.: ВД «Ін Юре», 2001. - 448 с. 

3.2.7. Чужиков В. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: мо- нографія / 

В. Чижиков. – К.: КНЕУ, 2008. – 272с. 

Допоміжна література 

3.2.8. Международные стратегии экономического развития: [учебник] / [Д.В. Лукьяненко, 

Ю.В. Макогон, Ю.Н. Пахомов и др.]; под ред. Ю.В. Макогона. - Донецк: ДонНУ, 2009. - 457 с. 

3.2.9. Посельський В. Європейський союз: інституційні основи європейської інтеграції /В. 

Посельський. - К.: Смолоскип, 2002. - 168 с. 

3.2.10. Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : моногра-

фія / В. І. Чужиков ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-

мана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 272 с. 

3.2.11. Ареф'єва О. В.  Управління розвитком економічних систем: теорія, механізми 

регулювання та управління: монографія / О.В. Ареф'єва, В.В. Прохорова ; Укр. держ. акад. 

залізн. трансп. - Х. : УкрДАЗТ, 2010. - 301 с.  

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті: 

3.3.1. Бібліотека НАУ: [сайт]. – Режим доступу: lib.nau.edu.ua 

3.3.2. Копенгагенські критерії членства в Європейському союзі (інформаційно- аналітична 

довідка) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/774 

3.3.3. Офіційний портал законодавства ЄС (в електронному вигляді наявні усі види право-

вих актів ЄС, Офіційний бюлетень ЄС та інша документація: www.eur-lex.europa.eu 

3.3.4. Офіційний сайт Європейського Союзу: www.europa.eu 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Вид навчальної роботи Модуль №1 

Виконання завдань на практичних заняттях 
1 семестр 1 семестр 

10б×7 = 70 6б×5=30 

Виконання та захист домашнього завдання 

(контрольної роботи) 
- 20 

Для допуску до виконання модульної контрольної  

роботи №1 студент має набрати не менше 
42 балів - 

Виконання модульної контрольної роботи №1 30  

Підсумкова семестрова контрольна робота  50 

Усього за модулем №1 100 100 

Семестровий диференційований залік - - 

Усього за дисципліною 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за 

них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) 

за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 

 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Виконання за-

вдань на практич-

них заняттях 

Виконання та за-

хист контрольної 

(домашньої) роботи 

Виконання 

модульної 

роботи 

Підсумкова се-

местрова конт-

рольна робота 

9-10 18-20 27-30 45-50 Відмінно 

8 15-17 23-26 38-44 Добре 

6-7 12-14 18-22 30-37 Задовільно 

менше 6 менше 12 менше 18 менше 37 Незадовільно 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної на-

вчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до ві-

домості модульного контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить під-

сумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою 

заноситься до відомості модульного контролю. 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума поточ-

ної/підсумкової семестрової та залікової рейтингових оцінок, яка перераховується в оці-

нки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

шкалою Денна форма 

навчання 
Заочна форма навчання 

54-60 Відмінно 

45-53 Добре 

35-44 Задовільно 

менше 36 Незадовільно 

  

Таблиця 4.4 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

 національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною  

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка-

лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента. 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчаль-

ної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейти-

нговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 

диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди  

передано  

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


