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Робочу навчальну програму дисципліни «Глобальна економіка» розроблено на 
основі робочого навчального плану №РМ-6-051/16 підготовки фахівців освітнього 
ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка», 
«Економічна кібернетика», «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», 
робочого навчального плану №РМ-6-071/16 підготовки фахівців освітнього ступеня 
«Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит», 
робочого навчального плану №РМ-6-072/16 підготовки фахівців освітнього ступеня 
«Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації 
«Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)», робочого навчального плану 
№РМ-6-075/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 
075 «Маркетинг» спеціалізації «Маркетинг», робочого навчального плану №РМ-6-076/16 
підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Підприємство, торгівля 
та біржова діяльність» спеціалізації «Підприємницька діяльність в авіації» та навчальної 
програми цієї дисципліни індекс НМ-6-051/16-1.1, НМ-6-071/16-1.1, НМ-6-072/16-1.1,
НМ-6-075/16-1.1, НМ-6-076/16-1.1, затвердженої ректором « /ф  » /О __________ р. та
відповідних нормативних документів.

Робочу навчальну програму розробила:
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економйаГ І. Михальченко

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової 
кафедри спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» -  кафедри 
міжнародної економіки, п ротокол^^8 від 05.09.2016 р.

' 'Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової 
кафедри спеціальносрИШ «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» -  кафедри 
економічної кібернетики, протокол №12/1 від 21.09.2016 р.

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової 
кафедри спеціальностей 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємств (за видами 
економічної діяльності)», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» 
спеціалізації «Підприємницька діяльність в авіації» -  кафедри економіки, протокол 
№22 від 19.09.2016 р.

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової 
кафедри спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит»,
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами)» - кафедри фінансів, обліку і аудиту, протокол №18 від 
14.09.2016 р.

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри О. Гайдаржийська
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Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми 
дисципліни «Глобальна економіка» та «Методичних вказівок до розроблення та 
оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 
розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів 
аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом 
оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та 
.семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в 
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання модульних рейтинґових оцінок (поточної, 
контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової 
та підсумкової рейтингових оцінок.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1Л ематЦчний план навчальної дисципліни

' № ■ 
пор.

Назва теми 
; (тематичного розділу)

Обсяг навчальнйх занять 
(год.)

Усього Лекції Практ.
занят.

СРС

1 : : \  2 ...  ’ ' 1 3 4 5 6
1 семестр

Модуль №1 «Загальні питання щодо становлення глобальної економіки»
1.1 Часові межі феномену глобалізації. 22 2 

2 •
2 161.2 Сучасна методологія глобалістики.

,1.3 Щк;оли і міждисциплінарний статус глобалістики. 
Становленая глобальної економіки. 12 2 ■ ■ 2 8

1.4 Цивілізаційні виміри глобальних економічних 
процесів. Суперечності і дуалізм сучасного етапу 
глобалізації.

■ .12  . 2 2 8

1.5 Модульна контрольна робота №1 10 - 2 8
Усього за модулем № 1 56 8 8 40

Модуль №2 «Форми впливу глобалізації на світове суспільство»
2.1 Парадоксальна природа глобальних 

трансформацій. Альтерглобалізм та його форми.
12 . 2 : 2

„ , ' і
8

2.2 Глобальна економіка як прогностична реальність. 
Регулятивні механізми глобальної економіки.

12 2 2 8

2.3 , Міжнародні стратегії глобалізації п 2 2. , 8
2.4 Конкурентна стратегія розвитку України в 

умовах глобалізації
13 2

1
2 8

?.5 Домашнє завдання 8 - - 8
2.6 Модульна контрольна робота №2 , 7- - 1 6
У Усього за модулем № 2 64 9 9 46

Усього за 1 семестр 120 17 17 86
Усього за навчальною дисципліною 120 17 17 86
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2.1.1. Домашнє завдання
Домашнє завдання (ДЗ) виконується в першому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення га 
поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєн ні 
навчального матеріалу, що викладається у дев’ятому семестрі.

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, винесеного іа 
самостійне опрацювання студентами, і є складовою модуля №2 «Форми вплизу 
глобалізації на світове суспільство».

Мета домашнього завдання -  на основі поглибленого вивчення курсу навчань* ої 
дисципліни «Глобальна економіка», практичного закріплення студентами теоретичм їх 
знань об’єктивних закономірностей функціонування суб’єктів в глобальних умовах 
розвитку.

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання, -  8 годин самостійної роботи.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел
Основні рекомендовані джерела
3.1.1. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання га 

розвитку: Монографія / Куцик П.О., Ковтун О.І., Башняний Г.І.. -  Л.: Видавниит ю 
Львівської комерційної академії, 2015. -  586 с.

3.1.1.2. Світова економіка: підручник / за ред. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. -  К: 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. -  268 с.

3.1.1.3. Бочан І.О. Глобальна економіка: Підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михаскж -  
К.: Знання, 2007. -  404 с.

3.1.1.4. Глобальна економіка: Навч. посібник / За ред. Б.М. Одягайло. -  Льв в: 
Магнолія, 2009. -  206 с.

3.1.1.5. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: Навч. посібник / Т.В. Кальченко. -  1C.: 
КНЕУ, 2009. -  364 с.

3.1.1.6. Міжнародні економічні відносини: теорія.: підручник для студ. екон. сік ц. 
вищ. навч. закл. / А.С. Філіпенко. -  К.: Либідь, 2008. -  408 с.

3.1.1.7. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, B.C. Будкін, О.І. Рогач га 
ін. -  К.: Либідь, 2007. -  640 с.

Додаткові рекомендовані джерела
3.1.1.8. Лук’яненко Д.Г. Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку / 

Д.Г. Лук’яненко, О.С. Тітова // Міжнародна економічна політика. -  К., 2011. -  №12-13 -

3.1.1.9. Світова економіка і міжнародні відносини: понятійно-термінологічній 
словник /за ред. І.Л. Сазонця, Н.В. Стукало, О.М. Сазонець, М.А. Шепелєва. -  Донеці к: 
Юго-Восток, 2010. -  575 с.

3.1.1.10. Ханін І.Г. Теорія транс націоналізації світової економіки: підручник і І Г. 
Ханін, І.Л. Сазонець. -  Донецьк: Юго-Восток, 2011. -  280 с.

3.1.1.11. Саричев В. І. Теоретичні основи глобалізації світової економіки в 
контексті дослідження тенденцій людського розвитку / В. І. Саричев // Електрон іе 
наукове фахове видання "Ефективна економіка". -  Режим достуг у: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=1701.

С.5-22.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=1701
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3.1.1.12. Пономаренко І.Г. Глобалізація як чинник створення стратегічних альянс в: 
світовий досвід та можливості для українських авіакомпаній / І.Г. Пономаренко // 
Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук, праць. -  К.: НАУ, 2007. -  Вип. 23 -  
С. 322-326.

3.1.1.13. Михальченко І.Г. Причини та форми прояву глобалізаційних процесів в 
авіаційній галузі / І.Г. Михальченко // Проблеми підвищення ефективності 
інфраструктури: зб. наук праць -  К: НАУ, 2008. - Вип. 17. -  С. 18-22 .

3.1.1.14. Михальченко І.Г., Новикова М.В. Особливості визначення організації» о- 
економічного механізму глобалізаційних процесів у галузях економіки / М.В. Новикола, 
І.Г. Михальченко // Стратегія розвитку України: економіка, соціологія, право. -  2008. -- № 
1-2. -  С.702-706.

3.1.1.15. Глобальна економіка XXI століття: Монографія / За заг. ред. Д Г. 
Лук’яненка, А.М. Поручника; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". -  1C.: 
КНЕУ, 2008.-421 с.

3.1.1.16. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: Монографії / 
Т.В. Кальченко. -  К.: КНЕУ, 2006. -  248 с.

3.1.1.17. Денчев К. Феномен антиглобализма: Учеб. пособие / К. Денчев -  М.: 
Вьісшая школа зкономики, 2005. -  134 с.

3.1.1.18. Лукашевич В. Глобалістика: Навч. посібник / В. Лукашевич. -  Л.: Нов їй 
Світ-2000, 2005.- 176 с.

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичне v 
матеріалів до ТЗН

№
пор. Назва Шифр тем за 

тематичним планом Кількість

1. Методичні вказівки до практичних 1.1-1.4 1 примірник Т 1
занять 2.1-2.4 електронна вер< ія

2. Методичні рекомендації з організації 1.1-1.4 1 примірник Г 1
СРС 2.1-2.4 електронна вер< ія

3. Методичні вказівки до виконання 
домашнього завдання

2.5 1 примірник г t 
електронна вер< ія
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роб >ти 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1
1 семестр

Модуль №1 Модуль №2
М ах 

кількіс ть 
балі)

Вид
навчальної роботи

Мах
кіл-ть
балів

Вид
навчальної роботи

Мах
кіл-ть
балів

Виконання завдань на 
знання теоретичного 
матеріалу

10
(сумарна)

Виконання завдань на 
знання теоретичного 
матеріалу

10
(сумарна)

Підготовка доповідей, 
які розкривають 
практичне застосування 
теоретичного матеріалу

12
(сумарна)

Підготовка доповідей, які 
розкривають практичне 
застосування 
теоретичного матеріалу

21
(сумарна)

Виконання та захист 
домашнього завдання

15

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №1 студент має 

набрати не менше 13 балів.

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №2 студент мас\ 

набрати не менше 28 балів.
Виконання модульної 
контрольної роботи №1

10 Виконання модульної 
контрольної роботи №2

10 і
І11

Усього за модулем №1 32 Усього за модулем №2 56 |
Семестровий екзамен |: 12 І
Усього за 1 семестр і

і 100 1

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отриман за 
них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2).

Таблиця 4.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 
__  в балах оцінкам за національною шкалою

Підготовка 
доповідей 
(1 модуль)

Підготовка 
доповідей 
(2 модуль)

Виконання 
завдань на знання 

теоретичного 
матеріалу

Виконання
домашнього

завдання

Виконання
модульної

контрольної
роботи

Оцінка з< 
національні >ю

шкалою

11-12 19-21 9-10 14-15 9-10 Відмінне
9-10 16-18 8 12-13 8 Добре
7-8 13-15 6-7 9-11 6-7 Задовільн :> j

менше 7 менше 13 менше 6 менше 9 менше 6 Незадовіль ш j
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4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаї ої 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься {о 
відомості модульного контролю.

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить 
підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалмо 
заноситься до відомості модульного контролю.

Таблиця <■ .3
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок 

в балах оцінкам за національною шкалою
Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за національною шкалої :>

29-32 51-56 Відмінно
24-28 42-50 Добре
19-23 34-41 Задовільно

менше 19 менше 34 Незадовільно

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за 
національною шкалою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4
Відповідність підсумкової семестрової модульної 

рейтингової оцінки в балах оцінкам за 
національною шкалою

Таблиця 4.5 
Відповідність екзаменаційної 

рейтингової оцінки в балах оцінці 
за національною шкалою

Оцінка в 
балах

Оцінка за національною 
шкалою

79-88 Відмінно
66-78 Добре
53-65 Задовільно

менше 53 Незадовільно

Оцінка в 
балах

Оцінка за національної* > 
шкалою

11-12 Відмінно
9-10 Добре
7-8 Задовільно

менше 7 Незадовільно

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної оцінок у балах 
становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 
залікової книжки студента.

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 
навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/ С, 
68/3adoe./D, 65/3adoe./E тощо.

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка дорівнює підсумковій семестровій рейтингої ій 
оцінці.

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку ю 
диплома.
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Таблиця £ 6
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах 
_______ оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка в 
балах

Оцінка за 
національною 

шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка Пояснення

90-100 Відмінно А
Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількіст о 
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

FX Незадовільно
(з можливістю повторного складання)

1-34 F Незадовільно
(з обов'язковим повторним курсом)
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
(Ф 03.02 -0 2 )

№ >
пор. Прізвище ім'я по-батькові

Підпис
ознайомленої

особи

Дата
ознайом

лення
Примітки
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
(Ф 03.02-04)

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності

(Ф 0 3 .0 2 -0 3 )
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла

Дата
внесення

зміни

Дата
введень

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
(Ф 03.02-32)

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


