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1. Опис навчальної дисципліни 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 54/54 

для заочної форми навчання – 12/96 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування у студентів на основі вивчення сучасної методології глобалістики 

та її теоретичної бази системи знань і навичок щодо економічної діяльності у сфері 

глобальної економіки; розуміння особливостей функціонування її суб’єктів в умовах 

науково-технічного прогресу і впровадження у виробництво всіх галузей діяльності 

інноваційних технологій; осмислення проблем і протиріч, характерних для глобальної 

економіки і шляхів їх вирішення. 

Завдання: навчити студентів організовувати зовнішньоекономічну діяльність в 

умовах глобалізації, сприяти інтеграції України у глобальний економічний простір. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 принципи становлення глобальної економіки; 

 основні теорії глобалістики; 

 сучасну методологію глобалістики; 

 парадокси глобалізації та проблеми її доказової бази 

 міжнародні стратегії глобалізації. 

вміти: 

 орієнтуватися у міжнародних стратегіях глобалізації; 

 застосовувати знання теоретичної і методологічної бази глобалістики у процесі 

організації міжнародної економіки; 

 прогнозувати вектори конкурентної стратегії розвитку України в умовах 

глобалізації. 

1.4. Загальна кількість годин  - 120 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

За вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 4-й 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекції 

32 год. 8 год. 



Практичні, семінарські заняття 

32  год.  год. 

Лабораторні заняття 

год.  год. 

Самостійна робота 

56   год. год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ 1. ГЛОБАЛІСТИКА, ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ, МЕТОДОЛОГІЯ. 

Тема 1. Сучасна методологія глобалістики. Глобалізація та її суть. Глобалістика як 

наука, етапи її розвитку. Сучасна методологія глобалістики. Трактування категорії 

«глобалізація» сучасними вченими.Глобалістика, її еволюція. Особливості сучасної 

методології глобалістики. 

Тема 2. Основні теорії глобалістики. Основні школи сучасної глобалістики: 

еколого-економічна, глобальної екології, економічної соціології тощо. Еволюція 

створення теоретичної бази глобалістики. Дихотомічна типологія соціальної організації як 

основа всіх теорій глобалізації. Дискурс глобалізації, представлений теоріями І. 

Уоллерстайна, Е. Гідденса, Л. Склера, Р. Робертсона, У. Бека інш. 

Тема 3. Ідеологічні концепції і платформи глобалістики. Глобалізм як ідеолого-

політична платформа, пов’язана з усією множиною векторів сучасного світового 

економічного розвитку. Американська та європейська геополітика та їх ідеологічне 

обґрунтування. Євроатлантизм, континенталізм і основні концепції глобалістики. 

Державно-політичні платформи, через які реалізується сучасний глобалізм. 

Тема 4. Становлення глобальної економіки. Картографія світу у новітньому 

геоекономічному просторі. Геоекономічний аилас та карти, що його складають. 

Закономірності функціонування глобальної економіки. Економічні параметри 

прогностичних сценаріїв глобального розвитку. Цивілізаційний аспект глобального 

економічного розвитку.  

Тема 5. Система критики глобалізації. Підґрунтя й об’єктивні передумови критики 

економічної глобалізації. Основні напрями критики глобалізації. Соціально-політичні 

групи, які представляють критичні зауваження щодо процесів глобальної трансформації. 

Сутність базових критичних зауважень процесу глобалізації. 

Тема 6. Парадокси глобалізації та проблеми її доказової бази. Сутність глобальних 

економічних парадоксів. Базові глобальні парадокси, їх характеристика. Парадокс 

глобальної стратифікації. Феномен домашнього заміщення. Парадокс «Філдстайна – 

Хоріока».Парадокс низької мобільності нетто-потоків капіталу. Парадокс дисоціації. 

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. 



Тема 7. Регулятивні механізми глобальної економіки. Трансформація регулюючої ролі 

держави в економіці в умовах глобалізації. Вплив мета корпорацій на розвиток сучасної 

світової економіки. Міжнародні організації в системі регулювання глобальної економіки. 

Тема 8. Інституційне середовище глобальних трансформацій. Інститут в умовах 

глобалізації. Метакорпорації як характерні суб’єкти глобальної економіки. Міжнародні 

організації в інституційному середовищі глобальних трансформацій. 

 

Тема 9. Міжнародні стратегії глобалізації. Сутність стратегії, її формування. Стратегії 

глобального розвитку світу: теллурократія та талассократія, їх ідеологічне обґрунтування.  

Тема 10. Альтерглобалізм: становлення і перспективи розвитку. Сутність 

альтерглобалізму, його значення для розвитку глобалізації. Програми альтерглобалізму: 

трансформістська та руйнівна. Соціальна база альтерглобалізму. Його протиріччя, слабкі 

та сильні сторони. 

Тема 11. Сценарні карти глобального розвитку. Особливості сучасного етапу світового 

розвитку. Сценарії глобального розвитку. Неоліберальна глобалізація. Апокаліпсис: 

глобальна цивілізаційна катастрофа. Приборкана глобалізація. Неоколоніалізм. Моральна 

глобалізація. Анархія. Глобалізація свідомості.  

Тема 12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. Стратегія 

інтеграції України у міжнародний економічний простір. Методологічні засади 

геоекономічного аналізу і прогнозування, необхідні для формування стратегії подальшого 

розвитку України. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р.  л п ла

б. 

інд

. 

с. р. 

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

Розділ 1.  

Тема 1. Сучасна 

методологія 

глобалістики  

9,5 2 2   5,5 9,5 0,75    8,75 

Тема 2. Основні теорії 

глобалістики  
 

18,5 4 4   10,5 18,5 1,5    17 

Тема 3. Ідеологічні 

концепції і платформи 

глобалістики  

9,5 2 2   5,5 9,5 0,75    8,75 

Тема 4. Становлення 

глобальної економіки  
 

18,5 4 4   10,5 18,5 1,5    17 

Тема 5. Система 

критики глобалізації  

9,5 2 2   5,5 9,5 0,75    8,75 

Тема 6. Парадокси 

глобалізації та 

9,5 2 2   5,5 9,5 0,75    8,75 



проблеми її доказової 

бази  

Разом за розділом 1 75 16 16   43 75 6    69 

Розділ 2.  

Тема 7. Регулятивні 

механізми глобальної 

економіки  

18,5 4 
 

4   10,5 18,5 1,5    17 

Тема 8. Інституційне 

середовище 

глобальних 

трансформацій. 

9,5 2 2   5,5 9,5 0,75    8,75 

Тема 9. Міжнародні 

стратегії глобалізації  
 

9,5 2 2   5,5 9,5 0,75    8,75 

Тема 10. 

Альтерглобалізм: 

становлення і 

перспективи розвитку  

9,5 2 2   5,5 9,5 0,75    8,75 

Тема 11. Сценарні 

карти глобального 

розвитку  

18,5 4 4   10,5 18,5 1,5    17 

Тема 12. Конкурентна 

стратегія розвитку 

України в умовах 

глобалізації  
 

9,5 2 2   5,5 9,5 0,75    8,75 

Разом за розділом 2 75 16 16   43 75 6    69 

Усього годин  150 32 32   86 150 12    138 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Сучасна методологія глобалістики. Глобалізація та її суть. Глобалістика як 

наука, етапи її розвитку. Сучасна методологія глобалістики. Трактування 

категорії «глобалізація» сучасними вченими.Глобалістика, її еволюція. 

Особливості сучасної методології глобалістики. 

2 

2 

Основні теорії глобалістики. Основні школи сучасної глобалістики: еколого-

економічна, глобальної екології, економічної соціології тощо. Еволюція 

створення теоретичної бази глобалістики. Дихотомічна типологія соціальної 

організації як основа всіх теорій глобалізації. Дискурс глобалізації, 

представлений теоріями І. Уоллерстайна, Е. Гідденса, Л. Склера, Р. 

Робертсона, У. Бека інш. 

2 

3 

Ідеологічні концепції і платформи глобалістики. Глобалізм як ідеолого-

політична платформа, пов’язана з усією множиною векторів сучасного 

світового економічного розвитку. Американська та європейська геополітика 

та їх ідеологічне обґрунтування. Євроатлантизм, континенталізм і основні 

концепції глобалістики. Державно-політичні платформи, через які 

реалізується сучасний глобалізм. 

2 

4 

Становлення глобальної економіки. Картографія світу у новітньому 

геоекономічному просторі. Геоекономічний аилас та карти, що його 

складають. Закономірності функціонування глобальної економіки. 

2 



Економічні параметри прогностичних сценаріїв глобального розвитку. 

Цивілізаційний аспект глобального економічного розвитку.  

5 

Система критики глобалізації. Підґрунтя й об’єктивні передумови критики 

економічної глобалізації. Основні напрями критики глобалізації. Соціально-

політичні групи, які представляють критичні зауваження щодо процесів 

глобальної трансформації. Сутність базових критичних зауважень процесу 

глобалізації. 

2 

6 

Парадокси глобалізації та проблеми її доказової бази. Сутність глобальних 

економічних парадоксів. Базові глобальні парадокси, їх характеристика. 

Парадокс глобальної стратифікації. Феномен домашнього заміщення. 

Парадокс «Філдстайна – Хоріока».Парадокс низької мобільності нетто-

потоків капіталу. Парадокс дисоціації. 

2 

7 

Регулятивні механізми глобальної економіки. Трансформація регулюючої 

ролі держави в економіці в умовах глобалізації. Вплив мета корпорацій на 

розвиток сучасної світової економіки. Міжнародні організації в системі 

регулювання глобальної економіки. 

2 

8 

Інституційне середовище глобальних трансформацій. Інститут в умовах 

глобалізації. Метакорпорації як характерні суб’єкти глобальної економіки. 

Міжнародні організації в інституційному середовищі глобальних 

трансформацій. 

2 

9 

Міжнародні стратегії глобалізації. Сутність стратегії, її формування. 

Стратегії глобального розвитку світу: теллурократія та талассократія, їх 

ідеологічне обґрунтування.  

2 

10 

Альтерглобалізм: становлення і перспективи розвитку. Сутність 

альтерглобалізму, його значення для розвитку глобалізації. Програми 

альтерглобалізму: трансформістська та руйнівна. Соціальна база 

альтерглобалізму. Його протиріччя, слабкі та сильні сторони. 

2 

11 

Сценарні карти глобального розвитку. Особливості сучасного етапу 

світового розвитку. Сценарії глобального розвитку. Неоліберальна 

глобалізація. Апокаліпсис: глобальна цивілізаційна катастрофа. Приборкана 

глобалізація. Неоколоніалізм. Моральна глобалізація. Анархія. Глобалізація 

свідомості.  

2 

12 

Конкурентна стратегія розвитку України в умовах гглобалізації. Стратегія 

інтеграції України у міжнародний економічний простір. Методологічні 

засади геоекономічного аналізу і прогнозування, необхідні для формування 

стратегії подальшого розвитку України. 

Залік тестовий. 

2 

 Разом 24 

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Практичні заняття не передбачені  

 

7. Теми лабораторних робіт 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 



1 Лабораторні роботи не передбачаються.  

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть год. 

денне/заоч. 

1 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Сучасна методологія глобалістики». 
2/6 

2 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Основні теорії глобалістики». 
2/6 

3 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Ідеологічні концепції і платформи глобалістики». 
2/6 

4 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Становлення глобальної економіки». 
2/6 

5 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Система критики глобалізації». 
2/6 

6 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Парадокси глобалізації та проблеми її доказової бази». 
2/6 

7 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Регулятивні механізми глобальної економіки». 
2/6 

8 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Інституційне середовище глобальних трансформацій». 
2/6 

9 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Міжнародні стратегії глобалізації». 
2/6 

10 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Альтерглобалізм: становлення і перспективи розвитку». 
2/6 

11 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Сценарні карти глобального розвитку». 
4/5 

12 
Опрацювання лекційного матеріалу та питань для самостійної роботи з 

теми «Конкурентна стратегія розвитку України в умовах гглобалізації». 
4/5 

 Разом  26/70 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Загальний обсяг часу на індивідуальну роботу складає 26 год. За цей час студент виконує 

обов’язкове завдання, яке має на меті вдосконалення теоретичних, а також практичних 

знань і навичок щодо підприємницької діяльності.  

 

Тематика індивідуальних завдань для студентів денної форми навчання (реферати) 

Розділ 1 

1. Школи сучасної глобалістики. 

2. Становлення глобалістики як науки. 

3. Основні теорії глобалістики.  

4. Становлення теоретичної бази глобалістики. 

5. Сутність дихотомічної типології соціальної організації «локальне / глобальне» в теоріяї 

глобалізації. 



6. Глобалізація, її сутність. 

7. Позитивні і негативні впливи глобалізації на сучасну економіку. 

8. Предмет глобалістики, його сутність. 

9. Напрями наукових досліджень глобалістики. 

10. Етапи формування глобалістики як науки 

11. Сутність ліберального антифундаменталізму Дж. Сороса. 

12. Сутність ідеології політичного екстремізму З.Бжезинського. 

13. Державно-політичні платформи, через які реалізується глобалізм. 

14. Характеристика Вашингтонського консенсусу як американської концепції 

економічного розвитку світу. 

15. Геоекономіцчний атлас та його складові.  

16. Характеристика геофінансової та митної карт геоекономічного атласу. 

17. Характеристика моделі «систем, що само відтворюються / само розвиваються» М. 

Голанського. 

18. Модель глобального розвитку І. Валлерстайна.  

19. Закономірності функціонування глобальної економіки.  

20. Теоретичні моделі глобалізації Е. Гідденса та Л. Склера. 

21. Теоретична модель глобалізації І. Уоллертайна. 

22. Співвідношення глобалізації і вестернізації у працях вчених-глобалістів. 

23. Сутність феномену «віртуалізації» у глобалістиці. 

24. Європейська лінія геополітики, її ідеологічне обґрунтування. 

25. Ідея створення «Федеральної Імперії» Алена де Бенуа. 

26. Характеристика європейської лінії геополітики. 

27. Характеристика американської лінії геополітики.  

28. Сутність консервативного оптимізму С. Хантінгтона. 

Розділ 2 

1. Парадокси глобалізації, їх сутність. 

2. Парадокс Філдстайна – Хоріока. 

3. Парадокс стратифікації. 

4. Парадокс дисоціації. 

5. Парадокс нетто-потоків фінансового капіталу. 

6. Парадокс домашнього заміщення. 

7. Основні критичні напрями глобалістики. 

8. Характеристика соціально-політичних груп, які представляють критичні зауваження 

щодо глобальних трансформацій. 

9. Критика глобалізації комунітаристами. 

10. Критика глобалізації з правого політичного флангу. 

11. Критика глобалізму з лівого політичного флангу. 

12. Міжнародні організації в інституційному середовищі глобальної економіки. 

13. Інституційне середовище сучасної глобальної економіки. 

14. Інститут держави в умовах глобалізації. 

15. Особливість ролі держави в інституційному середовищі глобальної економіки.  

16. Трансформація інституційного середовища світу в умовах глобалізації. 

17. ТНК – типові суб’єкти глобальної економіки. 

18. Метакорпоратизація глобальної економіки, її сутність. 

19. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток сучасної світової економіки. 

20. Трансформація ролі держави в умовах глобалізації. 

21. Регулювання світової економіки. 

22. Регулятивний механізм глобальної економіки.  

23. Роль міжнародних організацій у регулюванні сучасної світової економіки. 

24. Сценарії глобального розвитку світу. 

25. Анархія як можливий сценарій розвитку світу. 



26. Сценарій моральної глобалізації світу. 

27. Глобальна цивілізаційна катастрофа (апокаліпсис) як можливий сценарій розвитку 

світу. 

28. Неоколоніалізм як сценарій глобального розвитку світу. 

29. Альтерглобалізм, його сутність. 

30. Програми альтерглобалізму. 

31. Сильні і слабкі сторони альтерглобалізму. 

32. Характеристика соціальної бази альтерглобалізму.  

33. Трансформістський напрям альтерглобалізму. 

34. Руйнівний напрям альтерглобалізму. 

35. Сильні та слабкі сторони трансформістського та руйнівного напрямів 

альтерглобалізму. 

36. Стратегія інтеграції України у світовий економічний простір. 

37. Вектори стратегічних трансформацій світу (уно-; би-; полі полярні системи). 

38. Стратегії розвитку інституційної архітектури майбутнього світу. 

39. Значення вступу України до СОТ для її інтегрування у світову економіку 

40. Методологічні кроки (засади) геоекономічного аналізу, прогнозування, необхідних для 

формування конкурентоспроможної глобальної стратегії України. 

41. Характеристика потенціалу України як суб’єкту глобальної економіки. 

 

Тематика індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання (контрольні 

роботи) 

Розділ 1 

1. Глобалізація, її сутність. 

2. Позитивні і негативні впливи глобалізації на сучасну економіку. 

3. Предмет глобалістики, його сутність. 

4. Напрями наукових досліджень глобалістики. 

5. Етапи формування глобалістики як науки. 

6. Школи сучасної глобалістики. 

7. Становлення глобалістики як науки. 

8. Основні теорії глобалістики.  

9. Становлення теоретичної бази глобалістики. 

10. Сутність дихотомічної типології соціальної організації «локальне / глобальне» в 

теоріяї глобалізації. 

11. Теоретичні моделі глобалізації Е. Гідденса та Л. Склера. 

12. Теоретична модель глобалізації І. Уоллертайна. 

13. Співвідношення глобалізації і вестернізації у працях вчених-глобалістів. 

14. Сутність феномену «віртуалізації» у глобалістиці. 

15. Європейська лінія геополітики, її ідеологічне обґрунтування. 

16. Ідея створення «Федеральної Імперії» Алена де Бенуа. 

17. Характеристика європейської лінії геополітики. 

18. Характеристика американської лінії геополітики.  

19. Сутність консервативного оптимізму С. Хантінгтона. 

20. Сутність ліберального антифундаменталізму Дж. Сороса. 

21. Сутність ідеології політичного екстремізму З.Бжезинського. 

22. Державно-політичні платформи, через які реалізується глобалізм. 

23. Характеристика Вашингтонського консенсусу як американської концепції 

економічного розвитку світу. 

24. Геоекономіцчний атлас та його складові.  

25. Характеристика геофінансової та митної карт геоекономічного атласу. 

26. Характеристика моделі «систем, що само відтворюються / само розвиваються» М. 

Голанського. 



27. Модель глобального розвитку І. Валлерстайна.  

28. Закономірності функціонування глобальної економіки.  

Розділ 2 

1. Основні критичні напрями глобалістики. 

2. Характеристика соціально-політичних груп, які представляють критичні зауваження 

щодо глобальних трансформацій. 

3. Критика глобалізації комунітаристами. 

4. Критика глобалізації з правого політичного флангу. 

5. Критика глобалізму з лівого політичного флангу. 

6. Парадокси глобалізації, їх сутність. 

7. Парадокс Філдстайна – Хоріока. 

8. Парадокс стратифікації. 

9. Парадокс дисоціації. 

10. Парадокс нетто-потоків фінансового капіталу. 

11. Парадокс домашнього заміщення. 

12. Регулювання світової економіки. 

13. Регулятивний механізм глобальної економіки.  

14. Роль міжнародних організацій у регулюванні сучасної світової економіки. 

15. Міжнародні організації в інституційному середовищі глобальної економіки. 

16. Інституційне середовище сучасної глобальної економіки. 

17. Інститут держави в умовах глобалізації. 

18. Особливість ролі держави в інституційному середовищі глобальної економіки.  

19. Трансформація інституційного середовища світу в умовах глобалізації. 

20. ТНК – типові суб’єкти глобальної економіки. 

21. Метакорпоратизація глобальної економіки, її сутність. 

22. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток сучасної світової економіки. 

23. Трансформація ролі держави в умовах глобалізації. 

24. Альтерглобалізм, його сутність. 

25. Програми альтерглобалізму. 

26. Сильні і слабкі сторони альтерглобалізму. 

27. 63. Характеристика соціальної бази альтерглобалізму.  

28. Трансформістський напрям альтерглобалізму. 

29. Руйнівний напрям альтерглобалізму. 

30. Сильні та слабкі сторони трансформістського та руйнівного напрямів 

альтерглобалізму. 

31. Сценарії глобального розвитку світу. 

32. Анархія як можливий сценарій розвитку світу. 

33. Сценарій моральної глобалізації світу. 

34. Глобальна цивілізаційна катастрофа (апокаліпсис) як можливий сценарій розвитку 

світу. 

35. Неоколоніалізм як сценарій глобального розвитку світу. 

36. Стратегія інтеграції України у світовий економічний простір. 

37. Вектори стратегічних трансформацій світу (уно-; би-; полі полярні системи). 

38. Стратегії розвитку інституційної архітектури майбутнього світу. 

39. Значення вступу України до СОТ для її інтегрування у світову економіку 

40. Методологічні кроки (засади) геоекономічного аналізу, прогнозування, необхідних для 

формування конкурентоспроможної глобальної стратегії України. 

41. Характеристика потенціалу України як суб’єкту глобальної економіки. 

10. Методи навчання 



При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи 

навчання.  

Словесні і наочні використовуються під час лекцій та інструктажів, практичні при 

проведенні лабораторних та практичних робіт. 

Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, 

пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація. 

Перед проведенням лабораторних робіт викладачами проводяться інструктажі: 

вступні, поточні, підсумкові. 

Під час проведення лабораторних робіт застосовуються наочні спостереження та 

словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами 

виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, технічні. 

11. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має 

метою перевірку рівня знань студента навчальної програми дисципліни. Форма 

проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається викладачем, що 

проводить заняття. 

Контроль проводиться наприкінці кожного розділу за рахунок аудиторних занять і 

має на меті перевірку засвоєння студентом певної сукупності знань та вмінь, що формує 

цей модуль. Контроль реалізується шляхом узагальнення результатів поточного контролю 

знань і проведення спеціальних контрольних заходів. 

№ та назва розділу 
Форма 

контролю 
Час проведення 

Розділ 1. Глобалістика, теоретична база глобальної 

економіки, методологія. 
Тестування 

Семінарське заняття 

№ 4 

Розділ 2. Парадокси глобалізації та 

регулятивні механізми глобальної економіки. 
Тестування 

Семінарське заняття 

№ 8 

Розділ 3. Міжнародні стратегії розвитку глобальної 

економіки (залік). 

Контрольна 

робота 

Семінарське заняття 

№ 12 

Підсумковий контроль – залік, проводиться на останньому семінарському занятті в 

формі тестування. Після складання тесту, з метою уточнення оцінки, студент може 

відповісти на 1 – 2 додаткових запитання (за вибором викладача). 

Організація МРОЗ студентів із конкретної навчальної дисципліни регламентується 

«Правилами модульно-рейтингового оцінювання знань із навчальної дисципліни», які 

затверджуються рішенням кафедри. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Розділ 3 

(залік на останньому семінарі) 
 



Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 
 

0 5 5 20 0 5 5 20 5 5 5 25 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

Правила оцінювання знань 

Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів. За видами робіт вона 

розподіляється: 

1. Поточний контроль: на поточний контроль відводиться до 50 балів. Під час 

поточного контролю оцінюється робота на семінарських заняттях (захист реферату на 

«відмінно» – до 2 балів; відповіді на: «відмінно» – 1 бал, «добре» – 0,5 бала, «задовільно» 

– 0,25 бала, відсутність на занятті без поважної причини або отримання оцінки 

„незадовільно” – 0 балів). 

2. Контроль за розділами: на відводиться до 60 балів. Перші два розділи 

оцінюються до 20 балів (тестування), а третій розділ – до 20 балів (контрольна робота). 

Контроль вважається зарахованим, якщо студент отримав не менше мінімальної кількості 

балів, яка визначена в таблиці. Не зарахований змістовий розділ перескладається 

викладачу не більше 2-ох разів. У разі виникнення конфліктних ситуацій створюється 

кафедральна комісія, рішення якої оформлюється окремим протоколом.  

3. Підсумковий контроль: (залік) проводиться контроль за останнім розділом. 

Оцінка «зараховано» виставляється, якщо студент набрав 60 або більше балів. У разі 

невиконання цих вимог студент отримує незадовільну оцінку («не зараховано») і має 

право на два перескладання: перше – викладачу, друге – комісії, створеній деканом 

факультету. У випадку успішного перескладання підсумкового контролю студентом, він 

отримує мінімальну задовільну оцінку (50 – 69 балів). 

 



 

Визначення рейтингової оцінки 

Рейтингова оцінки складається з усіх видів контролю. Вона враховує виконання усіх 

видів навчальних робіт протягом семестру, результати вивчення розділів та підсумкового 

контролю знань. 

Залік як форма підсумкового контролю виставляється при наявності рейтингової 

оцінки понад 60 балів. 

Примітка: при визначенні підсумкової рейтингової оцінки за дисципліну викладач 

має право: 

– збільшити її, але не більше, ніж на 5 «призових» балів, за постійну активну та 

творчу роботу студента на всіх видах занять, виконання необов’язкового індивідуального 

завдання (реферату). При цьому підсумкова рейтингова оцінка не повинна перевищувати 

100 балів; 

– при визначенні підсумкової рейтингової оцінки викладач має право зменшити її, 

але не більше, ніж на 10 «штрафних» балів, за порушення термінів виконання окремих 

видів робіт і контролю знань без поважних причин; 

– у разі збільшення або зменшення рейтингової оцінки у вказаних межах викладач 

обов’язково повинен повідомити про це студента із зазначенням причин такого рішення. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для студентів за 

напряму підготовки «економіка». 

2. Ринейська Л.С. Посібник із вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» 

для студентів усіх напрямів економічної підготовки галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво». – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 131 с. 

4. Інстуктивно-методичні матеріали для проміжного і підсумкового контролю знань. 

5. Правила оцінювання знань із навчальної дисципліни. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 364 с. 

2. Мазурок П.П. Глобальна економіка: навч. посіб. / П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, 

В.В. Кулішов, О.М. Сазонец. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 208 с.  

3. Світова економіка: підручник / За ред. С.В. Головко. – К.: Либідь, 2007. – 638 с. 

4. Дахно І.І. Світова економіка: навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – 264 с. 



5. Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лукяненко, А. М. Поручик, Я. М. 

Столярчук. – К.: КНЕУ, 2014. – 762 с..  

6. Міжнародна економіка: підручник / За ред. Ю.Г. Козака. – К.: ЦУЛ, 2009. – 560 с. 

Додаткова 

1. Андрійчук В. Регіональна інтеграція як складова глобалізації / В. Андрійчук // 

Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 94 – 95. 

2. Бабій Л. Роль наднаціональних і міжнародних організацій у формуванні 

глобального економічного правопорядку / Л. Бабій // Право України. – 2010. – № 1. 

– С. 155 – 162. 

3. Білорус О.Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової еволюції світу / О.Г. Білорус 

// Економічний часопис – ХХІ. – 2010. – № № 7/8. – С. 3 – 9.  

4. Богомолов О. Мировая экономика в эпоху глобализации / О. Богомолов // 

Международная экономика. – 2008. – № 4. – С. 8 – 12. 

5. Бондаренко Н.В. Роль державного сектора економіки в розвитку держави в умовах 

глобалізації / Н.В. Бондаренко // Економіка і держава. – 2010. – № 5. – С. 60 – 63. 

6. Будкін В. Економічна глобалізація: витоки, тенденції та протиріччя / В. Будкін // 

Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 87 – 89. 

7. Булана О. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні 

в умовах її інтеграції у СОТ і ЄС / О. Булана // Економіка України. – 2011. – № 1. – 

С. 68 – 78. 

8. Гайдук В.А. Вплив економічної глобалізації на модифікацію чинників 

конкурентоспроможності національної економіки / В.А. Гайдук // Економіка і 

держава. – 2010. – № 8. – С. 7 – 9. 

9. Гайдуцький І. Характеристика глобальної діяльності ТНК / І. Гайдуцький // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 9. – С. 29 – 32. 

10. Гайдуцький І.П. Привабливість України для транснаціональних корпорацій / І.П. 

Гайдуцький // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С. 152 – 157. 

11. Гайдуцький І. Економіка на перехресті інтересів держави і ТНК / І. Гайдуцький // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 2. – С. 21 – 24. 

12. Головня О.М. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічне зростання 

України: оцінка загроз і можливостей / О.М. Головня // Економіка і держава. – 

2010. – № 6. – С. 6 – 9. 

13. Геєць В. Конфігурація геополітичної карти світу та її проблемність / В. Геєць // 

Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 4 – 15. 

14. Гончарова О.В. Альянсні форми управління у глобальному середовищі / О.В. 

Гончарова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 43 – 49. 

15. Горник В.Г. Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах / 

В.Г. Горник // Економіка і держава. – 2011. – № 3. – С. 125 – 127. 

16. Григор О.О. Оцінка рівня глобалізації та аналіз рівня відкритості України 

світовому ринку / О.О. Григор // Економіка і держава. – 2010. – № 10. – С. 104 – 

106. 



17. Дергачова В. Глоблізація та інтернаціоналізація світогосподарських зв’язків: 

основні виклики і перспективи розвитку / В. Дергачова // Економіка України. – 

2010. – № 3. – С. 91 – 95. 

18. Жуков С.А. Формування комплексної регіональної моделі входження України в 

Європейський Союз / С.А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. 

– С. 143 – 149. 

19. Запухляк В.З. Інвестиційна складова економічного розвитку країн в умовах 

глобалізації / В.З. Запухляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 19. – С. 13 

– 15. 

20. Зернецька О. Українська наукова школа глобалістики професора О. Білоруса / О. 

Зернецька // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 85 – 89. 

21. Касабова І.А. Еволюція наукових поглядів на глобалізацію / І.А. Касабова // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 1. – С. 121 – 128.  

22. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: 

монографія / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с. 

23. Бак Г.О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій 

/ Г.О. Бак // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 3/4. – С. 16 – 19. 

24. Фролова Т.О. Інвестиційний фактор глобального лідерства / Т.О. Фролова // 

Інвестиції: критика та досвід. – 2012. – № 8. – С. 8 – 13. 

25. Яценко О.М. Методологічні засади глобалізації, її фактори і детермінанти / О.М. 

Яценко // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 144 – 152. 

15. Інформаційні ресурси 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для студентів за 

напрямом підготовки «Економіка» (Електронна версія в електронній бібліотеці 

ПолтНТУ). 

2. Ринейська Л.С. Посібник із вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» 

для студентів усіх напрямів економічної підготовки галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво». – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 131 с. (Електронна версія в електронній 

бібліотеці ПолтНТУ). 

3. Ринейська Л.С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Глобальна економіка» для студентів усіх економічних спеціальностей 

заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 32 с. (Електронна версія в 

електронній бібліотеці ПолтНТУ). 

 
 


