
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, освітній рівень, 

назва освітньої програми 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань: 

05 Соціальні та поведін-

кові науки 

Обов'язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

051 Економіка 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  1-й 
                                           

Загальна кількість го-

дин – 120 

Семестр 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчан-

ня: 

аудиторних – 2,9 год. 

на тиждень; 

самостійної роботи – 

5,1 год. на тиждень. 

Освітній рівень: 

третій  

(освітньо-науковий)  

рівень вищої освіти 

 

 

 

 

 

Освітня програма: 

«Економіка» 

16 

Практичні, семінарські 

28 

Індивідуальні заняття 

- 

Самостійна робота 

76 

Вид контролю:  

екзамен 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми глобальної економіки» є обов'язковою дисципліною, спрямо-

ваною на підготовку фахівців, які повинні мати глибокі знання теорії і методології  розго-

ртання глобалізаційних процесів, аналізу їх ключових проблем та суперечностей, для об-

ґрунтування практичних рекомендації, спрямованих на підвищення місця національної 

економіки у системі глобальних рейтингів. Вістрям глобалізації є її економічний аспект. 

Об’єктивною причиною економічної глобалізації є поглиблення міжнародного поділу 

праці без якого неможливо досягти підвищення продуктивності суспільної праці та раціо-

нального використання відносно обмежених ресурсів. Сама по собі глобалізація, як пог-

либлення суспільного поділу праці, є органічною складовою розвитку ринкової економіч-

ної системи, одним із її механізмів. Однак, оскільки ринок, в силу природних вад, уже да-

вно втратив ознаки самостійності в розвитку, еволюціонувавши від стихії до відносно 

планомірної та прогнозованої моделі змішаної економіки, то і глобалізація, пройшовши 

етап стихійного, слабко керованого явища, перетворюється на керований процес, а напря-

мок її руху залежить від мети тих, хто може впливати на цей процес. Наслідки економіч-

ної глобалізації в контексті вирішення головних проблем людства – суперечливі по при-

чині складної внутрішньої природи цього явища. Їх дослідження, обумовлене необхідніс-

тю формування такого курсу інтеграції української економіки в глобальну, який би дозво-

лив максимізувати ефект від використання обмежених національних ресурсів для задово-

лення економічних інтересів українського суспільства та мінімізувати негативний вплив 

актуальних проблем глобальної економіки.  

Мета курсу – сформувати у аспірантів знання про особливості розгортання економі-

чної глобалізації для глибокого розуміння причин виникнення глобальних економічних 

проблем, їх наслідків та способів протидії. 

Завдання курсу: 

- обґрунтувати теоретико-методологічну базу актуальних проблем глобальної еко-

номіки;  

- дослідити проблемне поле глобальних трансформацій; 

- розкрити зміст диспропорційності економічного розвитку, пояснити основні при-

чини та наслідки явища; 

- з'ясувати соціальні виклики в глобалізованому світі; 

- ознайомити здобувачів з глобалізацією геоекологічних процесів - сировинною та 

енергетичною проблемою; 

- розкрити суть метакорпорацій, як транснаціональних носіїв системи глобалізму і 

нової глобальної конкуренції; 

- з'ясувати напрями трансформації глобальної економічної політики; 



- розкрити зміст глобалізації геоекономічних процесів і пояснити необхідність реалі-

зації концепції сталого розвитку. 

Програмні компетентності (цілі курсу): 

- розуміння альтернативних теорій формування та розвитку глобальної економіки; 

- здатність розрізняти класифікаційні ознаки країн «центру», «напівпериферії» і «пе-

риферії»; 

- здатність обґрунтовувати причини нерівномірності розподілу переваг від глобалі-

зації; 

- здатність формулювати суть, пояснювати причини та прогнозувати наслідки клю-

чових глобальних проблем; 

- здатність пояснити причини втрати контролю національних урядів над міжнарод-

ними потоками капіталу; 

- здатність обґрунтовувати принципи функціонування глобальних корпорацій та по-

яснювати природу їх конфліктів із національними урядами; 

- здатність обґрунтовувати заходи протидії негативного впливу глобальних корпора-

цій на функціонування національної економіки та застосовувати пакет формальних ін-

струментів захисту національних інтересів країни-учасниці міжнародних організацій; 

- здатність розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної фінансової, 

міграційної, продовольчої та енергетичної проблеми на національну економіку, пропону-

вати заходи відповідної стабілізаційної політики. 

Програмні результати навчання: 

- володіти знанням альтернативних теорій формування та розвитку глобальної еко-

номіки; 

- демонструвати вміння розрізняти класифікаційні ознаки країн «центру», «напівпе-

риферії» і «периферії»; 

- демонструвати вміння обґрунтовувати причини нерівномірності розподілу переваг 

від глобалізації; 

- формулювати суть, пояснювати причини та прогнозувати наслідки ключових гло-

бальних проблем; 

- демонструвати вміння пояснювати причини втрати контролю національних урядів 

над міжнародними потоками капіталу; 

- обґрунтовувати принципи функціонування глобальних корпорацій та пояснювати 

природу їх конфліктів із національними урядами; 

- здійснювати теоретико-методичне обґрунтування заходів протидії негативного 

впливу глобальних корпорацій на функціонування національної економіки та застосуван-

ня пакету формальних інструментів захисту національних інтересів країни-учасниці між-

народних організацій; 



- розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної фінансової, міграційної, 

продовольчої та енергетичної проблеми на національну економіку, пропонувати заходи 

відповідної стабілізаційної політики. 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗМІСТ ТА СПЕЦИФІКА ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Тема 1. Теоретико-методологічна база актуальних проблем глобальної економі-

ки 

Глобальні трансформації, їх сутність. Теоретичні моделі і сучасна практика глобаль-

них трансформацій. Основні суперечності глобальних  трансформацій.  

Сутність економічної глобалізації. Закономірності та тенденції глобалізації. Генезис, 

характер, загрози і наслідки сучасного економічного глобалізму. Індикатори глобалізацій-

ного процесу: головні, додаткові, експериментальні. Методологічні підходи щодо визна-

чення місця України в процесах економічної глобалізації. 

Парадоксальна природа глобальних трансформацій. Глобальні економічні парадокси: 

зміст і основні характеристики. Соціальні наслідки процесу глобалізації. Нерівномірність 

в розподілі вигод та збитків від глобалізації. 

Можливість «деглобалізації» світової економіки. Альтерглобальні сценарії світового 

розвитку. Сутність та принципові особливості альтерглобалізму. Антиглобалістські рухи: 

ідеологія і програми, мотивація і результати. Поняття антиглобалістського руху. Загальні 

цілі антиглобалізму. Основні види діяльності антиглобального руху. 

 

Тема 2. Проблемне поле глобальних трансформацій 

Якісні та кількісні характеристики розвитку світу на початку XXI століття: навко-

лишнє середовище, збереження миру, міжнародний тероризм, бідність та освіта, забезпе-

чення ресурсами та продовольством, ріст народонаселення, національна держава у кон-

тексті глобалізації.  

Глобальні проблеми як сфера наукових знань. Причини загострення глобальних 

проблем людства в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. Критерії визначення глобальних проблем. 

Наукові підходи до класифікації глобальних проблем. Провідні глобальні ризики за пока-

зниками ймовірності та впливу. Загрози природно-екологічного характеру. Глобальні со-

ціальні проблеми. Політичні конфлікти як чинник дестабілізації соціально-економічного 

розвитку. Економічні проблеми розвитку. 

 

Тема 3. Диспропорційність економічного розвитку: основні причини та нас-

лідки 



Роль глобалізації у загостренні проблем економічного розвитку. Сучасні тенденції 

економічного розвитку країн світу. Пропорційність та диспропорційність розвитку еконо-

мічних систем. Класифікаційні ознаки країн «центру», «напівпериферії» і «периферії». 

Поляризація економічного розвитку та методи її виміру. Причини нерівномірного розвит-

ку світової економіки. Вплив країн світової тріади на нерівномірність розвитку світової 

економіки 

Глобалізація і бідність. Бідність як глобальна проблема. Основні сценарії світового 

розвитку і динаміки бідності. Вплив культури, суспільних інститутів та економічної сис-

теми на рівень бідності.  

Економічні перспективи формування світової політики збалансованого розвитку. 

 

Тема 4. Соціальні виклики в глобалізованому світі  

Демографічний аспект розвитку глобальної економіки. Основні демографічні про-

блеми глобального світу. Старіння націй в глобальній економіці. Регіональний розподіл за 

гостротою проблем голоду, поширення хвороб, стану здоров’я матерів та дітей.  

Продовольча проблема (проблема голоду та недоїдання,скорочення орних земель, 

зміна клімату, можливість надання допомоги слаборозвинутим країнам). Масштаби про-

довольчої проблеми. Співвідношення між зростанням народонаселення і скорочення ви-

робництва продовольства. Можливі шляхи забезпечення зростання виробництва продово-

льства у світі. Біотехнологічна революція: проблеми й перспективи. 

Проблеми ринку праці та міжнародних міграцій. Центри тяжіння робочої сили гло-

бального світу. Тіньовий ринок робочої сили в глобальній економіці.  

Нова економіка, людський капітал та людський потенціал. Гендерна рівність в кон-

тексті сталого розвитку.  

 

Тема 5. Глобалізація геоекологічних процесів. Сировинна та енергетична проблеми. 

Головні глобалізаційні ризики екологічно-ресурсного походження.  Глобальні еко-

логічні проблеми сучасності як наслідок антропогенного впливу на біосферу. Наслідки 

глобальних змін клімату та порушення стану рівноваги атмосфери. Проблема глобального 

забруднення та виснаження біосфери. Взаємозалежність між народонаселенням планети 

та виснаженням природних ресурсів. 

Енергетична криза людства та шляхи її вирішення. Основні загрози глобальній 

енергетичній безпеці. Проблема ресурсозабезпеченості енергетичного господарства. Ви-

користання альтернативних джерел енергії. Шляхи забезпечення глобальної енергетичної 

безпеки. 



Проблема дефіциту ресурсів розвитку суспільства. Проблема вичерпності сировини і 

її вплив на світовий економічний розвиток. Ресурсо-енергетичний потенціал світової еко-

номіки. 

Загальні підходи до вирішення глобальних екологічних проблем та гармонізація від-

носин людина-природа як шлях до створення ноосфери. Екологічна функція держави в 

сучасних глобалізаційних процесах 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ГЛОБАЛЬНІ РЕГУЛЯТИВНІ ІНСТИТУТИ У 

ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Тема 6. Метакорпорації як транснаціональні носії системи глобалізму і нової 

глобальної конкуренції. 

Феномен утворення метакорпорацій. Структура та механізм діяльності ТНК як су-

часних прототипів глобальних корпорацій. Зростаюча присутність ТНК у світовій еконо-

міці як агентів глобалізації та їх трансформація в глобальні корпорації. Джерела та умови 

забезпечення конкурентного лідерства та ефективної діяльності глобальних корпорацій.  

Взаємовідносини «національна держава - ТНК»: гармонізація інтересів. Проблеми 

паритетної взаємодії глобального бізнесу та держав з різним рівнем соціально-

економічного розвитку. ТНК в економіці розвинутих країн. ТНК в економіці країн, що 

розвиваються. Наслідки господарської діяльності ТНК. Проблеми взаємодії: ТНК і країни 

базування, ТНК та приймаючі країни. 

Еволюція наддержавного регулювання діяльності ТНК. Діяльність ООН з визначен-

ня правил поведінки ТНК. Адаптація ТНК до умов наддержавного регулювання їхньої 

діяльності. 

 

Тема 7. Трансформація глобальної економічної політики 

Суб’єкти та об’єкти глобального управління. Принципи, форми та методи глобальної 

економічної політики. Напрями та інститути реалізації глобальної економічної політики.  

Суб’єкти координації розвитку глобальної економіки. Проблеми глобальної регулю-

ючої системи. Міжнародна координація економічної політики. Головні об’єкти міжнарод-

ної координації глобальної економіки. Світові фінансові ринки, валютні курси, платіжні 

баланси, рівень інфляції як основні об’єкти регулювання глобальної економіки. 

 Зміна компетенцій регуляторних інститутів глобальної економіки. Роль глобальної 

економічної політики в гармонізації національних інтересів. Міжнародні комерційні та 

некомерційні організації як провідники процесів глобалізації.  

Нова парадигма оптимального механізму регулювання економіки державою як ре-

гулятивною системою. Функціональна специфіка і проблеми незалежного статусу держав 

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8475
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8475


і міжнародних організацій. Трансформація регулятивних функцій держави в глобалізова-

ній економіці. Вектори трансформації національної державності. Перерозподіл повнова-

жень між національними державами та новими локальними, регіональними і всесвітніми 

регулюючими інститутами.  

 

 

Тема 8. Глобалізація геоекономічних процесів і сталий розвиток 

Концепція сталого розвитку людської цивілізації.  Фактори та умови сталого роз-

витку. Роль ООН у визначенні засад сталого розвитку. Економічне зростання і сталий роз-

виток. Особливості реалізації сталого економічного розвитку в умовах глобалізації. Акту-

альність екологічно збалансованого розвитку. Людський розвиток як головний чинник і 

показник суспільного прогресу. Науковий та освітній виміри сталого розвитку суспільст-

ва. Взаємодія національних, групових, приватних інтересів та сталий розвиток.  

Необхідність дотримання глобальних принципів поведінки. Міжнародні програми 

вирішення глобальних проблем. Нові глобальні угоди: Цілі тисячоліття ООН; Принципи 

розвитку, погоджені на Конференції ООН з питань фінансування розвитку; Конвенція 

ООН проти корупції; Глобальний план відновлення та реформ Групи 20; Декларація «Від-

повідальне керівництво для сталого майбутнього» Групи 8; Порядок денний щодо достой-

ної праці Міжнародної організації праці; Глобальний договір ООН; Механізми Рамкової 

конвенції ООН про зміни клімату; Міжнародне партнерство для співробітництва у сфері 

енергоефективності; Глобальне партнерство для сільського господарства та продовольчої 

безпеки.  

Особливості переходу до сталого розвитку в Україні. Перспективи впровадження 

та реалізації концепції сталого розвитку в Україні. 

 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього  у тому числі 

л с і. з. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

ЗМ 1. ЗМІСТ ТА СПЕЦИФІКА ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Тема 1. Теоретико-методологічна база актуальних 

проблем глобальної економіки. 
13 2 2 - 9 

Тема 2. Проблемне поле глобальних трансформацій. 16 2 2 - 12 

Тема 3. Диспропорційність економічного розвитку: 

основні причини та наслідки 
15 2 4 - 9 

Тема 4. Соціальні виклики в глобалізованому світі 15 2 4 - 9 

Тема 5. Глобалізація геоекологічних процесів 15 2 4 - 9 

Разом за з модулем 1 74 10 16  48 

ЗМ 2. ГЛОБАЛЬНІ РЕГУЛЯТИВНІ ІНСТИТУТИ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ 

ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Тема 6. Метакорпорації, як транснаціональні носії 

системи глобалізму і нової глобальної конкуренції. 
16 2 4 - 10 

Тема 7. Трансформація глобальної економічної полі-

тики. 
15 2 4 - 9 

Тема 8. Глобалізація геоекономічних процесів і ста-

лий розвиток. 
15 2* 4 - 9 

Разом за з модулем 2 46 6 12 - 28 

Усього годин 120 16 28 - 76 

*залучені стейкхолдери для спільного проведення аудиторних занять 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Теоретико-методологічна база актуальних проблем глобальної 

економіки. 

2 

2 Тема 3. Диспропорційність економічного розвитку: основні причини та 

наслідки. 

2 

3 Тема 4. Соціальні виклики в глобалізованому світі. 4 

4 Тема 5. Глобалізація геоекологічних процесів. 4 

5 Тема 6. Метакорпорації, як транснаціональні носії системи глобалізму і 

нової глобальної конкуренції. 

4 

6 Тема 7. Трансформація глобальної економічної політики. 4 

7 Тема 8. Глобалізація геоекономічних процесів і сталий розвиток. 4 

  



6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Теоретико-методологічна база актуальних проблем глобальної 

економіки. 
9 

2 Тема 2. Проблемне поле глобальних трансформацій. 12 

3 Тема 3. Диспропорційність економічного розвитку: основні причини 

та наслідки 
9 

4 Тема 4. Соціальні виклики в глобалізованому світі 9 

5 Тема 5. Глобалізація геоекологічних процесів 9 

6 Тема 6. Метакорпорації, як транснаціональні носії системи глобалізму 

і нової глобальної конкуренції. 
10 

7 Тема 7. Трансформація глобальної економічної політики. 9 

8 Тема 8. Глобалізація геоекономічних процесів і сталий розвиток. 9 

 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Тема Перелік питань 

1 1. Теоретико-

методологічна база 

актуальних проблем 

глобальної еконо-

міки. 

Теоретичні моделі і сучасна практика глобальних трансформа-

цій.  

Генезис, характер, загрози і наслідки сучасного економічного 

глобалізму.  

Соціальні наслідки процесу глобалізації.  

Антиглобалістські рухи: ідеологія і програми, мотивація і ре-

зультати.   

2 2. Проблемне поле 

глобальних транс-

формацій. 

Суть та коротка характеристика ключових глобальних проблем: 

навколишнє середовище, збереження миру, міжнародний теро-

ризм, бідність та освіта, забезпечення ресурсами та продовольс-

твом, ріст народонаселення, національна держава у контексті 

глобалізації.  

Наукові підходи до класифікації глобальних проблем. Загрози 

природно-екологічного характеру.  

Глобальні соціальні проблеми. 

3 3. Диспропорцій-

ність економічного 

розвитку: основні 

причини та наслід-

ки 

Роль глобалізації у загостренні проблем економічного розвитку.  

Вплив країн світової тріади на нерівномірність розвитку світової 

економіки 

Глобалізація і бідність.  

Вплив культури, суспільних інститутів та економічної системи 

на рівень бідності.  

Економічні перспективи формування світової політики збалан-

сованого розвитку. 

4 4. Соціальні викли-

ки в глобалізовано-

му світі 

Демографічний аспект розвитку глобальної економіки. Старіння 

націй в глобальній економіці.  

Співвідношення між зростанням народонаселення і скорочення 

виробництва продовольства.  

Проблеми ринку праці та міжнародних міграцій.  

Центри тяжіння робочої сили глобального світу.  

Гендерна рівність в контексті сталого розвитку. 

5 5. Глобалізація гео- Головні глобалізаційні ризики екологічно-ресурсного похо-



екологічних проце-

сів 

дження.   

Проблема глобального забруднення та виснаження біосфери.  

Основні загрози глобальній енергетичній безпеці.  

Проблема ресурсозабезпеченості енергетичного господарства.  

Використання альтернативних джерел енергії.  

Шляхи забезпечення глобальної енергетичної безпеки. 

Проблема дефіциту ресурсів розвитку суспільства. 

6 6. Метакорпорації, 

як транснаціональні 

носії системи гло-

балізму і нової гло-

бальної конкурен-

ції. 

Взаємовідносини «національна держава - ТНК»: гармонізація 

інтересів.  

ТНК в економіці розвинутих країн.  

ТНК в економіці країн, що розвиваються.  

Наслідки господарської діяльності ТНК.  

Діяльність ООН з визначення правил поведінки ТНК. Адаптація 

ТНК до умов наддержавного регулювання їхньої діяльності. 

7 7. Трансформація 

глобальної еконо-

мічної політики. 

Суб’єкти координації розвитку глобальної економіки. Проблеми 

глобальної регулюючої системи.  

Міжнародна координація економічної політики.  

Головні об’єкти міжнародної координації глобальної економіки.  

 Зміна компетенцій регуляторних інститутів глобальної еконо-

міки.  

Роль глобальної економічної політики в гармонізації національ-

них інтересів.  

Нова парадигма оптимального механізму регулювання економі-

ки державою як регулятивною системою.  

Трансформація регулятивних функцій держави в глобалізованій 

економіці. 

8 8. Глобалізація гео-

економічних проце-

сів і сталий розви-

ток. 

Актуальність екологічно збалансованого розвитку.  

Науковий та освітній виміри сталого розвитку суспільства.  

Взаємодія національних, групових, приватних інтересів та ста-

лий розвиток.  

Необхідність дотримання глобальних принципів поведінки.  

Нові глобальні угоди: Принципи розвитку, погоджені на Конфе-

ренції ООН з питань фінансування розвитку; Глобальний план 

відновлення та реформ Групи 20; Декларація «Відповідальне 

керівництво для сталого майбутнього» Групи 8; Порядок денний 

щодо достойної праці Міжнародної організації праці. 

 

6.2. Реферат 

Реферат має такий зміст: 

Вступ 

Простий план по темі 

Висновки 

Список використаної літератури (зразок оформлення за адресою 

http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury) 

Виконується у вигляді друкованого тексту на папері формату А-4 обсягом від 10 до 

12 сторінок. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 14, звичайний. Вирівнювання 

тексту – по-ширині без пропусків і скорочень. Абзацний відступ – 10 мм. Міжрядковий 

інтервал – 1,5. Поля сторінки: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Ре-

ферат починається із титульної сторінки за встановленою формою (додаток А) 

 

 

 



6.3. Повідомлення 

Повідомлення ‒ це актуальна економічна інформація мікро-, мезо-, макро-, мегаеко-

номічного рівня, яка має навчально-пізнавальний характер. Повідомлення має наступний 

зміст: 

Вступ 

Повідомлення 

Список використаної літератури (зразок оформлення за адресою 

http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury) 

 Виконується у вигляді друкованого тексту на папері формату А-4 обсягом від 4 до 6 

сторінок. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 14, звичайний. Вирівнювання текс-

ту – по-ширині без пропусків і скорочень. Абзацний відступ – 10 мм. Міжрядковий інтер-

вал – 1,5. Поля сторінки: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Повідом-

лення починається із титульної сторінки за встановленою формою (додаток А). 

 

6.4. Есе 

Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює 

індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання, і не претендує на 

вичерпне і визначальне трактування теми. На відміну від реферату, який адресується 

будь-якому слухачеві, есе – це ближче до репліки, що адресується підготовленому слуха-

чу. Тобто людині чи групі людей, які вже мають уяву, про що йде мова. Власне, така «ад-

ресність» дозволяє автору есе зосередити увагу на розкритті нового змісту, а не нагрома-

джувати різними службовими деталями викладення матеріалу в письмовому форматі. 

Інструкція із підготовки есе: 

1. Виберіть тему твору. Вона повинна бути актуальною і мати практичну значимість 

для економічної науки. Перед тим, як приступити до написання есе, його тему необхідно 

узгодити із Вашим науковим керівником (викладачем). 

2. Продумайте приблизний план роботи. Як правило, есе складається з короткого 

вступу, де розкривається сутність теми; основної частини, в якій викладаються думки 

вчених, чиновників, керівників підприємств, менеджерів, аналітиків тощо стосовно об'єк-

ту дослідження; ставлення автора роботи до цих думок, а також висновки по темі прове-

деного дослідження. На останній сторінці есе вказуються використані літературні джере-

ла. 

3. Підберіть літературу для написання есе. Це можуть бути навчальні посібники з 

економіки, праці вчених з проблематики дослідження, періодичні друковані та інтернет-

видання, різні економічні огляди. 

4. Відберіть необхідний матеріал. Різні точки зору експертів на обрану тему випи-

шіть на папір і відзначте порядок використання висловлювань в роботі. 

5. Приступайте до оформлення. Не просто цитуйте висловлювання експертів, а ви-

кладайте свою думку на кожне з них. Не забудьте оформити висновки за результатами 

дослідження. 

6. Перевірте, щоб вся використовувана література була актуальна в даний час. На-

вчальні посібники повинні бути не старші 8-10 років, періодичні видання - не старші 3-5 

років (зразок оформлення списку літератури за адресою http://library.lp.edu.ua/yak-

oformyty-spysok-literatury). 

7. При написанні есе не слід використовувати багато літератури, щоб робота не ви-

йшла дуже великою і переобтяженою непотрібною інформацією. Найбільшою цінністю 

есе є власні думки та висновки аспіранта по темі дослідження. 

Есе виконується у вигляді друкованого тексту на папері формату А-4 обсягом від 20 

до 30 сторінок. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 14, звичайний. Вирівнювання 

тексту – по-ширині без пропусків і скорочень. Абзацний відступ – 10 мм. Міжрядковий 

інтервал – 1,5. Поля сторінки: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Есе 

починається із титульної сторінки за встановленою формою (додаток А). 

http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury
http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury


 

 

7. Методи навчання 

У рамках вивчення дисципліни передбачаються такі види занять: 

- лекції; 

- практичні заняття; 

- самостійна робота. 

Консультування студентів, приймання рефератів, ліквідація невідпрацьованих занять 

будуть проводитися у відповідні дні відповідно до затвердженого деканатом графіку інди-

відуальної роботи викладача із докторантами. 

 

8. Методи контролю 

В основу рейтингового оцінювання знань аспіранта закладена 100-бальна шкала оці-

нювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати аспірант за всіма видами 

контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, 

науково-дослідної роботи, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при ви-

вченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) аспірант може набрати 

максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) аспірант може набрати максима-

льно 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

ДО ІСПИТУ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДОКТОРАНТ, ЯКИЙ НАБРАВ НЕ МЕНШЕ 35 

БАЛІВ! 

Поточний контроль. 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни розподіляються 

наступним чином: 

- відповідь на питання семінарського заняття оцінюється за стандартною шкалою, 

але лише у межах позитивних оцінок: «відмінно» – 3 бали; «добре» – 2 бали; «задовіль-

но» – 1 бал; 

- підготовка реферату, есе – 1 бал, повідомлення – 0,5 бала; 

- два тестових контролі (по 50 тестових завдань) по кожному з яких можна набрати ба-

ли відповідно до кількості (%) правильних відповідей: ≥ 90% правильних відповідей – 

10 балів; 75-89% – 8 балів; 60-74% – 6 балів; 50-59% – 4 бали; ≤ 49% правильних відпо-

відей – 0 балів. 

 

Шкала за 5-бальною системою: 

Від- 

мінно 

зразкове знання теоретико-методичної частини обговорюваного питання із 

наведенням фактичних прикладів, посилань на праці авторитетних фахівців із 

тематики питання,  правильні відповіді на додаткові питання (ті, що винесені 

на самостійне опрацювання по матеріалах теми) 

Добре 

зразкове знання теоретико-методичної частини обговорюваного питання без 

наведення фактичних прикладів, без посилань на праці авторитетних фахівців 

із тематики питання, відповіді на додаткові питання із незначними недоліками 

(ті, що винесені на самостійне опрацювання по матеріалах теми) 



 

9. Розподіл балів, які отримують докторанти 

 Поточне оцінювання знань (70) 
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Кількість балів за зміс-

товий модуль 
ЗМ1 39 балів ЗМ2 31 бал 
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Кількість балів за ви-

дами робіт по темах, 

всього: 

4 4 7 7 7 7 7 7 

в т.ч.: активність на 

семінарських за-

няттях 

3 3 6 6 6 6 6 6 

виконання само-

стійної роботи  
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Актуальні проблеми глобальної економіки» може 

здійснюватися у формі усного іспиту (А) або у формі тестових завдань (Б) (за вибором 

студентів). 

 

А. Екзаменаційний білет складається із 3 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 

від 0 до 10 балів : 

- відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно» (10 балів), повинна відповідати та-

ким вимогам: студент вільно відповідає на питання екзаменаційного білету, повністю роз-

криваючи його зміст, викладає основні положення при відповіді на додаткові питання із 

обговорюваної теми, може пов’язати теоретичний матеріал із процесами та явищами в 

реальній економіці, демонструє здатність проводити наукову дискусію і аргументовано 

відстоювати свою точку зору; 

- відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно» (9 балів), повинна відповідати таким 

вимогам: студент вільно відповідає на питання екзаменаційного білету, повністю розкри-

ваючи його зміст, викладає основні положення при відповіді на додаткові питання із обго-

ворюваної теми, може пов’язати теоретичний матеріал із процесами та явищами в реаль-

ній економіці; 

- відповідь на питання, яка оцінюється «добре» (8 балів), повинна відповідати таким 

вимогам: студент вільно відповідає на питання екзаменаційного білету, повністю розкри-

ваючи його зміст, викладає основні положення при відповіді на додаткові питання із обго-

ворюваної теми; 

- відповідь на питання, яка оцінюється «добре» (7 балів), повинна відповідати таким 

вимогам: студент вільно відповідає на питання екзаменаційного білету, повністю розкри-

ваючи його зміст, викладає основні положення при відповіді на додаткові питання із обго-

ворюваної теми, допускаючи незначні помилки; 

- відповідь на питання, яка оцінюється «задовільно» (6 балів), повинна відповідати та-

ким вимогам: студент відповідає на питання екзаменаційного білету, в цілому розкриваю-

чи його зміст; 

Задо-

вільно 

посереднє знання теоретико-методичної частини обговорюваного питання (не-

значні помилки у формулюванні категорій, визначень), без правильних відпо-

відей на додаткові питання (ті, що винесені на самостійне опрацювання по ма-

теріалах теми) 

Знання 

відсутні 

неспроможність продемонструвати знання теоретико-методичної частини об-

говорюваного питання (формулювання категорій, визначень) 



- відповідь на питання, яка оцінюється «задовільно» (5 балів), повинна відповідати та-

ким вимогам: студент відповідає на питання екзаменаційного білету, в цілому розкриваю-

чи його зміст із незначними помилками; 

- відповідь на питання, яка оцінюється «незадовільно» (2 бали), повинна відповідати 

таким вимогам: студент не відповідає на питання екзаменаційного білету, проте в цілому 

орієнтується в його предметній області. 

- відповідь на питання, яка оцінюється «незадовільно» (0 балів), повинна відповідати 

таким вимогам: студент не відповідає на питання екзаменаційного білету і не орієнтується 

в його предметній області. 

Загальна кількість балів визначається як сума балів, отриманих студентом, при відпові-

ді на кожне із питань екзаменаційного білету. 

Максимальна тривалість екзамену визначається, виходячи із того, що для підготовки 

відповіді на 3 питання білету виділяється 45 хвилин, та кількості студентів, які проходять 

екзамен.  

 

Б. Тестові завдання. На іспит виноситься 60 тестових завдань із числа тих, які викорис-

товувалися для проведення поточного модульного контролю. 

Кількість балів у залежності від кількості правильних відповідей:  

- 60 – 30 балів;  

- 54-59 – 27 балів;  

- 48-53 – 24 бали;  

- 42-47 – 21 бал;  

- 36-41 – 18 балів;  

- 30-35 – 15 балів;  

- 26-29 – 7 балів;  

- 0-25 – 0 балів. 

Максимальна тривалість екзамену становить 120 хвилин.  

 

Виконання аспірантами екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостій-

ний характер. Тому, за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та 

ін.) чи підказок студент знімається з іспиту й одержує нульову оцінку. 

 

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 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю по-

вторного складання 

не зараховано з можливі-

стю повторного складан-

ня 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим по-

вторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

  



10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Актуа-

льні проблеми економіки» для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності  051 

«Економіка». Умань: УНУС, 2020. 26с. 

2. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Актуальні проблеми 

глобальної економіки» для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності  051 

«Економіка». Умань: УНУС, 2020. 37с. 

2. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Актуа-

льні проблеми глобальної економіки» для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціа-

льності  051 «Економіка». Умань: УНУС, 2020. 15с. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: навч. по-

сіб. / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2009. – 364 с. 

2. Мазурок П.П. Глобальна економіка: навч. посіб. / П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, 

В.В. Кулішов, О.М. Сазонец. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 208 с.   

3. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації/За ред. Г.Лук’яненка.- К.: 

КНЕУ, 2001.- 538 с. 
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К.: КНЕУ, 2001. 

6. Світова економіка: підручник / За ред. С.В. Головко. – К.: Либідь, 2007. – 638 с. 

7. Дахно І.І. Світова економіка: навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – 264 с. 

8. Міжнародна економіка: підручник / За ред.  Ю.Г. Козака.  – К.: ЦУЛ, 2009. – 560 с. 

9. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред.  Ю.Г. Козака.  – 

К.: ЦУЛ, 2009. – 356 с. 

10. Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака.  – К.: ЦУЛ, 2007. – 440 с. 

11. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть. Навч. посібник / 
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12. Ковтун О. І. Глобальна економіка: підручник / Ковтун О. І., Куцик П. О., Башнанин 

Г. І.; [за заг. ред. Ковтуна О. І.]. Львів: Видавництво ЛКА, 2004. 704 с. 

13. Глобальна економіка: навч. посіб. для студентів зі спеціальностей «Економіка», 

«Маркетинг», «Облік і оподаткування» / за редакцією проф. С. І. Архієреєва. Хар-

ків: Видавництво Іванченка І. С., 2018. 192 с. укр. та англ. мовами. 

Допоміжна 

14. Безрукова Н. В. Сучасні проблеми глобальної економіки. Науковий вісник Полтав-

ського університету економіки і торгівлі. 2011, № 6 (51), ч. 2. С. 39-42. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Админ/Мои%20документы/Downloads/Nvpu

sk_2011_6(2)__8.pdf 

15. Сергєєва О. Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві. Інве-

стиції: практика та досвід. 2017, № 11. С. 32-37. 

http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2017/8.pdf 

16. Батюк Л. А., Резницька Т. О. Глобальні економічні трансформації та їх особливості 

на сучасному етапі. Вісник Мукачівського державного університету. 2018, випуск 

16. С. 24-28. http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/5.pdf 

17. Снігир Л. П. Проблеми та перспективи глобалізації міжнародних економічних від-

носин. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2018, випуск 22. 

С. 33-36. 

http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2017/8.pdf
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18. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 108. 
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