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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) 

другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Дана навчальна дисципліна 

є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль 

фахівця в області менеджменту. 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Вибіркова  

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: --- 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

16 год. 2 год. 

Загальна кількість годин 

– 90 

Практичні 

16 год. 4 год. 

знайомитися Тижневе 

навантаження:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітній рівень: 

Другий (магістерський) 

рівень 

Самостійна робота 

58 год. 84 год. 

Вид контролю: 

Залік Залік  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування 

єдиної системи економічної взаємодії на глобальному рівні.  

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Мета викладання дисципліни «Глобальна економіка» полягає у 

формуванні системи теоретичних знань про причини, сутнісний зміст та 

особливості глобалізаційних процесів, що призвели до появи глобальної 

економіки, а також навичок використання в практичній діяльності наслідків 

процесів глобалізації. 

 

1.2. Завдання дисципліни – формування у студентів системи 

спеціальних знань щодо сутності економічної глобалізації; впливу 

глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікації 
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параметрів глобального розвитку; визначення сучасних методик глобального 

менеджменту; оволодіння навичками самостійного аналізу, ідентифікації та 

оцінювання можливостей ведення міжнародного бізнесу, що відкривають 

перед суб’єктами господарювання процеси глобалізації. 

 

1.3. Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей: 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

управління або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

знати: 

- понятійний та категорійний апарат теорії економічної глобалізації;  

- економічну сутність глобалізації;  

- основні методологічні підходи, інструментарій, показники, що 

висвітлюють економічну глобалізацію;  

- школи, що концентрують увагу на ключових проблемах економічної 

глобалізації;  

- витоки та засади міждисциплінарного дослідження економічної  

глобалізації;  

- змістовну специфіку становлення глобальної економіки;  

- цивілізаційні засади процесів глобалізації;  

- виплив парадоксальної природи глобальних трансформацій на 

характер та напрямки розвитку світової цивілізації; 

- чинники, що спричинили виникнення альтерглобалізму, його форми 

та наслідки для визначення подальших напрямків глобалізації;  

- засади та зміст прогнозування перспектив глобального розвитку;  

- теоретичні та практичні підходи до формування механізмів 

регулювання глобальної економіки;  

- механізми функціонування глобальних ринків; 

- засади та механізми формування конкурентної стратегії розвитку 

України в умовах глобалізації. 

вміти: 

- визначати методологічний апарат дослідження окремих аспектів 

глобалізаційного процесу;  

- аналізувати вплив цивілізаційних особливостей на характер інтеграції 

окремих країн світу в глобальну економіку;  

- використовувати знання специфіки механізмів глобалізації на 

сучасному її етапі в процесі визначення можливостей, що надає глобалізація;  

- виявляти суперечності та парадокси, що породжуються глобальною 

економічною взаємодією, і визначати їх вплив на характер економічного 

розвитку;  



5 

- аналізувати витоки, умови та наслідки формування окремих напрямків 

альтерглобалізму та їх вплив на перспективи глобалізації;  

- визначати наслідки впливу глобалізації на перспективи окремих 

аспектів економічної діяльності;  

- визначати можливості та обмеження підходів до формування 

регулятивних механізмів глобального розвитку, можливості та обмеження 

окремих інститутів глобального регулювання;  

- аналізувати можливості, обмеження, вигоди та негативні сторони 

функціонування глобальних ринків;  

- визначати переваги та недоліки елементів глобальної конкурентної 

стратегії розвитку України. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» 

відводиться 90 години 3 кредити ЄКТС. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГЛОБАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Тема 1. Економічна природа глобальних трансформацій 

Глобалізація в системі понять міжнародної економіки: сутність, природа 

та сукупність трактувань. Чинники та передумови глобалізації. Джерела 

глобалізації. Структуризація глобалізаційного процесу. Ключові ознаки 

глобалізації. Позитивні та негативні наслідки сучасної глобалізації. 

Характеристика основних проблем глобалізації. Глобалістика як наука, етапи 

її розвитку. Еволюція концепцій та теоретичної бази глобалістики. 

Методологія основних шкіл сучасної глобалістики: еколого-економічної, 

глобальної екології, економічної соціології та інші. Концепція «Межі 

зростання», яка лежить в основі тематики доповідей Римського клубу 

(1968p.). Концепція «Сталого розвитку» Л. Брауна (Інститут всесвітніх 

спостережень (Вашингтон, США). Школа універсального еволюціонізму в 

глобалістиці Н. Мойсеєва. Школа контрольованого глобального розвитку Д. 

Гвішиані. Методологія, методи та інструменти дослідження процесів 

глобалізації. Глобалізм як ідеолого-політична платформа, пов’язана з 

множиною векторів сучасного світового економічного розвитку. Глобальне 

прогнозування як метод глобальних досліджень. Альтернативні прогнозні 

сценарії глобального розвитку. 

 

Тема 2. Становлення глобальної економіки  

Сутність та особливості глобальної економіки. Історична еволюція 

глобальної економіки. Джерела конкурентоспроможності в глобальній 

економіці. Сучасні ідеологічні концепції формування глобальних стратегій та 

концепції розвитку глобальної економіки. Картографія світу у новітньому 
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геоекономічному просторі. Закономірності функціонування глобальної 

економіки. Зміна орієнтирів глобального розвитку. Сутність протиріччя як 

рушійної сили розвитку. Основні протиріччя глобальної економіки. 

Глобальні економічні суперечності. Парадоксальна природа глобальних 

трансформацій. Альтерглобалізм: передумови виникнення, сутність та 

форми. Течії альтерглобалізму. Значення альтерглобалізму для розвитку 

глобалізації.  

 

Тема 3. Регулятивні механізми глобальної економіки  

Об’єктивність формування глобальної системи регулювання 

світогосподарських відносин. Вестфальська система та еволюція глобальної 

системи регулювання. Чинники еволюції інститутів системи міжнародних 

відносин (політичні, економічні, глобальні). Еволюція регулюючої ролі 

держави в економіці за умов глобалізації. Сучасна системи координації 

економічної політики держав: об’єкти, види, завдання. Державно-

корпоративний глобалізм. Інституціональна складова глобального 

регулювання. Поняття «міжнародний інститут» та характеристика його 

складових. Основні етапи розвитку та характеристика типології сучасної 

системи міжнародних організацій. Глобальні регуляторні інститути. 

Формування системи Об’єднаних Націй. Економічні структури ООН як 

регулятори міжнародних економічних відносин. Недоліки системи 

наднаціонального регулювання. Проблеми реформування міжнародних 

економічних організацій глобального рівня. Основні напрямами регулювання 

світової торгівлі. Система міжнародних організацій, що здійснює 

координацію і багатостороннє регулювання міждержавних торговельно-

економічних відносин, та їх вплив на розвиток глобальної економіки. 

Завдання регулювання міжнародних фінансових відносин на сучасному 

етапі. Роль ключових міжнародні валютно-фінансових та кредитних 

інститутів у глобальній економіці. Міжнародні комерційні та некомерційні 

організації як провідник процесів глобалізації.  

 

Тема 4. Політекономія глобального економічного циклу 

Типи суспільств (доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне). 

Еволюція розвитку національного господарства залежно від типу суспільства 

та продуктивних сил. Порівняльна характеристика розвитку національного 

господарства за типами суспільств. Фази та етапи розвитку світової 

економічної системи. Властивості розвитку національного господарства. 

Циклічність розвитку економічної системи: теорія та види. Характеристика 

економічних циклів за тривалістю. Моделі розвитку національних 

економічних систем та їх класифікація відповідно до теорії моделювання та 

управління. Модель сталого розвитку. Секторальна модель розвитку. 

Розподіл видів економічної діяльності за секторами економічної системи. 

Факторна модель розвитку. 

 

 



7 

Тема 5. Процеси регіоналізації в глобальній економіці 

Взаємозв’язок та відмінності понять регіоналізація і глобалізація. 

Поняття «регіоналізм» та його види. Поняття «новий регіоналізм» та його 

представники. Недоліки нового регіоналізму. Інтеграційні об’єднання в 

процесах глобалізації. Інтеграційні регіональні угруповання та 

консультаційні групи держав: Г-7, Г-20, Е-7, ЄС, АТЕС, НАФТА, АСЕАН, 

МЕРКОСУР, Африканський Союз, Шанхайська організація співробітництва, 

Арктична рада. 

 

Тема 6. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів  

Цивілізаційний аспект глобального розвитку. Структурна та 

функціональна складові цивілізаційної глобалістики. Особливості сучасного 

етапу світового розвитку. Сценарії глобального розвитку. Глобальні цілі 

розвитку тисячоліття ООН. Цивілізаційні проблеми глобалізаційних 

процесів. Стратегії глобального розвитку світу, їх ідеологічне обґрунтування. 

Глобалізація свідомості. Еволюція цивілізацій. Основні етапи розвитку 

культурно-цивілізаційної спільноти. Процес модернізації цивілізацій: 

сутність, мета, принципи. Соціокультурні чинники уособлення цивілізацій. 

Глобалізація і взаємодія цивілізацій. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ПАРАМЕТРИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Тема 7. Механізми функціонування глобальних ринків 

Глобальна економіка та «філософія світового виробництва». Фактори 

виробництва в глобальній економіці. Глобальна галузь. Глобалізація 

товарних ринків. Глобальна мережа. Глобальний ринок товарів, його 

структура та тенденції розвитку. Глобальний ринок послуг, його структура та 

тенденції розвитку. Віртуальний ринок товарів та послуг, його вплив на 

розвиток глобальної економіки. Глобальний ринок капіталів та його 

сегменти. Тенденції інвестування в глобальній економіці. Фінансова 

глобалізація. Глобальні ринки робочої сили.  

 

Тема 8. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій 

Лідерство країн у світовій економічній системі: тенденції змін за 

економічним потенціалом та якістю життя. Транзитивні країни в глобальній 

економіці. Глобальні міста, їх класифікація та тенденції розвитку. Стратегія 

транснаціональних та мультинаціональних корпорацій. Позиція 

транснаціональних корпорацій у глобальній економіці.  

 

Тема 9. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку 

Технолого-економічна парадигма глобальної економіки та її 

хахактеристика. Технологічні  революції в глобальній економіці. Сучасний 

технологічний розвиток країн світу. Головні виконавці/замовники та джерела 

фінансування НДДКР у країнах світу. Моделі технологічного розвитку 
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глобальної економіки. Фактори глобальної конкурентоспроможності та 

технологічного лідерства національних економік. Класифікація товарів та 

послуг за міжнародною (рівень технологічної інтенсивності) та національною 

(технологічні уклади) методиками. 

 

Тема 10. Людський ресурс глобальної економіки.  

Якість життя населення як критерій сталого розвитку глобальної 

економіки. Міжнародна оцінка якості життя та людського ресурсу: Індекс 

розвитку людського потенціалу та Індекс якості життя. Соціальна структура 

та зайнятість населення у світі. Нові форми самозайнятості населення 

(фрілансери). Міжнародна міграція робочої сили. Сутність та класифікація 

міжнародних міграційних процесів за основними ознаками. Сучасні центри 

найбільшого прибування робочої сили. Оплата праці робочої сили.  

 

Тема 11. Глобальний контекст розвитку української економіки 

Стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір. 

Передумови інтеграції України у сучасну світогосподарську систему: 

політико-правові, економічні, соціально-культурні, інфраструктурні. 

Внутрішньо- і зовнішньоекономічні чинники, що визначають шляхи 

інтеграції України. Головні вектори геополітичної спрямованості 

зовнішньоекономічних зв’язків України. Формування інтеграційних 

пріоритетів національної економіки. Поле регіональних інтересів України. 

Інтеграційний вибір України. Пріоритети та основні напрями  

євроінтеграційної політики України. Етапи інтеграції України до ЄС. 

Напрями інтеграції України до Європейського Союзу. Європейська політика 

сусідства. Угода про Асоціацію з ЄС. Вплив проявів глобальної економіки на 

економічну позицію України: наслідки глобальної економічної кризи. 

Методологічні засади геоекономічного аналізу і прогнозування, необхідні 

для формування стратегії розвитку України. Стратегічні цілі та стратегічні 

пріоритети України. Конкурентні переваги України. Механізм розбудови 

інноваційного потенціалу економіки України на макрорівні. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо-

го 

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 

Змістовий розділ 1. Теоретичні засади глобальних досліджень 

Тема 1. Економічна 

природа глобальних 

трансформацій 

8 2 1 - - 5 8 1 - - - 7 

Тема 2. Становлення 

глобальної економіки 
8 2 1 - - 5 7 - - - - 7 

Тема 3. Регулятивні 

механізми глобальної 

економіки 

7 1 1 - - 5 8 - 1 - - 7 

Тема 4. Політекономія 8 1 2 - - 5 7 - - - - 7 



9 

глобального економічного 

циклу 

Тема 5. Процеси 

регіоналізації в глобальній 

економіці 

7 1 2 - - 4 8 - 1 - - 7 

Тема 6. Цивілізаційні 

виміри глобальних 

економічних процесів 

6 1 1 - - 4 7 - - - - 7 

Разом за змістовим 

розділом 1 
44 8 8 - - 28 45 1 2 - - 42 

Змістовий розділ 2. Сучасні параметри та перспективи глобальної економіки 

Тема 7. Механізми 

функціонування 

глобальних ринків 

10 2 2 - - 6 9 - 1 - - 8 

Тема 8. Конкурентне 

лідерство глобальних 

корпорацій 

8 1 1 - - 6 9 - - - - 9 

Тема 9. Технологічний 

ресурс глобального 

економічного розвитку 

8 1 1 - - 6 10 1 - - - 9 

Тема 10. Людський ресурс 

глобальної економіки 
10 2 2 - - 6 9 - 1 - - 8 

Тема 11. Глобальний 

контекст розвитку 

української економіки 

10 2 2 - - 6 8 - - - - 8 

Разом за змістовим розділом 

2 
46 8 8 - - 30 45 1 2 - - 42 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Економічна природа глобальних трансформацій 2 

2. Тема 2. Становлення глобальної економіки 2 

3. Тема 3. Регулятивні механізми глобальної економіки 1 

4. Тема 4. Політекономія глобального економічного циклу 1 

5. Тема 5. Процеси регіоналізації в глобальній економіці 1 

6. Тема 6. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів 1 

7. Тема 7. Механізми функціонування глобальних ринків 2 

8. Тема 8. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій 1 

9. Тема 9. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку 1 

10. Тема 10. Людський ресурс глобальної економіки 2 

11. Тема 11. Глобальний контекст розвитку української економіки 2 

Разом: 16 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Економічна природа глобальних трансформацій 2 

2. Становлення глобальної економіки 2 

3. Регулятивні механізми глобальної економіки 1 

4. Політекономія глобального економічного циклу 1 

5. Процеси регіоналізації в глобальній економіці 1 
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6. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів 1 

7. Механізми функціонування глобальних ринків 2 

8. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій 1 

9. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку 1 

10. Людський ресурс глобальної економіки 2 

11. Глобальний контекст розвитку української економіки 2 

 Всього 16 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин, 

1. Економічна природа глобальних трансформацій 5 

2. Становлення глобальної економіки 5 

3. Регулятивні механізми глобальної економіки 5 

4. Політекономія глобального економічного циклу 5 

5. Процеси регіоналізації в глобальній економіці 4 

6. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів 4 

7. Механізми функціонування глобальних ринків 6 

8. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій 6 

9. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку 6 

10. Людський ресурс глобальної економіки 6 

11. Глобальний контекст розвитку української економіки 6 

 Всього 58 

 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Глобальна економіка» 

застосовуються: 

- Круглі столи (дискусії). 

- Практичні заняття у вигляді тренінгів.  

- Практичні заняття у вигляді семінарів з мультимедійними 

презентаціями студентів.  

- Практичні заняття з використанням кейс- технологій. 

- Самостійна робота з вивченням оприлюднених у системі Moodle 

електронних матеріалів з можливістю проведення консультацій. 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Методи усного оцінювання: індивідуальне та фронтальне опитування, 

обговорення теоретичних питань, дискусії, доповіді; методи письмового 

контролю: письмове виконання практичних завдань; проведення 

контрольних робіт, написання наукових робіт; тестовий контроль: складання 

та розв’язування тестів. 
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9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в 

період призначений деканатом або за індивідуальним графіком, який 

затверджується навчальним планом. Основною формою підсумкового 

контролю є тестування, робота над практичним завданням та співбесіда. 

 

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни здійснюється в балах відповідно до табл.10.1. 

Таблиця 10.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни  

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко-

вий тест 

(залік) 

Сума 

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових розділів. 

 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: 

− усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня 

їх знань; 

− перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

− експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час заліку 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 10.2). 

Таблиця 10.2 
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Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково 

враховуються допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

− неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, 

незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 

бали); 

− неточності в назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 4 

бали). 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 10.3). 

Таблиця 10.3 

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 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

− робоча навчальна програма дисципліни та силабус; 

− плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

− методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

− методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

− тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

− перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю знань 

з дисципліни; 

− перелік питань до заліку, завдання для перевірки практичних навичок 

під час заліку. 

 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

1. Кузьмін О.Є. Глобальна економіка: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, 

О.В. Пирог, І.В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 

– 300 с. 

2. Шталь Т.В. Глобальна економіка: навч. посібник / Т.В. Шталь, Ю.Б. 

Доброскок, О.О. Тищенко, Н.В. Проскурніна, Ю.О. Світлична. – Харків: 

Видавництво «Форт», 2016. – 300 с.  

3. Шталь Т.В. Глобальная экономика: учебн. пособие / Т.В. Шталь, Т.В. 

Андросова, Е.В. Кот, Ю.Б. Доброскок, О.О. Тищенко. – Харьков: "Изд-во 

"Форт", 2016. – 300 с.  

Додаткова 

4. Герасимчук В.Г. В пошуках успішної моделі економічного розвитку / 

В.Г. Герасимчук // Стратегічне управління національним економічним 

розвитком: монографія: в 2 т. / за заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: ДВНЗ 

ДонНТУ, 2013. – Т. 1. – С. 85-96. 

5. Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України: 

Монографія / Білик Р.С., Гаврилюк О.В., Євдокименко В., Лошенюк В.Є., 

Ляхович М.В., Марченко Т.В., Михайлина Д.Г., Никифорак Я.Д., Пасічна 

О.Ю. / За ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Рута, 2016. – 516 с. 

6. Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, 

функціонування, регулювання та розвитку: монографія / П.О. Куцик, О.І. 

Ковтун, Г.І. Башнянин. – Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 594 с.  

7. Медведкіна Є.О. Трансформація світової фінансової системи у 

глобальному вимірі: монографія / Є.О. Медведкіна / за наук. ред. Ю.В. 

Макогона. – Донецьк: Донецький національний університет, 2013. – 300 с. 

8. Медвідь В.Ю. Економічне регулювання регіонального розвитку: 

теорія, методологія, практика: монографія / В.Ю. Медвідь. – Київ: Вид-во 

«Діса плюс», 2015. – 282 с. 
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9. Новак А.Я. Як підняти українську економіку: Монографія / А.Я. 

Новак. – Вид. 5-те, доп. – К.: ТОВ «Інпрес», 2015. – 432 с. 

10. Попова В.Г. Міжнародна конкурентоспроможність регіональних 

господарських комплексів в контексті економічної інтеграції: монографія / 

В.Г. Попова. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 229 с. 

11. Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України 

на засадах «зеленої економіки»: монографія / В.Г. Потапенко; за наук. ред. 

д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова. – К.: НІСД, 2012. – 360 с. 

12. Хаджинов І.В., Сириченко Н.С. Розвиток економіки України під 

впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: 

колективна монографія /за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во 

освіти і науки України. Запор. Нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 

2015. – С. 446-454. 

13. Андросова Т.В., Кот О.В., Козуб В.О. Глобальна економіка: конспект 

лекцій для студентів економічних спеціальностей. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 

200 с. 

14. Андросова Т.В., Кот О.В., Козуб В.О. Глобальна економіка: 

методичні рекомендації до семінарських занять для студентів економічних 

спеціальностей. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 50 с. 
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