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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність / напрям 

підготовки,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 

Нор 

мативна 

  

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

051 Економіка 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання __-____ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

Магістр 

 18 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 56 год.  год. 

У тому числі 

індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2/3 

для заочної форми навчання -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: формування у студентів розуміння умов і факторів 

становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, 

усвідомлення своєї інтелектуальної місії для прийняття збалансованих 

управлінських рішень у контексті загально цивілізованого прогресу. 

Завдання дисципліни -  вивчення природи й закономірностей становлення 

глобальної економіки, засобів і потенціалу антициклічного регулювання 

глобальних економічних процесів,механізмів функціонування глобальних ринків, 

сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій, процесів і 

моделей економічного регіоналізму в глобальних умовах, природного, 

інноваційно-технологічного та людського ресурсів глобальної економіки, 

цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів, а також напрямів і 

пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати : 

- закономірності та сучасні тенденції глобалізації; 

- цивілізаційну парадигму глобального економічного розвитку; 

- передумови та фактори становлення глобальної економіки; 

- конкурентні механізми функціонування глобального ринку; 

- процеси глобальної корпоратизації та регіоналізації; 

- природу глобального економічного циклу; 

- принципи глобальної інституалізації економічного розвитку; 

- глобальні імперативи науково-технологічного прогресу; 

- соціальні виміри економічної глобалізації; 

- стратегії сталого розвитку країни в умовах глобалізації; 

- шляхи й моделі інтеграції України в глобальний економічний простір. 

вміти: 

- аналізувати диспозиції та глибину взаємодії суб’єктів глобальної економіки; 

- оцінювати секторально-галузеву та регіонально-країнову структуру глобальної 

економіки; 

- досліджувати кон юнктуру глобальних ринків товарів послуг, інвестицій, праці 

- прогнозувати напрями глобальної модифікації ринкових конкурентних 

механізмів; 

- адаптувати менеджмент до крос-культурного середовища економічної 

діяльності; 

- розробляти стратегії діяльності корпорацій на глобальних ринках 

- застосовувати сучасні техніки міжнародного консалтингу для виявлення та 

розв’язання ключових бізнес-проблем; 

- розробляти методики ефективних бізнес-комунікацій у глобальній 

регулятивній системі; 

- ідентифікувати фактори та моделі глобального корпоратив¬ного лідерства; 

- організовувати розроблення й контролювати виконання глобальних бізнес-

проектів; 
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- обгрунтовувати напрями інноваційного розвитку України в глобальному 

конкурентному середовищі. 

 

 Програма навчальної дисципліни 
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи  глобальної економіки 

Тема 1. Економічна природа глобальних трансформацій  

Тема 2. Становлення глобальної економіки 

Тема 3. Регулятивні інститути глобальної економіки. 
Тема 4. Політекономія глобального економічного циклу 

Тема 5. Механізми функціонування глобальних ринків 

Змістовний модуль 2. Сутність функціонування глобальної економіки 

Тема 6. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій 

Тема 7.  Процеси регіоналізації в глобальній економіці  

Тема 8. Технологічний ресурс глобального економічною розвитку 

Тема 9. Людський ресурс глобальної економіки  

Тема 10. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів 

Тема 11. Глобальний контекст розвитку української економіки  

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи  глобальної економіки 
Тема 1. Економічна природа 

глобальних трансформацій 
9 2 2   5       

Тема 2. Становлення 

глобальної економіки 
7 1 1   5       

Тема 3. Регулятивні 

інститути глобальної 

економіки 

8 1 1   6       

Тема 4. Політекономія 

глобального економічного 

циклу 

10 2 2   6       

Тема 5. Механізми 

функціонування глобальних 

ринків 

10 2 2   6       

Разом за змістовим модулем 

1 
44 8 8   28       

Змістовий модуль 2. Сутність функціонування глобальної економіки 
Тема 6. Конкурентне 

лідерство глобальних 

корпорацій 

8 2 2   4       

Тема 7.  Процеси 

регіоналізації в глобальній 

економіці 

8 2 2   4       

Тема 8. Технологічний ресурс 

глобального економічною 

розвитку 

9 2 2   5       
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Тема 9. Людський ресурс 

глобальної економіки 
7 1 1   5       

Тема 10. Цивілізаційні 

виміри глобальних 

економічних процесів 

7 1 1   5       

Тема 11. Глобальний 

контекст розвитку 

української економіки 

7 2 0   5       

Разом за змістовим модулем 

2 
46 10 8   28       

Усього годин  90 18 16   56       

Модуль 2 

ІНДЗ -  - - - -   - - -  

Усього годин 90 18 16   54       

 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Економічна природа глобальних трансформацій 2 

2 Становлення глобальної економіки 2 

3 Регулятивні інститути глобальної економіки 1 

4 Політекономія глобального економічного циклу 1 

5 Механізми функціонування глобальних ринків 2 

6 Конкурентне лідерство глобальних корпорацій 2 

7 Процеси регіоналізації в глобальній економіці 2 

8 Технологічний ресурс глобального економічною розвитку 2 

9 Людський ресурс глобальної економіки 1 

10 Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів 1 

11 Глобальний контекст розвитку української економіки 0 

 Разом  16 

                                                                                                              

 

8. Самостійна робота 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Економічна природа глобальних трансформацій 5 

2 Становлення глобальної економіки 5 

3 Регулятивні інститути глобальної економіки 6 

4 Політекономія глобального економічного циклу 6 

5 Механізми функціонування глобальних ринків 6 

6 Конкурентне лідерство глобальних корпорацій 4 

7 Процеси регіоналізації в глобальній економіці 4 
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8 Технологічний ресурс глобального економічною розвитку 5 

9 Людський ресурс глобальної економіки 5 

10 Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів 5 

11 Глобальний контекст розвитку української економіки 5 

 Разом  56 

 

10. Методи навчання  
Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи: лекції, контрольні роботи, практичні 

заняття, самостійна робота з літературою. 

                          
11. Методи контролю  

 Використовуються: модульні контрольні роботи, проведення опитувань теоретичного матеріалу 

на практичних заняттях, перевірка домашніх завдань, дискусійні обговорення ситуаційних завдань на 

практичних заняттях, екзамен. 

 

                                          

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Сума 

50 50 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

0-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F* 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

Робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, 

необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: 

підручниками з фонду бібліотеки ДНУ (за рекомендованим переліком), 
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методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів, конспектами 

лекцій, електронною бібліотекою першоджерел; навчально-методичними 

комплексами дисциплін, НМКД. 

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна 

наукова література. 

Трифонова О.Д. Конспект лекцій з дисципліни «Глобальна економіка». 

 

14. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму /О.Г. Білорус. –К.:КНЕУ, 2003.- 357с. 

2. Кальченко Т.В. Глобальна економіка:методологія системних досліджень:Монографія / Т.В. Кальченко.- К.: 

КНЕУ, 2006.- 248с. 

3. Кальченко Т.В. Глобальна економіка. – К.:КНЕУ, 2009. – 345 с. 

4. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов / Э.Г. 

Кочетов. – М.: Норма, 2006. - 528 с. 

5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций/ С. Хантингон . – М.: АСТ, 2003. -603с. 

6. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю.В. Яковец. – М.: «Издательство 

«Экономика»», 2003. – 411с. 

 

Додаткова 

 

7. Анилионис Г.П., Зотова Н.А. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция теорий глобализации / 

Г.П. Анилионис, Н.А. Зотова. – М.: Международные отношения, 2005. – 676с. 

8. Бек У. Что такое глобализация? (Ошибки глобализма – ответы на глобализацию) / У.Бек. – Пер.с нем. – 

М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 300с. 

9. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія України / О.Г. Білорус. – К.: ВО «Батьківщина», 2001.- 

300с. 

10. Горбачёв М.С. и др. Грани глобализации: трудные вопросы современного развития/ М.С. Горбачёв. – М.: 

Альпина Паблишер, 2003.- 592с.  

11. Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации/ Ю.Н. 

Пахомов, С.Б. Крымский, Ю.В. Павленко. – К.: Международный деловой центр, 1998.- 432 с. 

12. Прыкин Б.В. Глобальная экономика – ключ к самосохранению: Деятельность эколого-экономической 

системы . Б.В. Прыкин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 335с. 

13. Стігліц Джозеф Глобалізація та її тягар:Пер.с англ. / Джозеф Стігліц. – К.: Вид.дім «КМАкадемія»,2003. – 

280 с. 
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16. Структура рейтингової системи оцінювання 

Структура рейтингової системи оцінювання дисципліни 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів 

дисципліна________________ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА_____________ 

Академічні групи ___________________ЕА     -17м________ 

Навчальний рік 2017/2018__    Семестр 1_____ 

Елементи контролю за 1 змістовним модулем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи контролю за 2 змістовним модулем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач-лектор: к.е.н.. доцент кафедри міжнародної економіки  і світових фінансів                                                                                              

Трифонова О.Д. 

Викладач, який проводить практичні занятя : к.е.н.. доцент кафедри міжнародної 

економіки  і світових фінансів                                                                                    Трифонова О.Д. 

Затверджена на засіданні кафедри Міжнародної економіки і світових фінансів протокол 

від “22” вересня  2017 року № 8 
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Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Експрес-контроль знань на лекційних заняттях (відповідь з 

урахуванням самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу, за 

кожну відповідь – 5 бал, 5-визначення по 2  балу  ) 

15 

Контроль знань на практичних заняттях (аналітична робота -5, 

тестування -5, ділова гра - 5 ) 

15 

Розв’язання домашніх завдань 20 

Разом 50 

Складання 1 змістовного модуля  7 тиждень 

Перескладання 1 змістовного модуля 8 тиждень 

Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Експрес-контроль знань на лекційних заняттях (відповідь з 

урахуванням самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу, за 

кожну відповідь – 5 бал, 5-визначення по 2  балу  ) 

15 

Контроль знань на практичних заняттях (аналітична робота -5, 

тестування -5, ділова гра - 5 ) 

15 

Розв’язання домашніх завдань 20 

Разом 50 

Складання 2 змістовного модуля  16 тиждень 

Перескладання 2 змістовного модуля 17 тиждень 


