
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показників Галузь знань, спеціаль-

ність, освітній рівень, назва 

освітньої програми 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань: 

05 Соціальні та поведінко-

ві науки 

Обов'язкова 

Модулів – 1  

Спеціальність: 

051 Економіка 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 

Загальна кількість годин 

– 120 

Семестр 

1-й 

Лекції 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,9 год. на 

тиждень; самостійної 

роботи – 5,1 год. на тиж-

день. 

Освітній рівень: 

третій 

(освітньо-науковий) рівень 

вищої освіти 

 

 

 

 

Освітня програма: 

«Економіка» 

16 

Практичні, семінар-

ські 

28 

Індивідуальні заняття 

- 

Самостійна робота 

76 

Вид контролю: 

екзамен 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми глобальної економіки» є дисципліною, спрямованою на підготов-

ку фахівців, які повинні мати глибокі знання теорії і методології розгортання глобалізацій-

них процесів, аналізу їх ключових проблем та суперечностей, для обґрунтування практичних 

рекомендації, спрямованих на підвищення місця національної економіки у системі глобаль-

них рейтингів. Вістрям глобалізації є її економічний аспект. Об’єктивною причиною еконо-

мічної глобалізації є поглиблення міжнародного поділу праці без якого неможливо досягти 

підвищення продуктивності суспільної праці та раціонального використання відносно обме-

жених ресурсів. Сама по собі глобалізація, як поглиблення суспільного поділу праці, є орга-

нічною складовою розвитку ринкової економічної системи, одним із її механізмів. Однак, 

оскільки ринок, в силу природних вад, уже давно втратив ознаки самостійності в розвитку, 

еволюціонувавши від стихії до відносно планомірної та прогнозованої моделі змішаної еко-

номіки, то і глобалізація, пройшовши етап стихійного, слабко керованого явища, перетворю-

ється на керований процес, а напрямок її руху залежить від мети тих, хто може впливати на 

цей процес. Наслідки економічної глобалізації в контексті вирішення головних проблем 

людства – суперечливі по причині складної внутрішньої природи цього явища. Їх досліджен-

ня, обумовлене необхідністю формування такого курсу інтеграції української економіки в 

глобальну, який би дозволив максимізувати ефект від використання обмежених національ-

них ресурсів для задоволення економічних інтересів українського суспільства та мінімізува-

ти негативний вплив актуальних проблем глобальної економіки. 

 

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

ної глобалізації для глибокого розуміння причин виникнення глобальних економічних про-

блем, їх наслідків та способів протидії. 

 

Завдання курсу: 

- обґрунтувати теоретико-методологічну базу актуальних проблем глобальної еконо-

міки; 

- дослідити проблемне поле глобальних трансформацій; 

- розкрити зміст диспропорційності економічного розвитку, пояснити основні причи-

ни 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 но-

вої 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 глобаліза-



ції; 

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

вих глобальних проблем; 

- здатність пояснити причини втрати контролю національних урядів над міжнародни-

ми потоками капіталу; 

- здатність обґрунтовувати принципи функціонування глобальних корпорацій та по-

яснювати природу їх конфліктів із національними урядами; 

- здатність до обґрунтування заходів протидії негативного впливу глобальних корпо-

рацій 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, міг-

раційної, продовольчої та енергетичної проблеми на національну економіку, пропонувати 

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 застосування 

пакету формальних інструментів захисту національних інтересів країни-учасниці міжнарод-

них організацій; 

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

продовольчої та енергетичної проблеми на національну економіку, пропонувати заходи від-

повідної стабілізаційної політики. 



3. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗМІСТ ТА СПЕЦИФІКА ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 
Тема 1. Теоретико-методологічна база актуальних проблем глобальної економіки 

Глобальні трансформації, їх сутність. Теоретичні моделі і сучасна практика глобальних 

трансформацій. Основні суперечності глобальних трансформацій. 

Сутність економічної глобалізації. Закономірності та тенденції глобалізації. Генезис, 

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

го процесу: головні, додаткові, експериментальні. Методологічні підходи щодо визначення 

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: навколишнє 

середовище, збереження миру, міжнародний тероризм, бідність та освіта, забезпечення ресу-

рсами та продовольством, ріст народонаселення, національна держава у контексті глобаліза-

ції. 

Глобальні проблеми як сфера наукових знань. Причини загострення глобальних про-

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

підходи до класифікації глобальних проблем. Провідні глобальні ризики за показниками 

ймовірності та впливу. Загрози природно-екологічного характеру. Глобальні соціальні про-

блеми. Політичні конфлікти як чинник дестабілізації соціально-економічного розвитку. Еко-

номічні проблеми розвитку. 

 

Тема 3. Диспропорційність економічного розвитку: основні причини та наслідки 

Роль глобалізації у загостренні проблем економічного розвитку. Сучасні тенденції еко-

номічного розвитку країн світу. Пропорційність та диспропорційність розвитку економічних 

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

економічного розвитку та методи її виміру. Причини нерівномірного розвитку світової еко-

номіки. Вплив країн світової тріади на нерівномірність розвитку світової економіки 

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

витку і динаміки бідності. Вплив культури, суспільних інститутів та економічної системи на 

рівень бідності. 

Економічні перспективи формування світової політики збалансованого розвитку. 

 



Тема 4. Соціальні виклики в глобалізованому світі 

Демографічний аспект розвитку глобальної економіки. Основні демографічні проблеми 

глобального світу. Старіння націй в глобальній економіці. Регіональний розподіл за гостро-

тою 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 продовольчої 

проблеми. Співвідношення між зростанням народонаселення і скорочення виробництва про-

довольства. Можливі шляхи забезпечення зростання виробництва продовольства у світі. Біо-

технологічна революція: проблеми й перспективи. 

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

льного світу. Тіньовий ринок робочої сили в глобальній економіці. 

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

ті сталого розвитку. 

 

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

Головні глобалізаційні ризики екологічно-ресурсного походження. Глобальні екологіч-

ні проблеми сучасності як наслідок антропогенного впливу на біосферу. Наслідки глобаль-

них змін клімату та порушення стану рівноваги атмосфери. Проблема глобального забруд-

нення та виснаження біосфери. Взаємозалежність між народонаселенням планети та ви-

снаженням природних ресурсів. 

Енергетична криза людства та шляхи її вирішення. Основні загрози глобальній енерге-

тичній безпеці. Проблема ресурсозабезпеченості енергетичного господарства. Використання 

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 економі-

ки. 

Загальні підходи до вирішення глобальних екологічних проблем та гармонізація відно-

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

них 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 сучас-

них прототипів глобальних корпорацій. Зростаюча присутність ТНК у світовій економіці як 

агентів глобалізації та їх трансформація в глобальні корпорації. Джерела та умови забезпе-

чення конкурентного лідерства та ефективної діяльності глобальних корпорацій. 

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

ритетної взаємодії глобального бізнесу та держав з різним рівнем соціально-економічного 

розвитку. ТНК в економіці розвинутих країн. ТНК в економіці країн, що розвиваються. Нас-

лідки господарської діяльності ТНК. Проблеми взаємодії: ТНК і країни базування, ТНК та 

приймаючі країни. 

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


Еволюція наддержавного регулювання діяльності ТНК. Діяльність ООН з визначення 

правил поведінки ТНК. Адаптація ТНК до умов наддержавного регулювання їхньої діяльно-

сті. 

 

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 регулюю-

чої системи. Міжнародна координація економічної політики. Головні об’єкти міжнародної 

координації глобальної економіки. Світові фінансові ринки, валютні курси, платіжні балан-

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

Зміна компетенцій регуляторних інститутів глобальної економіки. Роль глобальної еко-

номічної політики в гармонізації національних інтересів. Міжнародні комерційні та некоме-

рційні організації як провідники процесів глобалізації. 

Нова парадигма оптимального механізму регулювання економіки державою як регуля-

тивною системою. Функціональна специфіка і проблеми незалежного статусу держав і між-

народних організацій. Трансформація регулятивних функцій держави в глобалізованій еко-

номіці. Вектори трансформації національної державності. Перерозподіл повноважень між 

національними державами та новими локальними, регіональними і всесвітніми регулюючи-

ми інститутами. 

 
Тема 8. Глобалізація геоекономічних процесів і сталий розвиток 

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

Роль ООН у визначенні засад сталого розвитку. Економічне зростання і сталий розвиток. 

Особливості реалізації сталого економічного розвитку в умовах глобалізації. Актуальність 

екологічно збалансованого розвитку. Людський розвиток як головний чинник і показник су-

спільного прогресу. Науковий та освітній виміри сталого розвитку суспільства. Взаємодія 

національних, групових, приватних інтересів та сталий розвиток. 

Необхідність дотримання глобальних принципів поведінки. Міжнародні програми ви-

рішення глобальних проблем. Нові глобальні угоди: Цілі тисячоліття ООН; Принципи розви-

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

корупції; Глобальний план відновлення та реформ Групи 20; Декларація «Відповідальне ке-

рівництво для сталого майбутнього» Групи 8; Порядок денний щодо достойної праці Міжна-

родної 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 с. р. 

1 2 3 4 5 

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 

Назва теми 
Кількість 

годин 

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

міки. 

2 

Тема 2. Проблемне поле глобальних трансформацій 2 

Тема 3. Диспропорційність економічного розвитку: основні причини та наслідки. 4 
Тема 4. Соціальні виклики в глобалізованому світі. 4 

Тема 5. Глобалізація геоекологічних процесів. 4 

Тема 6. Метакорпорації, як транснаціональні носії системи глобалізму і нової 
глобальної конкуренції. 

4 

Тема 7. Трансформація глобальної економічної політики. 4 

Тема 8. Глобалізація геоекономічних процесів і сталий розвиток. 4 



6. Самостійна робота 

Назва теми 
Кількість 

годин 

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

9 

Тема 2. Проблемне поле глобальних трансформацій. 12 

Тема 3. Диспропорційність економічного розвитку: основні причини 
та наслідки 

9 

Тема 4. Соціальні виклики в глобалізованому світі 9 

Тема 5. Глобалізація геоекологічних процесів 9 

Тема 6. Метакорпорації, як транснаціональні носії системи глобалізму 
і нової глобальної конкуренції. 

10 

Тема 7. Трансформація глобальної економічної політики. 9 

Тема 8. Глобалізація геоекономічних процесів і сталий розвиток. 9 

 

 
6.1. Завдання для самостійної роботи 

Тема Перелік питань 

1. Теоретико-

методологічна база ак-

туальних проблем глоба-

льної економіки. 

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. Проблемне поле гло-

бальних трансформа-

цій. 

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. Диспропорційність 

економічного розвитку: 

основні причини та на-

слід 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. Соціальні виклики в 

глобалізованому 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. Глобалізація геоеколо-
гічних процесів 
 

Головні глобалізаційні   ризики   екологічно-ресурсного   по-
ходження. 
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. Метакорпорації, як 

транснаціональні носії 

системи глобалізму і 

нової глобальної конку-

ренції. 

Взаємовідносини «національна держава - ТНК»: гармонізація 

інтересів. 

ТНК в економіці розвинутих країн. 

ТНК в економіці країн, що розвиваються. Наслідки господарсь-

кої діяльності ТНК. 

Діяльність ООН з визначення правил поведінки ТНК. Адапта-

ція ТНК до умов наддержавного регулювання їхньої діяльності. 

7. Трансформація гло-

бальної економічної 

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 економі-

ки. 

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. Глобалізація гео еко-

номічних процесів і ста-

лий розвиток. 

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 Кон-

ференції ООН з питань фінансування розвитку; Глобальний 

план відновлення та реформ Групи 20; Декларація «Відповіда-

льне 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. Реферат починається 

із титульної сторінки за встановленою формою (додаток А) 

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


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 сто-

рінок. 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. Повідомлення почи-

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

 

6.4. Есе 

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

дивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання, і не претендує на вичерп-

не і визначальне трактування теми. На відміну від реферату, який адресується будь-якому 

слухачеві, есе – це ближче до репліки, що адресується підготовленому слухачу. Тобто люди-

ні чи групі людей, які вже мають уяву, про що йде мова. Власне, така «адресність» дозволяє 

автору есе зосередити увагу на розкритті нового змісту, а не нагромаджувати різними служ-

бовими 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 уз-

годити із Вашим науковим керівником (викладачем). 

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

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

чиновників, керівників підприємств, менеджерів, аналітиків тощо стосовно об'єкту дослі-

дження; ставлення автора роботи до цих думок, а також висновки по темі проведеного дослі-

дження. На останній сторінці есе вказуються використані літературні джерела. 

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

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

видання, різні економічні огляди. 

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

на папір і відзначте порядок використання висловлювань в роботі. 

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

дайте свою думку на кожне з них. Не забудьте оформити висновки за результатами дослі-

дження. 

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

льні 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 вийшла 

дуже великою і переобтяженою непотрібною інформацією. Найбільшою цінністю есе є 

власні думки та висновки аспіранта по темі дослідження. 

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


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 текс-

ту – 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). 

7. Методи навчання 

У рамках вивчення дисципліни передбачаються такі види занять: 

- лекції; 

- семінарські заняття; 

- самостійна робота. 

Консультування студентів, приймання рефератів, ліквідація невідпрацьованих занять будуть 

проводитися у відповідні дні відповідно до затвердженого деканатом графіку індивідуальної 

роботи викладача із докторантами. 

 

8. Методи контролю 

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

вання (максимально можлива сума балів, яку може набрати аспірант за всіма видами контро-

лю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при вивченні дисцип-

ліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) аспірант може набрати максимально 70 

балів. На підсумковому контролі (іспит) аспірант може набрати максимально 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; «задовільно» – 

1 бал; 

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

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

бали відповідно до кількості (%) правильних відповідей: ≥ 90% правильних відповідей – 10 

балів; 75-89% – 8 балів; 60-74% – 6 балів; 50-59% – 4 бали; ≤ 49% правильних відповідей – 0 

балів. 

 

Шкала за 5-бальною системою: 

 
Від- 

мінно 

зразкове знання теоретико-методичної частини обговорюваного питання із наве-

денням фактичних прикладів, посилань на праці авторитетних фахівців із темати-

ки питання,   правильні відповіді на додаткові питання (ті, що винесені на самос-

тійне опрацювання по матеріалах теми) 



 

Добре 

зразкове знання теоретико-методичної частини обговорюваного питання без на-

ведення фактичних прикладів, без посилань на праці авторитетних фахівців із те-

матики питання, відповіді на додаткові питання із незначними недоліками (ті, що 

винесені на самостійне опрацювання по матеріалах теми) 

 
Задо- 

вільно 

посереднє знання теоретико-методичної частини обговорюваного питання (не-

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

дей на додаткові питання (ті, що винесені на самостійне опрацювання по матеріа-

лах теми) 

Знання 

відсутні 

неспроможність продемонструвати знання теоретико-методичної частини обго-

ворюваного питання (формулювання категорій, визначень) 

 

9. Розподіл балів, які отримують докторанти 
 Поточне оцінювання знань (70) 

Іс
п

и
т 

(3
0

) 

С
У

М
А

 
1

0
0

 

Кількість балів за зміс- 
товий модуль 

ЗМ1 39 балів ЗМ2 31 бал 

Тема 
Т №1 Т №2 Т №3 Т №4 Т №5 

м
о

д
у

л
ь
н

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
 

(1
0

 б
ал

ів
) 

Т №6 Т №7 Т №8 

м
о

д
у

л
ь
н

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
 

(1
0

 б
ал

ів
) 

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 сту-

дентів). 

 

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 розк-

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

ворюваної 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 та-

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

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

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

економіці; 

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

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

чи його зміст, викладає основні положення при відповіді на додаткові питання із обговорю-

ваної теми; 

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



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

чи його зміст, викладає основні положення при відповіді на додаткові питання із обговорю-

ваної 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 розкриваючи 

його зміст; 

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

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

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. 

 



 

10. Методичне забезпечення 

 

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

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 гло-

бальної економіки» для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності 051 «Еко-

номіка». Умань: УНУС, 2020. 37с. 

2. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Актуальні 

проблеми глобальної економіки» для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності 

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

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

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

/ 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. 

4. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

5. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г.Білорус, Д.Г.Лук'яненко та ін. К.: 

КНЕУ, 2001. 

6. Світова економіка: підручник / за ред. С.В. Головко. К.: Либідь, 2012. 584 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 / 

А.С.Філіпенко, Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник та ін. К.: Либідь, 2002. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види на-

вчальної діяльності 
Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 
 

FX 
незадовільно з можливістю повторного складання 

 

0-34 
 

F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням ди-

сципліни 



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», «Ма-

ркетинг», «Облік і оподаткування» / за редакцією проф. С. І. Архієреєва. Харків: Ви-

давництво Іванченка І. С., 2018. 192 с. укр. та англ. мовами. 

14. Ukraine’s WTO Membership [Текст] : Institutional and Economic Effects. Київ : ITEM 

LTD, 2014. 81 с. 

15. Zadoia A. International Economic Activiti of Ukraine : selfstudy a ssignments book for 

students. Dnipropetrovsk 2014. 75р. 

16. Гайдуцький П. І. НеЗалежна економіка України [Текст]. Київ : Інформаційні системи, 

2014. 527с. 

17. Гальчинський А. Криза і цикли світового розвитку [Текст]. Київ : АДЕФ Україна, 

2009. 391с. 

18. Герасимчук В. Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посібник. Київ : Знання, 2009. 

302с. 

19. Криленко В.І. Економічна безпека аграрного сектору: проблеми регулювання та за-

безпечення [Текст] : монографія . Миколаїв : Вид. В.П. Шамрай, 2014. 467с. 

20. Модернізація соціокультурної сфери України в контексті розбудови соціально орієн-

тованої економіки та євроінтеграції [Текст]. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України 

21. Хвесик М. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних 

викликів [Текст] : монографія. Київ : Кондор, 2007. 479с. 

 

Допоміжна 

22. Безрукова Н. В. Сучасні проблеми глобальної економіки. Науковий вісник Полтавсь-

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

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

_2011_6(2)__8.pdf 

23. Сергєєва О. Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві. Інвес-

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

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

24. 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 

25. Снігир Л. П. Проблеми та перспективи глобалізації міжнародних економічних відно-

син. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2018, випуск 22. С. 33-

36. 

26. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 108. Ча-

стина І (у двох частинах) / під ред. Копійки В. В. К.: Київський національний універ-

ситет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – 173 с. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2012_110_01.pdf 

27. Кулішов В. В. Сучасні проблеми глобальної економіки. Інноваційна економіка. 2013, 

№ 3(41). С. 8-11. 

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

inek_2013_3_3.pdf 

 

http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2017/8.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/5.pdf
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2012_110_01.pdf


28. Загорський В., Ліпенцев А., Борщук Є. Глобальна екологічна проблема в системі на-

ціональної безпеки. Вісник НАДУ. 2013, №11. С. 78-87. 

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-1-12.pdf 

29. Орленко Я. Ю. Глобальні екологічні проблеми у контексті міжнародних договорів із 

захисту навколишнього середовища. Глобальні та національні проблеми економіки. 

2015, випуск 6. С. 598-601. http://global-national.in.ua/archive/6-2015/122.pdf 

30. Перга Т. Ю. Глобальна екологічна політика та Україна: монографія. Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М., 2014. 288 с. http://elibrary.ivinas.gov.ua/3772/1/43062679.pdf 

31. Федина С. Проблематика роззброєння у сучасній міжнародній політиці. Концепція 

миру через роззброєння. Політичний менеджмент. 2012, № 1-2. С. 204-2011. 

http://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/PoMe_2012_1-2_27.pdf 

32. Кіндратець О. Проблеми війни і миру в третьому тисячолітті. Політичний менедж-

мент. 2010, № 2. С. 119-127. http://ipiend.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/08/kindratets_problemy.pdf 

33. Максимчук В. О. Міжнародний тероризм як глобальна проблема сучасності та боро-

тьба з ним. 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6204/Maksimchuk%20Mezdunar.pdf?seq

uence= 

34. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. Міжнародний тероризм: консолі-

дований аналіз забезпечення безпеки. Навчальний посібник. Київ: ННІПСК КНУВС, 

2009. 72с. (Серія «Безпека людини, суспільства, держави»). 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/5464/1/Міжнародний%20тероризм.pdf 

 Шкурат І. В. Глобальний тероризм: методичні підходи до вивчення. 

http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/pol-prav/05sivmpv.pdf 

35. Кончаковська В. В., Кравчук А. С. Тероризм як злочинне явище: еволюція та заходи 

запобігання. 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/19042/1/Konchakovskaya_Kravchuk.pdf 

36. Канцір В. С. Прояви сучасного тероризму: мінливі, багатогранні. 
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