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ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма 051.020 Економічна кібернетика, 051.060 Економіка 

підприємства, 051.130 Міжнародна економіка,  

051.090 Управління персоналом та економіка праці 

Освітній рівень Другій (магістерський) 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Лабораторні – 0 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, м. Харків, пр. Науки, 9-а. к. 

201, +38 (057) 702-18-32; http://mev.hneu.edu.ua/international-

economics-and-management/ 

Викладач (-і) Ставерська Тетяна Олександрівна, доцент кафедри міжнародної 

економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

staverskaya@gmail.com 

+380503255121 

Дні занять Вівторок 

Консультації Консультації (дистанційно) за домовленістю з ініціативи 

здобувачів; листування за допомогою електронної пошти (у 

форматі 24/7 кожного дня); аудіоспілкування або повідомлення 

засобами е-комунікації (за графіком консультацій викладача) 

Мета навчальної дисципліни: дослідження принципів становлення, механізмів та інструментів 

функціонування глобальної економіки, геополітичних та геоекономічних процесів, тенденцій 

світового економічного порядку з урахуванням сучасних трансформаційних процесів, нових 

технологічних укладів і техноглобалізації. 

Передумови для навчання 

Попередні дисципліни 
Знання, вміння, навички, якими повинен володіти здобувач, щоб 

приступити до вивчення дисципліни 

Макроекономіка;  
Регіональна економіка; 
Національна економіка; 
Міжнародна економіка; 
Світове господарство і 
міжнародні економічні 
відносини 

Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 
Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 
області, основ функціонування сучасної економіки на мезо-, 
макро- та міжнародному рівнях. Розуміння особливостей 
сучасної світової та національної економіки, їх інституційної 
структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави. Здатність самостійно 
виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 
конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Глобалізація як феномен сучасного світового економічного розвитку. 
Тема 1. Сучасна глобалістика: сутність та методологія. 
1.1. Глобалізація і глобалістика: становлення та сутність. 
1.2. Головні етапи розвитку глобальних процесів та провідні концепції глобалістики. 
1.3. Базові теорії сучасної глобалістики. 
Тема 2. Теоретичні дослідження глобальних процесів. 
2.1. Провідні школи сучасної глобалістики. 
2.2. Провідні ідеологічні теорії глобалістики. 
2.3. Державно-політичні платформи, в яких реалізується глобалізм. Вашингтонський консенсус. 
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2.4. Теоретичні дискусії навколо проблем глобалізації та глобального ринку. 
Тема 3. Становлення глобальної економіки. Рушійні сили економічної глобалізації. 
3.1. Становлення та сутність глобальної економіки. 
3.2. Рушійні сили та чинники економічної глобалізації. 
3.3. Транснаціональна експансія як чинник глобалізації світової економіки 
3.4. Регіоналізація національних економічних систем в умовах глобалізації 
Тема 4. Головні суб’єкти становлення і розвитку глобальної економіки. 
4.1. Міжнародні фінансові організації як суб’єкти глобалізації. 
4.2. Транснаціональні корпорації як головна рушійна сила економічної глобалізації 
4.3. Світові міста як суб’єкти глобалізації. 
4.4. Сучасні особливості глобалізації світової економіки. Індекси глобалізації. 
Тема 5. Техноглобалізм та наростання конкуренції в глобальній економіці. 
5.1. Сутність технологічного глобалізму та форми його прояву. 
5.2. Вплив технологічного глобалізму на світовий економічний розвиток. 
5.3. Неоіндустріалізація економіки в умовах розвитку техноглобалізму. 
5.4. Наростання глобальної конкуренції та її наслідки. 
Змістовий модуль 2. Стратегії та перспективи глобального розвитку світової економіки. 
Тема 6. Чинники, головні форми та наслідки фінансової глобалізації. 
6.1. Глобальний фінансовий ринок і його співвідношення з реальним сектором світової економіки. 
6.2. Глобалізація світового фондового ринку.  
6.3. Глобалізація світового валютного ринку.  
6.4. Наслідки фінансової глобалізації. Зміна функцій національної держави. 
Тема 7. Масштаби і тенденції розвитку світового демографічного ресурсу в умовах глобалізації 
7.1. Демографічний вибух і його соціально - економічні наслідки. 
7.2. Нерівномірний розвиток людського ресурсу в  умовах глобалізації. 
7.3. Глобальна нерівність. Наростання процесів поляризації в глобальній економіці. 
7.4. Розвиток глобалізаційних міграційних процесів. 
Тема 8. Система критики глобалізації. Перспективи розвитку альтерглобалізму. 
8.1. Протиріччя і проблеми в розвитку економічної глобалізації. 
8.2. Поглиблення суперечностей і антагонізмів сучасного етапу глобалізації. 
8.3. Антиглобальний рух. 
8.4. Альтерглобалізм: становлення, сутність і перспективи розвитку. 
Тема 9 Соціально-економічні загрози та парадокси глобалізації 
9.1. Головні загрози глобалізації. 
9.2. Парадоксальна природа глобальних трансформацій. 
9.3. Типові ознаки та криза неоліберальної моделі глобалізації. 
9.4. Уроки глобалізації для перехідних економічних систем та країн, що розвиваються. 
Тема 10. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації.  
10.1. Місце і роль України в глобальній економіці. 
10.2. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації. 
10.3. Технологічний глобалізм і виклики для України. 
10.4. Головні проблеми та загрози функціонування економіки України у відкритому глобальному середовищі 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  
Сторінка курсу на платформі 
Мoodle (персональна навчальна 
система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6794 
Розміщено: робоча програма, лекційні матеріали та їх 
візуальний супровід, методичне забезпечення з практичних 
занять, тестові завдання, завдання для самостійної роботи 
студентів, колоквіумів, завдання поточних контрольних робіт 

Рекомендовані джерела 
Основні 

1. Глобальна економіка : навч. посіб. [Електронний ресурс] / О. В. Кот, О. А. Круглова, Л. Л. Носач 
та ін. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 141 с. 
2. Липов В. В. Глобальна економіка : навч. посіб. : у 2-х частинах. Ч. 1. Теоретичні засади глобальних 
досліджень. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 228 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18469  
3. Липов В. В. Глобальна економіка: навч. посіб. : у 2-х частинах. Ч. 2. Сучасний стан, проблеми та 
перспективи глобального розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Липов. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 
2018. – 235 с. 
4. Решетило В. П. Глобальна економіка : навч. посіб. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. ‒ 167 с. 

Додаткові 
5. Глобальна економіка : навч. посіб. / за редакцією проф. С. І. Архієреєва. – Х. : Вид-во Іванченка 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6794
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І. С., 2018. – 192 с.  
6. Глобальна економіка : навч. посіб. / О. В. Довгаль, У. Я. Андрусів, О. В. Ткаліч та ін. – Івано-
Франківськ: ФОП Cупрун В.П., 2019. – 262 с. 
7. Ресурси та моделі глобального економічного комплексу. Монографія / За заг. ред. Д. Лукяненка, 
А. Поручника. – К. : КНЕУ, 2011. – 703 с.  
8. Дзьоба О. Г. Глобальна економіка: Навч. посібник / О. Г. Дзьоба, О. С. Яцюк. – Івано-
Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 130 с.  
9. Рокоча В.В., Одягайло Б.М., Терехов В.І. Геоекономіка та глобальні стратегії українського 
бізнесу (антикризовий аспект): навч. посіб. – К.: УЕП «КРОК», 2017. – 352 с 
10. Рокоча В. В., Одягайло Б. М., Терехов В. І. Глобальна економіка: парадигми та парадокси 
розвитку. Монографія. / За заг. ред. В. В. Рокочої. – К. : УЕП «КРОК», 2017. – 314 с. 

Система оцінювання результатів навчання 
Поточний контроль здійснюється протягом семестру шляхом опитування на семінарських 

(практичних) заняттях, перевірки виконання тестових завдань, контрольних робіт тощо (включає 
перевірку ступеню засвоєння студентом навчального матеріалу, уміння самостійно опрацьовувати 
навчально-методичну літературу, здатність осмислювати зміст теми, уміння публічно та письмово 
представити певний матеріал, а також виконання завдань самостійної роботи.  

Підсумковий семестровий контроль здійснюється у формі заліку шляхом визначення ступеню 
засвоєння студентом навчальної дисципліни за результатами виконання обов’язкових завдань 
поточного (модульного) контролю.  

Для оцінювання студентів використовується система накопичування балів. Більш детальна 
інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна аудиторна робота студентів на лекційних заняттях 10 

Активна робота студентів на практичних заняттях 10 

Поточні контрольні роботи 20 

Експрес-опитування 12 

Індивідуальні завдання / СРС 18 

Презентація 10 

Колоквіуми  20 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання  

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно 

не зараховано 

1 – 34 F  
 

Політики навчальної дисципліни 
Політика дотримання академічної доброчесності – кожен студент повинен дотримуватись 

академічної доброчесності. 
Політика щодо пропусків занять – відпрацювання пропущених занять згідно графіку 

консультацій викладача. 
Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну – оцінювання завдань із 

закінченням строку здійснюється за принципом зниження максимального балу на 50% від 
максимально можливого за окремий вид навчальної роботи 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 
форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6794 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «28» серпня 2020 р. Протокол № 1. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6794

