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Силлабус навчальної дисципліни 

«Глобальна економіка» 
 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма   

Освітній рівень Третій (докторський) 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Український  

Курс / семестр 2 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 і менеджменту, 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 і менеджменту  

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

staverskaya@gmail.com 
 

Дні занять Лекція: згідно діючого розкладу занять  

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації Консультації , очні, відповідно до графіку консультацій, 

індивідуальні, чат в ПНС 

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 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін / Макроекономіка; Регіональна економіка; 

Національна економіка; Міжнародна економіка; Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Глобалізація як феномен сучасного світового економічного 

розвитку.  

Тема 1. Сучасна глобалістика: сутність та методологія. 

Тема 2. Теоретичні дослідження глобальних процесів. 

Тема 3. Становлення глобальної економіки. Рушійні сили економічної глобалізації. 

Тема 4. Головні суб’єкти становлення і розвитку глобальної економіки. 

Тема 5. Техноглобалізм та наростання конкуренції в глобальній економіці. 

Змістовий модуль 2. Стратегії та перспективи глобального розвитку світової 

економіки.  

Тема 6. Чинники, головні форми та наслідки фінансової глобалізації. 

Тема 7. Масштаби і тенденції розвитку світового демографічного ресурсу в умовах  

Тема 8. Система критики глобалізації. Перспективи розвитку альтерглобалізму. 

Тема 9 Соціально-економічні загрози та парадокси глобалізації 

Тема 10. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. 
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Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

(Мультимедійний проектор) 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7150 

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 здобувачем 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 здобувачем навчальної дисципліни за результатами виконання 

обов’язкових завдань поточного (модульного) контролю. 

Для оцінювання здобувачів використовується система накопичування балів. Більш 

детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності – кожен здобувач 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=7150 
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