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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними знаннями, уміннями та практичними навичками у галузі глобальної економіки, методологічним апаратом 
дослідження процесів формування єдиної системи економічної взаємодії на глобальному рівні; на формування вмінь оцінювати наслідки і результати 
співробітництва України з організаціями глобального профілю діяльності. 

 
Мета та цілі 

Метою дисципліни «Глобальна економіка» є оволодіння здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня базовими фундаментальними знаннями з теорії 
глобалізації, умов, факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, виявлення сучасної методології глобалістики; визначення глибини 
впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; аналіз особливостей формування міжнародних стратегій глобалізації та конкурентної стратегії 
розвитку України в умовах глобалізації.  
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Формат Лекції (очний, заочний формат), практичні заняття (очний, заочний формат), консультації (очний, заочний формат), підсумковий контроль –диференційований 
залік (очний, заочний формат). 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти («Регіоналістика», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Основи 

економічної теорії», «Фінанси» та ін.). 

Пореквізити Знання з основ глобальної економіки можуть бути використані під час написання магістерської роботи. 

 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. 
ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків. 

СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у 
професійній діяльності.  
СК 8. Здатність здійснювати моніторинг ринкових чинників та визначати їх вплив на 
підприємницьку, торговельну та біржову діяльність в умовах глобалізації економіки. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.  
ПРН 5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або 
біржової діяльності.  
ПРН 6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.  
ПРН 10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов 
невизначеності та ризиків.  
ПРН 14. Володіти методами та інструментарієм для здійснення моніторингу ринкових чинників та вміти визначати їх вплив на підприємницьку, 
торговельну та біржову діяльність в умовах глобалізаційних процесів сучасності. 

 

 
Вимоги 
викладача, 
політика курсу 

Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять згідно розкладу, не спізнюватись, а також самостійну роботу. Здобувач 
зобов’язаний працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача.  
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе 
теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 
рекомендованою літературою. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо студент відсутній з поважної причини, він 
презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над завданнями не припустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі 
виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 



  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 
 

Тема Т1. Часові 
межі феномену 
глобалізації.  
Тема Т2. Сучасна 
методологія 
глобалістики. 

Практичне 
заняття 1  

Об'єкт та предмет курсу. Категоріальний апарат. Основні підходи до визначення історичних 
кордонів і часових меж глобалізації. Соціально-філософська проблематика глобалізації. 
Соціальний феномен глобалізації як результат людської діяльності. Сутність економічної 
глобалізації. Функціональний підхід до аналізу глобалізації. Апологетичний підхід. 
Технологічний підхід.  Етапи розвитку глобалізації. Стадії економічного розвитку процесу 
глобалізації. Ознаки глобалізації. Чинники глобалізації. Форми прояву глобалізації. Циклічно-
хвильова природа глобалізації. Глобалізація як сучасний феномен. Глобальне суспільство. 
Культурна глобалізація.  Методологічний інструментарій аналізу глобалізації. Сутність і природа 
глобалізації. Особливості методології дослідження глобальних процесів. Методика сучасної 
глобалістики. Методи дослідження глобальної економіки. Різнотипні підходи сучасної 
методології глобалістики. Сутність категорій «глобалістика» та «глобалізація» та їх складові. 
Виникнення глобалістики. Сутність глобалістики. Формування глобалістики. Виникнення 
терміну «глобалізація». Сутність глобалізації. Глобальний розвиток. Закономірності та тенденції 
глобалізації. Вплив глобалізації на людське життя. Проблеми глобалізації. Класифікація типів 
глобальних проблем. Інтерсоціальні проблеми. Соціально-демографічні проблеми. Соціально-
екологічні проблеми. 
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Соціокультурний феномен глобалізації. Концепція архаїчної 
глобалізації. Її аргументація і характеристика. Глобалізація економіки. 
Еволюція наукових концепцій глобалізації. Глобальне суспільство. 
Глобальна політика, економіка та культура. Основні ознаки сучасного 
глобалізму. Особливості глобалізації на сучасному етапі. 
Соціокультурний розвиток у глобальному суспільстві. 

Лекція 2 
 

Тема Т3. Школи і 
міждисциплінарни
й статус 
глобалістики. 
Тема Т4. 
Становлення 
глобальної 
економіки. 

Практичне 
заняття 2 
Практичне 
заняття 3 

Передумови формування глобалістики як науки. Еволюція створення теоретичної бази 
глобалістики. Основні напрямки теоретизування з приводу глобальних проблем. Ключові 
дискурси школи економічної соціології. Новітні наукові течії і теорії розвитку глобалістики. 
Наукові школи дослідження глобалістики. Розвиток сучасної глобалістики як науки. Концепції 
сучасної глобалістики, як міждисциплінарної науки. Глобалістика, як міждисциплінарна наука. 
Основні напрями глобалістики - економічна глобалістика, політична глобалістика, соціальна 
глобалістика, екологічна глобалістика.  Основні етапи розвитку світової економіки. Характер і 
особливості сучасного економічного глобалізму. Чинники глобалізації. Технічні, технологічні 
чинники. Соціально-економічні чинники глобалізації. Культурні чинники. Морально-етичні 
чинники. Політичні чинники. Форми прояву глобалізації. Науково-технологічна та виробнича 
глобалізація. Торговельна глобалізація. Інвестиційно-фінансова глобалізація. Соціальна 
складова глобальної економіки. Становлення загальнопланетарного науково-інформаційного 
простору, глобальної інформаційної інфраструктури. Еволюція напрямків глобалізації. 
Систематизування поглядів на глобалізацію, два базових напрями. Природа глобалізації. 
Особливості глобальної економіки. Сутність глобальної економіки. Становлення глобальної 
економіки як науки. Унікальні характеристики глобальної економіки: неймовірна рухливість 
фінансового капіталу, глобальна мережа комунікацій, зростаючий міжнародний поділ праці. 

Дихотомічна типологія соціальної організації як основа всіх теорій 
глобалізації. Концепція «Межі зростання». Концепція «Сталого 
розвитку». Еколого-економічна школа або «Школа глобальної 
екології». Школа мітозу біосфер. Школа контрольованого 
глобального розвитку. Школа світсистемного аналізу. Сучасні 
інституції глобалістики. Провідні дослідницькі центри, які вивчають 
глобальний розвиток. Розвиток наукового напряму в Україні. 
Світовий ринок у системі міжнародних відносин. Прояви глобалізації 
на товарних ринках. Глобалізація ринків та глобалізація виробництва. 
Глобалізація міжнародного фінансового ринку. Глобальний ринок 
товарів та послуг. Тенденції розвитку світової торгівлі. Міжнародна 
торгівля послугами. Формування нової системи глобального 
керування. Виникнення нових глобальних економічних суб'єктів. 
Еволюція напрямків глобалізації в економічній літературі.  

Лекція 3 
Лекція 4 

Тема Т5. 
Цивілізаційні 
виміри глобальних 
економічних 
процесів. 
Тема Т6. 
Суперечності і 
дуалізм сучасного 
етапу глобалізації. 
 

Практичне 
заняття 4 

Цивілізаційна компонента глобального економічного розвитку. Проблема реалізації 
цивілізаційного проекту глобалізації. Еволюція локальних цивілізацій. Тенденції економічної 
динаміки локальних цивілізацій. Цивілізації індустріального етапу економічного розвитку. 
Цивілізаційні виміри стратегій глобалізму. Представлення глобалізації в найбільш широкому 
цивілізаційному контексті за допомогою соціально-культурологічного підходу. Класифікація 
цивілізаційних груп у глобальному економічному просторі на початку XXI століття. Глобалізм як 
ідеолого-політична платформа, пов’язана з усією множиною векторів сучасного світового 
економічного розвитку. Складові і потенціал модифікації стратегії американського 
економічного інтервенціоналізму. Класифікація країн за рейтингом глобалізації. Теоретичні 
конструкції і сучасна практика глобальних трансформацій. Характеристика сучасного етапу 
глобалізації. Особливості сучасної глобалізації. Принципи сучасної глобалізації. Суперечності 
розвитку сучасної глобальної економіки. Дуалізм сучасного етапу глобалізації. Причини та 
прояви дуалізму сучасної глобалізації. Підґрунтя й об’єктивні передумови критики економічної 
глобалізації. Діапазон і характер критики глобальних економічних процесів. Основні напрями 
критики глобалізації. Соціально-політичні групи, які представляють критичні зауваження щодо 
процесів глобальної трансформації.  

Розвиток цивілізацій постіндустріальної епохи. Формування 
цивілізацій четвертого покоління. Американська та європейська 
геополітика та їх ідеологічне обґрунтування. Євроатлантизм, 
континенталізм і основні концепції глобалістики. Державно-політичні 
платформи, через які реалізується сучасний глобалізм. США у світовій 
економіці. Європейське співтовариство у світовій економіці. Китай та 
інші країни світу в економічній інтеграції. Позитивні наслідки процесу 
глобалізації. Негативний вплив світових глобалізаційних процесів на 
економіки деяких країн. Поширення тіньової економіки та 
«офшоризація» в контексті глобалістики. Сутність базових критичних 
зауважень процесу глобалізації. Принципи і програми 
альтерглобалізму. 

Лекція 5 Тема Т7. 
Парадоксальна 
природа 
глобальних 
трансформацій. 

Практичне 
заняття 5  
Практичне 
заняття 6 

Теоретичні моделі і сучасна практика глобальних трансформацій. Глобальні трансформації, їх 
сутність. Виклики, асиметрія та сучасні прояви трансформацій глобальної економіки. Глобальні 
економічні парадокси: зміст і об'єктивна природа. Сутність глобальних економічних парадоксів. 
Базові глобальні парадокси, їх характеристика. Парадокс глобальної стратифікації. Види 
системних криз. Вплив криз на світову економіку. Сутність і характеристика парадоксів 
глобальної фінансової системи. Фінансові кризи та їх вплив на світову економіку. Інформаційні 

Основні суперечності глобальних трансформацій. Феномен 
домашнього заміщення. Парадокс «Філдстайна – Хоріока».Парадокс 
низької мобільності нетто-потоків капіталу. Парадокс дисоціації. 
Форми прояву фінансових криз.. Наслідки кризових явищ в 
економіці. Альтерглобальні сценарії світового розвитку. Оцінка 
перспективності альтерглобалізму як варіантної економічної 



Тема Т8. 
Альтерглобалізм та 
його форми.. 

процеси в глобальній економіці. Інформаційні процеси - глобальна проблема. Основні 
інструменти інформації. Об'єктивна необхідність антиглобалізму. Суспільно-політичні 
передумови антиглобалізму. Поняття «альтерглобалізм» та його сутність. Основні види і форми 
діяльності антиглобалістичних рухів. Принципи і програми альтерглобалізму. Альтерглобалізм 
як соціальний рух. Класичний антиглобалізм. Контрглобалізація як сучасна тенденція розвитку 
суспільства. Антиглобальний рух як суттєвий політичний феномен. Загальні цілі антиглобалізму. 
Кризові явища у системі глобалізму. Глобалізація і бідність. Бідність як глобальна проблема.  
 

платформи світового розвитку. Основні чинники впливу на 
формування антиглобальних тенденцій. Форми прояву 
альтерглобалізму в Україні. Основні сценарії світового розвитку і 
динаміки бідності. Вплив культури, суспільних інститутів та 
економічної системи на рівень бідності. 

Лекція 6 Тема Т9. Глобальна 
економіка як 
прогностична 
реальність. 
Тема Т10. 
Регулятивні 
механізми 
глобальної 
економіки. 
 

Практичне 
заняття 6 
Практичне 
заняття 7 

Особливості сучасного етапу світового розвитку. Сутність глобальної інтернаціоналізації. 
Інтернаціоналізація виробництва. Інтернаціоналізація обігу. Співвідношення категорій 
«глобалізація» та «інтернаціоналізація». Особливості функціонування сучасних глобальних 
ринків. Поняття світових ринків. Глобалізація світових ринків. Формування глобального 
капіталу. Позитивні та негативні наслідки функціонування глобальних ринків. Геоекономічний 
простір і новітня картографія світу. Війни «нового покоління» як генератори нової конфігурації 
геоекономічного простору. Характер сучасної архітектури геоекономічного простору. Сценарії 
глобального розвитку. Неоліберальна глобалізація. Апокаліпсис: глобальна цивілізаційна 
катастрофа. Приборкана глобалізація. Неоколоніалізм. Моральна глобалізація. Анархія. 
Глобалізація свідомості. Об'єктивність формування глобальної системи регулювання 
світогосподарських відносин. Фактори становлення глобально інтегрованої регулюючої 
системи. Принципи формування глобальної системи регулювання світогосподарських 
відносин. Об’єкти і методи глобального регулювання. Проблеми глобальної регулюючої 
системи. Дисбаланс між двома сторонами системи економічної глобалізації Глобальні 
регуляторні інститути. Принципи глобальної регулюючої системи. Шляхи вдосконалення 
механізмів регулювання глобальної економіки. Глобальні регуляторні інститути - сутність, мета 
функціонування. Глобальна ринкова саморегуляція. Трансформація світового співтовариства та 
регулюючої ролі держави в економіці в умовах глобалізації. Вплив метакорпорацій на розвиток 
сучасної світової економіки.  

Характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної 
економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку. Проблеми 
розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. Поняття і цілі 
міжнародного бізнесу. Домінантні прогностичні сценарії глобального 
розвитку. Динаміка та перспективи розвитку глобальної економіки. 
Проблеми прогнозування глобальної економіки. Становлення 
глобальних регуляторних інститутів. Глобальні виклики і проблеми 
розвитку. Глобалізація і безпека розвитку. Роль та дії держави в 
умовах глобалізації. 

Лекція 7 
Лекція 8 
 

Тема Т11. 
Міжнародні 
стратегії 
глобалізації. 
Тема Т12. 
Конкурентна 
стратегія 
розвитку 
України в 
умовах 
глобалізації. 

Практичне 
заняття 7 
Практичне 
заняття 8 

Сутність, особливості та основні характеристики світового виробництва. Світове виробництво, 
його характеристика. Світове господарство. Світова економіка як система. Сутність стратегії, її 
формування. Глобальні стратегії і стратегії глобалізації. Стратегії глобального розвитку світу: 
теллурократія та талассократія, їх ідеологічне обґрунтування. Глобальний корпоративізм. 
Державні стратегії глобалізації. Державно-корпоративний глобалізм. Інтегративні стратегії 
глобалізації. Альтернативи глобалізації. Глобальні стратегії ТНК та МНК. Сутність утворення 
стратегічних альянсів. Проблема конкурентоспроможності України в глобальній економіці. 
Необхідність інтеграції національного промислового комплексу до світової промислової 
системи. Наслідки і результати співробітництва України з організаціями глобального профілю 
діяльності. Стратегічна перспектива входження України до європейських економічних і 
оборонних структур. Проблеми і перспективи співробітництва з СОТ у контексті забезпечення 
глобальної конкурентоспроможності України. Поняття глобальної конкуренції. Інноваційно-
інтелектуальна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. Застосування різноманітних 
типів та форм співробітництва як невід'ємний фактор розвитку науково-технологічної та 
інноваційної сфер.  

Міжнародні стратегії співробітництва в умовах глобалізації. 
Міжнародні економічні відносини. Роль міжнародного 
співробітництва. Особливості сучасного міжнародного 
співробітництва. Стратегії злиття та поглинання на глобальному рівні. 
Поняття «національний інтерес» в глобальних економічних 
процесах. Корпоративні інтереси. Форми прояву розходження між 
національними й корпоративними інтересами. Шляхи вирішення 
проблеми національної конкурентоспроможності в умовах 
глобалізації. Перспективи співробітництва України з СОТ. Пріоритетні 
напрями фінансування науки. Розвиток пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності в Україні. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 
 

Сутність глобалізації та її концепції. Підходи до визначення початку глобалізації та результатів її розвитку. Хронологічні межі глобалізації. Глобалістика і глобалізм як наукове 
обґрунтування ідеології глобалізації. Еволюція концепцій глобалізації. Державно-політичні платформи сучасного глобалізму. Глобалізація: історичний і міждисциплінарний 
аспекти. Погляди на глобалізацію гіперглобалістів, скептиків та трансформістів. Основні школи сучасної глобалістики. Сутність глобальної економіки та її становлення. 
Транснаціоналізація і регіональна інтеграція як шляхи становлення глобальної економіки. Глобальні економічні процеси. Цивілізаційна структура сучасного світу. Цивілізаційна 
специфіка глобальних економічних процесів. Рушійні сили глобалізації. Суперечності та асиметрії економічної глобалізації. Дуалізм сучасного етапу глобалізації. Сутність поняття 
«парадокс» і його прояви в економіці. Парадокс глобалізації. Особливості глобальних трансформацій в сучасному світі. Поняття антиглобалізму та альтерглобалізму в сучасній 
глобалістиці. Історія становлення і розвитку антиглобального руху. Цілі, завдання, принципи, види діяльності, програми альтерглобалізму. Особливості сучасного стану 
глобалізації та можливості її кількісного вимірювання. Глобальні фінансово-економічні кризи. Підходи, умови і фактори визначення перспектив глобалізації. Прогностичні сценарії 
розвитку глобалізації. Сутність держави та її функції. Управлінські функції державної влади. Трансформація функцій держави в умовах глобалізації. Загальні підходи до визначення 
стратегії. Моделі економічного розвитку. Поняття міжнародної і глобальної системи. Стратегії Європейського Союзу. Перспективні сценарії глобального економічного розвитку. 
Позиціювання України в глобальній економічній системі. Транснаціоналізація та глобалізація українського бізнесу. Геоекономічні пріоритети України. Взаємодія із глобальними 
регулятивними інститутами. 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

для денної форми навчання: 

•  поточний контроль (написання модульних контрольних робіт, 
усне опитування, виконання індивідуального завдання, 
самостійна робота): 50 % семестрової оцінки; 

• підсумковий контроль (диференційований залік): 50% 

семестрової оцінки. 

 

для заочної форми навчання: 

• підсумкова тестова контрольна робота: 40 % семестрової 
оцінки; 

• підсумковий диференційований залік: 60 % семестрової оцінки. 
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незадовільно з можливістю 
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0-29 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ 

Здобувач повинен дотримуватися «Стандарту академічної доброчесності Донбаської державної машинобудівної академії»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність, дотримуватися корпоративної культури, академічній доброчесності та етики академічних відносин, запобігати академічного плагіату. 
Дотримуватися вимог Інструкції про забезпечення належних протиепідеміологічних заходів. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва.  

 
Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

http://www.dgma.donetsk.ua/u-ddma-zatverdzheno-instruktsiyu-pro-zabezpechennya-nalezhnih-protiepidemichnih-zahodiv.html

