
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К И Й  І Н С Т И Т У Т  І М .  Г Е Р О Ї В  К Р У Т  

П Р И В А Т Н О Г О  А К Ц І О Н Е Р Н О Г О  Т О В А Р И С Т В А  « В И Щ И Й  

Н А В Ч А Л Ь Н И Й  З А К Л А Д  « М І Ж Р Е Г І О Н А Л Ь Н А  

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації для самостійного вивчення 

дисципліни «Глобальна економіка» 
(для магістрів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чернігів -2019 

  



2 

 

 Підготовлено доцентом кафедри управління персоналом, економіки праці та   

публічного управління С.О. Назарко  

 

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом, економіки праці 

та публічного управління (протокол № 1 від 29.08.19 р.). 

 

Схвалено Вченою радою Чернігівського інституту МАУП (протокол   

№ 2 від 30 вересня 2019). 

 

 

  

 

 

 Назарко С.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Глобальна економіка» (для магістрів). ― 

Чернігів: ЧІ МАУП,  2019. – 28 с. 

  

  

  

  

  

  

Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, 

тематичний план вивчення дисципліни «Глобальна економіка», методичні 

вказівки для самостійного вивчення кожної теми, контрольні запитання,  

теми контрольних робіт, теми рефератів, питання для самоконтролю, список 

рекомендованої літератури. 

 

 

 

 

 

 © Міжрегіональна Академія 

 управління персоналом (МАУП), 

 2019 

 



3 

 

Пояснювальна записка 

 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи 

студентів  дисципліни "Глобальна економіка" належить до циклу 

природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін.  

Метою дисципліни “Глобальна економіка є формування у студентів 

знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної 

економіки.  

Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час 

семінарських занять. Також велике значення в процесі вивчення та 

закріплення знань має самостійна робота студентів.  

Основна мета самостійної роботи студента полягає в засвоєнні в 

повному обсязі навчальної програми та формуванні у студентів загальних і 

професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні 

майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації.  

Завдання методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Глобальна економіка» полягає в чіткій, цілеспрямованій 

допомозі студентам в організації самостійної підготовки до семінарських 

занять. Для ефективного засвоєння курсу студент, працюючи самостійно, має 

опрацювати не тільки основні, а й додаткові літературні джерела з тем курсу.  

Оскільки семінарські заняття є основним видом практичних занять і 

ефективним засобом розвитку культури наукового мислення, їх метою є 

закріплення теоретичних знань, отриманих на лекції, застосування їх у 

сучасних економічних ситуаціях, намагання передбачити подальший 

розвиток.  

Структура семінарського заняття:  

• заслуховування матеріалів, підготовлених за планом заняття;  

• дискусійне обговорення незрозумілих та важливих злободенних 

проблем;  

• заслуховування фіксованих виступів.  

Слід також бути готовим до написання рефератів. При цьому студент 

повинен навчитися вести пошук необхідної літератури в бібліотечних фондах 

інституту, у мережі Інтернет тощо. 
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11..  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННОО--ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  ППЛЛААНН  ССААММООССТТІІЙЙННООГГОО  ВВИИВВЧЧЕЕННННЯЯ  

ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 

 

№  

пор. 

 

Назва теми 

Форми 

контролю 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні питання щодо становлення 

глобальної економіки 

Тема 1 Часові межі феномену глобалізації У, ПК, Р, СР 4 

Тема 2 Сучасна методологія глобалістики У, ПК, СР 4 

Тема 3 Школи і міждисциплінарний статус 

глобалістики 

У, ПК, СР 
8 

Тема 4 Становлення глобальної економіки У, ПК, СР 8 

Тема 5 Цивілізаційні виміри глобальних економічних 

процесів 

У, ПК, Т, СР 
8 

Тема 6 Суперечності і дуалізм сучасного етапу 

глобалізації 

У, ПК, СР 
8 

Змістовий модуль 2. Форми впливу глобалізації на світове 

суспільство 

Тема 7 Парадоксальна природа глобальних 

трансформацій 

У, ПК, СР 
4 

Тема 8 Альтерглобалізм та його форми У, ПК, Р, СР 8 

Тема 9 Глобальна економіка як прогностична 

реальність 

У, ПК, СР 
8 

Тема 10 Регулятивні механізми глобальної економіки У, ПК, СР 8 

Тема 11 Міжнародні стратегії глобалізації У, ПК, Р, СР 8 

Тема 12 Конкурентна стратегія розвитку України в 

умовах глобалізації 

У, ПК, СР 
8 

Всього 84 

 

Форми контролю: усне опитування – У 

 контрольна робота – КР 

 перевірка конспектів – ПК 

 перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

 тестування – Т 

 написання реферату-Р 
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22..  ММЕЕТТООДДИИЧЧННІІ  ВВККААЗЗІІВВККИИ  ДДЛЛЯЯ  ССААММООССТТІІЙЙННООГГОО  ВВИИВВЧЧЕЕННННЯЯ  ККООЖЖННООЇЇ  ТТЕЕММІІ  

 

Змістовий модуль 1. Загальні питання щодо становлення  

глобальної економіки  

  

Тема 1. Часові межі феномену глобалізації  

1. Соціокультурний феномен глобалізації.  

2. Сутність економічної глобалізації.  

3. Історичні періоди розвитку процесів глобалізації  

  

Теми фіксованих виступів  

1. Соціальний феномен глобалізації як результат людської діяльності.  

2. Вплив глобалізації на економічний розвиток.  

3. Характеристика функціонального підходу до аналізу глобалізації.  

4. Етапи розвитку економічної глобалізації.  

 

Теми рефератів  

1. Поняття «глобалізація» і часові межі феномена глобалізації.  

2. Етапи глобалізації та їх особливості.  

3. Широкий та вузький підходи до визначення хронологічних меж 

глобалізації.  

4. Основні концепції визначення часових меж феномена глобалізації.  

5. Концепція архаїчної глобалізації.  

6. Концепція глобалізації як сучасного економічного феномена.  

7. Концепція глобалізації протоглобалістів.  

8. Концепція глобалізації як позачасової властивості, що іманентно 

притаманна світовому суспільству (концепція Е.А. Азроянца).  

9. Роль науково-технічного прогресу в процесах глобалізації.  

10. Співвідношення понять «глобалізація», «інтеграція», 

«дезінтеграція», «інтернаціоналізація», «транснаціоналізація», 

«регіоналізація».  

 

Питання для самостійного вивчення  

1. Поняття та ознаки глобалізації.  

2. Сутність соціокультурного феномену глобалізації.  

3. Сутність економічної глобалізації та її вплив на розвиток країн 

світу.  

4. Позитивні риси культурної глобалізації. Вплив культурної 

глобалізації на економічний розвиток країн.  

 

Питання для дискусій  

1. Що лежить в основі глобального розвитку?  

2. У чому проявляється вплив глобалізації на людське життя?  

3. Чи існує соціокультурний розвиток в глобальному суспільстві?  
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4. Як аналізується еволюція напрямків глобалізації в економічній 

літературі?  

5. У чому особливості глобальної економіки?  

6. Які унікальні характеристики глобальної економіки ви знаєте?  

7. У чому полягає сутність соціокультурного феномену глобалізації?  

8. Що зумовлює аналіз глобалізації?  

9. Як саме економічна глобалізація впливає на розвиток країн світу?  

10. Чи існують історичні періоди розвитку процесів глобалізації? 

Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 22; 28; 34]  

 

Тема2: "Сутність та сучасна методологія глобалістики"  

1. Виникнення глобалістики. Сутність глобалістики.  

2. Вплив глобалізації на людське життя.  

3. Основні типи глобальних проблем.  

4. Соціокультурний розвиток в глобальному суспільстві  

 

Теми фіксованих виступів  

1. Сутність категорії "глобалістика".  

2. Причини виникнення та особливості формування глобалістики.  

3. Основні характеристики глобального суспільства.  

4. Ввзаємозв'язок глобальної політики та економіки.  

 

Теми рефератів  

1. Сутність і взаємозв’язок понять «глобалістіка» і «глобалізм», їх  

співвідношення з поняттям «глобалізація».  

2. Глобалізм і геополітичні стратегії таласократії і теллурократії.  

3. Сутність континенталізму.  

4. Атлантистська лінія геополітики та її основні розробники.  

5. Лібералізм та ідея повномасштабної планетарної інтеграції як зміст 

глобалізму.  

6. Основні провідники глобалізму: країни, міжнародні організації, 

неофіційні структури і провідні геополітики.  

7. Погляди Ж. Тіріара і Й. фон Лохаузена.  

8. «Палкий лібералізм» Ф. Фукуями, погляди Ж. Аталі і концепція 

Міланського Інституту міжнародних політичних досліджень.  

9. Парадигма «консервативного оптимізму» С. Хантінгтона.  

10. «Політичний екстремізм» З. Бжезінського як концептуальний 

прояв глобалізму.  

11. Глобалізм в поглядах представника «ліберального 

антифундаменталізму» Джорджа Сороса.  

12. Чотири державно-політичні платформи сучасного глобалізму.  

13. Вашингтонський консенсус.  

14. Азіатський глобалізм як новий світовий феномен.  
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Питання для самостійного вивчення  

1. Вплив глобалізації на людське життя.  

2. Особливості глобалізації на сучасному етапі.  

3. Соціально-демографічні та соціально-екологічні проблеми, їх  

характеристика.  

4. Соціокультурний розвиток в глобальному суспільстві.  

  

Питання для дискусій  

1. У чому позитивні риси культурної глобалізації?  

2. В чому особливості формування глобалістики?  

3. У чому полягає сутність соціокультурного феномену глобалізації?  

1. Що зумовлює аналіз глобалізації?  

2. Як саме економічна глобалізація впливає на розвиток країн світу?  

3. Чи існують історичні періоди розвитку процесів глобалізації?  

4. У чому позитивні риси культурної глобалізації?  

5. В чому особливості формування глобалістики? 

 

 Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 22; 25; 27; 31] 

 

 

Тема3: "Наукові школи дослідження глобалістики"  

1. Предмет дослідження глобалістики.  

2. Розвиток сучасної глобалістики як науки.  

3. Основні напрями глобалістики - економічна глобалістика, політична 

глобалістика, соціальна глобалістика, екологічна глобалістика  

  

Теми рефератів  

1. Школа революційного глобалізму (гіперглобалізму) та її основні  

представники  

2. Еволюційний глобалізм, його прибічники.  

3. Погляди на глобалізацію гіперглобалістів та скептиків.  

4. Школа світ-системного аналізу І. Уоллерстайна.  

5. Особливості школи універсального еволюціонізму М. Моїсеєва.  

6. Школа «межі зростання» і роль у її становленні Римського клубу.  

7. Школи мітозу біосфер і контрольованого глобального розвитку.  

8. Нові концептуальні школи «гуманістичного соціалізму» Я. 

Тінбергена і «глобальної спільноти» М. Чешкова.  

9. Нові концептуальні школи «геогенезису» Е. Кочетова та 

«дороговказів у майбутнє» Б. Гаврилишина.  

10. Політичний статус глобалістики та інтелектуальна традиція 

мондіалізму.  

11. Міждисциплінарний статус глобалістики.  
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Теми фіксованих виступів  

1. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної глобалістики.  

2. Головні критерії глобальних проблем.  

3. Наукові школи дослідження глобалістики.  

4. Особливості розвитку сучасної глобалістики як науки.  

5. Сутність концепції "Межі зростання".  

 

Питання для самостійного вивчення  

1. Основні доктрини "Школи глобальної екології".  

2. Відмінності школи контрольованого глобального розвитку від 

школи світсистемного аналізу.  

3. Основні напрями глобалістики.  

4. Сутність економічної глобалістики.  

5. Особливості функціонування соціальної глобалістики.  

Питання для дискусій  

1. Які наукові школи дослідження глобалістики ви знаєте?  

2. У чому особливості розвитку сучасної глобалістики як науки?  

3. В чому відмінності школи контрольованого глобального розвитку 

від школи світсистемного аналізу?  

4. Що ви розумієте під концепцією "Сталого розвитку"?  

5. Чому глобалістика вважається міждисциплінарною наукою?  

6. В чому сутність економічної глобалістики? 

 Література [1 – 3; 8; 9; 12; 16; 17; 22; 23; 27; 29] 

 

Тема 4:"Становлення глобальної економіки як науки"  

1. Основні чинники глобалізації  

2. Становлення загальнопланетарного науково-інформаційного 

простору, глобальної інформаційної інфраструктури.  

3. Систематизування поглядів на глобалізацію.  

4. Становлення глобальної економіки як науки.  

  

Теми рефератів  

1. Сутність терміна «глобальна економіка».  

2. Співвідношення понять: «світова економіка», «міжнародна 

економіка», «глобалізація», «глобальна економіка», 

«мегаекономіка».  

3. Міжнародний поділ праці як основа глобального економічного 

розвитку.  

4. Сектори і галузі глобальної економіки.  

5. Траєкторія розвитку глобальної економіки за І. Уоллерстайном.  

6. Транснаціональні корпорації (ТНК) – головні рушії глобалізації.  

7. Регіональна інтеграція як шлях формування глобальної економіки.  

8. Послідовність етапів регіональної економічної інтеграції.  
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9. Трансформація функцій держав (урядів) в процесі регіональної 

інтеграції.  

10. Вирівнювання розвитку країн-учасниць регіональних об’єднань і 

проблема еквівалентності взаємовідносин між ними.  

 

Теми фіксованих виступів  

1. Чинники глобалізації: технічні, технологічні та соціально-

економічні чинники глобалізації.  

2. Вплив політичних чинників глобалізації на розвиток різних країн.  

3. Процес становлення загальнопланетарного науково-інформаційного 

простору.  

4. Аналіз глобальної інформаційної інфраструктури.  

5. Вплив глобалізації світового виробництва на економіки розвинених 

країн.  

 

Питання для самостійного вивчення  

1. Сутність морально-етичних чинників глобалізації.  

2. Сутність формування нової системи глобального керування.  

3. Аналіз еволюції напрямків глобалізації в економічній літературі  

4. Особливості та характеристики глобальної економіки.  

5. Причини зростання міжнародного поділу праці.  

  

Питання для дискусій  

1. У чому полягає принцип глобалізму?  

2. Які чинники глобалізації ви знаєте?  

3. Що є соціально-економічними чинниками глобалізації?  

4. В чому сутність морально-етичних чинників глобалізації?  

5. У чому сутність формування нової системи глобального керування? 

 

Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 23; 24; 28; 33]  

 

Тема 5: "Цивілізаційні виміри глобального економічного розвитку"  

1. Ключові глобальні проблеми економічного розвитку, їх 

характеристика.  

2. Еволюція локальних цивілізацій.  

3. Найбільш суттєві ознаки економічного глобалізму.  

 

Теми рефератів  

1. Глобальні тенденції розвитку світу.  

2. П’ять мегатрендів економічного розвитку сучасного світу за В.Д. 

Базилевичем.  

3. Три виклики людству у дослідженнях вчених під керівництвом 

академіка НАН України М. Згуровського.  
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4. Загроза порушення балансу між біологічними можливостями Землі 

та потребами людства в біосфері у контексті зміни демографічної 

структури світу.  

5. Співвідношення віртуальної і реальної економіки та феномен 

зростаючих зовнішніх боргів країн.  

6. Уніфікація системи цінностей і посилення інформаційного впливу 

на населення світу.  

7. Поняття «цивілізація». Локальні цивілізації за А. Тойнбі, С. 

Хантінгтоном, Б. Кузиком і Ю. Яковцем.  

8. Цивілізаційна структура сучасного світу за Ю.М.Пахомовим та 

Ю.В.Павленком.  

9. Історія становлення західної цивілізації.  

10. Роль західної цивілізації у сучасній глобальній економіці.  

11. Проблеми західної цивілізації, її ісламізація та 

латиноамериканізація.  

12. Вплив глобалізації на японську цивілізацію.  

13. Конфуціанська цивілізація: минуле, сучасне, майбутнє.  

14. Глобальні економічні процеси та Китай.  

15. Вплив глобалізації на індійську цивілізацію.  

16. Перспективи індійської цивілізації в глобальній економіці.  

17. Ісламська цивілізація – антагоніст сучасної неоліберальної 

глобалізації.  

18. Історія становлення латиноамериканської цивілізації.  

19. Потенціал латиноамериканської цивілізації.  

20. Особливості африканської цивілізації.  

21. Історія становлення слов’яно-православної цивілізації.  

22. Слов’яно-православна цивілізація в глобальній економіці.  

23. Вплив глобальних економічних процесів на слов’яно-православну  

цивілізацію.  

24. Глобальна економіка як багатополярна економіка співіснуючих 

локальних цивілізацій.  

  

Теми фіксованих виступів  

1. Глобальні проблеми економічного розвитку.  

2. Причини виникнення та принципи класифікації глобальних 

проблем.  

3. Особливості існування глобальних проблем у різних країнах світу.  

4. Характеристика цивілізації індустріального етапу економічного 

розвитку.  

 

Питання для самостійного вивчення  

1. Характеристика розвитку цивілізацій постіндустріальної епохи.  

2. Цивілізаційні виміри стратегій глобалізму.  

3. Вплив економічного глобалізму на розвиток різних держав.  
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4. Класифікація цивілізаційних груп у глобальному економічному 

просторі на початку ХХІ століття.  

  

 Питання для дискусій  

1. Що таке інтерсоціальні проблеми?  

2. У чому сутність соціально-екологічних проблем?  

3. Які існують причини виникнення глобальних проблем?  

1. У чому принципи класифікації глобальних проблем?  

2. Чи в усіх країнах світу існують глобальні проблеми?  

3. Що собою уявляє еволюція локальних цивілізацій?  

4. Що таке цивілізаційні виміри стратегій глобалізму?  

 

 Література [1 – 3; 4; 11; 12; 16; 20; 25; 28; 32]  

 

Тема 6: "Особливості визначення сучасної глобалізації"  

1. Принципи сучасної глобалізації.  

2. Причини та прояви дуалізму сучасної глобалізації.  

3. Характер критики глобальних економічних процесів  

 

Теми рефератів  

1. Поняття «cуперечність». Визначення терміна «cуперечності 

перехідної економіки».  

2. Універсальний характер суперечностей глобальної економіки. 

Сценарій розвитку глобальної економіки за І. Уоллерстайном.  

3. Асиметрія як загальна форма глобального економічного розвитку.  

4. Поглиблення антагонізму між глобальною експансією монополій та 

національним економічним суверенітетом країн світу.  

5. Посилення глобальної конкуренції у сфері виробництва та збуту 

товарів і послуг.  

6. Загострення антагонізму між глобальним капіталом і міжнародним 

контингентом найманих працівників.  

7. Поглиблення антагонізму між найбіднішими і найбагатшими 

представниками глобального соціуму.  

8. Поглиблення соціальної поляризації на країновому та 

внутрішньокраїновому рівнях.  

9. Внутрішня суперечність між матеріальними активами та 

нематеріальними правами власності на них у фінансовому сегменті 

глобального ринку.  

10. Протиріччя між групою найрозвинутіших країн світу і рештою 

людства як основна суперечність глобальної економіки (Ю.В. 

Павленко).  

11. Подолання суперечностей глобалізаційних процесів шляхом 

переходу до багатополярного світу.  
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12. Кризові тенденції у розвитку сучасної світової системи та 

можливості їх подолання (О.Г. Білорус).  

13. Переваги багатополярної моделі світу.  

14. Поняття «дуалізм». Вплив цінностей сучасної людини на майбутнє 

глобальної економіки.  

 

Теми фіксованих виступів  

1. Основні принципи сучасної глобалізації.  

2. Фактори, що впливають на формування основних принципів 

сучасної глобалізації.  

3. Вплив глобалізації на розвиток України в сучасному просторі і часі.  

4. Сутність та причини дуалізму глобалізації в сучасних умовах 

розвитку.  

 

Питання для самостійного вивчення  

1. Прояв негативного впливу світових глобалізаційних процесів на 

економіки деяких країн.  

2. Вплив світових глобалізаційних процесів на сучасний розвиток 

України.  

3. Причини критики глобалізації.  

4. Принципи і програми альтерглобалізму. Передумови глобалізму.  

  

Питання для дискусій  

1. Що ви розумієте під дуалізмом сучасної глобалізації?  

2. Які причини дуалізму глобалізації в сучасних умовах розвитку?  

3. В чому позитивні наслідки глобальних процесів?  

4. Як проявляється негативний вплив світових глобалізаційних 

процесів на економіки деяких країн?  

5. Як світові глобалізаційні процеси впливають на сучасний розвиток 

України?  

6. В чому полягає критика глобальних економічних процесів? 

 

Література [1 – 3; 4; 8; 12; 16; 17; 21; 27; 29] 

 

Змістовий модуль 2. Форми впливу глобалізації на світове 

суспільство  

  

Тема 7: "Глобальні трансформації, їх сутність"  

1. Основні суперечності глобальних трансформацій.  

2. Основні характеристики парадоксів глобалізації.  

3. Вплив криз на світову економіку.  

4. Інформаційні процеси в глобальній економіці  
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Теми рефератів  

1. Сутність поняття «парадокс» і його прояви в економіці.  

2. Парадокс глобалізації за Дені Родріком.  

3. Особливості глобальних трансформацій в історичній ретроспективі.  

4. Суперечливість і парадоксальність глобальних трансформацій 

сучасної епохи, їх добровільно-примусовий характер.  

5. Дотримання закону міжнародного поділу праці як умова 

запобігання парадоксальності глобальних трансформацій.  

6. Графічна інтерпретація парадоксів глобалізації.  

7. Парадокс стратифікації і проблеми бідності та поглиблення 

технологічної диференціації.  

8. Парадокси міжнародного фінансового ринку і загальні причини їх 

виникнення.  

9. Сутність і характеристика парадоксів глобальної фінансової 

системи.  

10. Феномен «домашнього зміщення» і його прояви в країнах з різним 

рівнем розвитку.  

11. Парадокс Філдстайна-Хоріоки і феномен низького рівня 

міжнародних нетто-потоків капіталу та їх вплив на вирівнювання 

ступеня розвитку країн.  

12. Парадокс дисоціації та його прояви в процесах регіональної 

інтеграції.  

 

Теми фіксованих виступів  

1. Основні проблеми, пов'язані з глобальними трансформаціями.  

2. Сумісність теоретичних моделей з практикою глобальних 

трансформацій.  

3. Сутність та причини виникнення суперечностей глобальних 

трансформацій.  

4. Зміст і об'єктивна природа глобальних економічних парадоксів.  

5. Основні характеристики парадоксів глобалізації.  

 

Питання для самостійного вивчення  

1. Аналіз соціальних наслідків процесу глобалізації.  

2. Види системних криз.  

3. Характеристика фінансових криз та їх вплив на світову економіку.  

4. Аналіз впливу криз на світову економіку.  

5. Аналіз інформаційних процесів в глобальній економіці.  

  

Питання для дискусій  

1. У чому зміст і об'єктивна природа глобальних економічних 

парадоксів?  

2. Що ви розумієте під парадоксами глобалізації?  

3. У чому зміст наслідків процесу глобалізації?  
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4. У чому проявляється нерівномірність в розподілу вигід та збитків 

від глобалізації?  

 

Література [1 – 3; 5 – 7; 10; 13 – 15; 18; 19; 20; 23; 31; 33]  

 

Тема 8: "Принципові особливості альтерглобалізму"  

1. Суспільно-політичні передумови антиглобалізму.  

2. Антиглобальний рух як суттєвий політичний феномен.  

3. Вплив культури, суспільних інститутів та економічної системи на 

рівень бідності  

 

Теми рефератів  

1. Сутність терміна “антиглобалізм”. Співвідношення понять 

альтерглобалізму і глобалофобії.  

2. Міждисциплінарний статус альтерглобалізму.  

3. Історія становлення і розвитку антиглобального руху.  

4. Неоліберальна глобалізація та її наслідки як основна причина 

протестних рухів.  

5. АТАКК: історія створення, структура, діяльність.  

6. Всесвітній соціальний форум як альтернатива Всесвітньому 

економічному форуму.  

7. Цілі, завдання, ідеологія альтерглобалізму.  

8. Принципи та види діяльності альтерглобалізму.  

9. Трансформістський і руйнівний напрями антиглобального руху.  

10. Внутрішні суперечності антиглобального руху.  

11. Зовнішні суперечності антиглобального руху.  

12. Потенціал реалізації альтернативної моделі глобалізації.  

  

Теми фіксованих виступів  

1. Сутність альтерглобалізму на сучасному етапі. Альтерглобальні 

сценарії світового розвитку.  

2. Суспільно-політичні передумови антиглобалізму.  

3. Характеристика та сутність антиглобалістського руху.  

4. Загальні цілі антиглобалізму.  

 

Питання для самостійного вивчення  

1. Основні види діяльності антиглобального руху.  

2. Аналіз основних сценаріїв світового розвитку і динаміки бідності.  

3. Характеристика впливу культури, суспільних інститутів та 

економічної системи на рівень бідності.  

 

Питання для дискусій  

1. Що таке альтерглобалізм?  

2. В чому сутність альтерглобалізму на сучасному етапі?  
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3. В чому суспільно-політичні передумови антиглобалізму?  

4. Чи існує, на вашу думку, об'єктивна необхідність антиглобалізму?  

5. Чи вважаєте ви антиглобальний рух суттєвим політичним 

феноменом? 

 

Література [1 – 3; 12 – 15; 17 – 19; 23; 27; 29; 31]  

 

Тема9: "Глобальна економіка як прогностична реальність"  

1. Сутність глобальної інтернаціоналізації.  

2. Глобалізація світових ринків.  

3. Міжнародний бізнес в умовах глобалізації  

 

Теми рефератів  

1. Індекс рівня глобалізації країн світу. Сутність економічної, 

соціальної і політичної глобалізації.  

2. Розрахунок індексу рівня глобалізації країн світу. (KOF Index of 

Globalization. Method of Calculation).  

3. Можливості кількісних вимірів глобальних процесів і визначення 

індексу глобального розвитку країн світу.  

4. Основні ознаки «нової глобалізації» за Дж. Саксом.  

5. Головні суб’єкти «нової глобалізації».  

6. Визначальні риси сучасного етапу глобалізації.  

7. Основна специфіка нової форми глобалізації, яка відповідатиме 

китайській версії капіталізму.  

8. Особливості глобальної фінансової кризи 2008 р. і шляхів її 

подолання.  

9. Принципові підходи до прогнозування глобалізації.  

10. Основні умови і фактори визначення перспектив глобалізації.  

11. Песимістичні і оптимістичні сценарії розвитку глобалізації.  

12. Три головні сценарії долі локальних цивілізацій у XXI столітті.  

  

Теми фіксованих виступів  

1. Сутність інтернаціоналізації світового відтворювального процесу.  

2. Плюси і мінуси інтернаціоналізації виробництва.  

3. Співвідношення категорій "глобалізація" та "інтернаціоналізація".  

4. Характеристика характеру, форм, моделей та конкурентних переваг 

регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку.  

5. Особливості функціонування сучасних глобальних ринків.  

 

Питання для самостійного вивчення  

1. Фактори, що сприяють формуванню глобального капіталу.  

2. Аналіз позитивних та негативних наслідків функціонування 

глобальних ринків.  

3. Проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.  
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4. Аналіз особливостей міжнародних економічних відносин України.  

5. Фактори впливу на розвиток міжнародних зв'язків України.  

 

Питання для дискусій  

1. В чому ви бачите сутність інтернаціоналізації світового 

відтворювального процесу?  

2. Що ви розумієте під інтернаціоналізацією обігу?  

3. У чому ви бачите співвідношення категорій "глобалізація" та 

"інтернаціоналізація"?  

4. Чи існують проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах 

глобалізації?  

5. Які фактори впливають на розвиток міжнародних зв'язків України?  

6. Як, на вашу думку, можна досягти достатнього рівня розвитку 

міжнародних зв'язків України? 

 

 Література [1 – 3; 5 - 7; 17 - 19; 21; 25; 28; 34]  

 

Тема 10: "Формування глобальної системи регулювання 

світогосподарських відносин"  

1. Становлення глобально інтегрованої регулюючої системи.  

2. Принципи глобальної регулюючої системи.  

3. Глобальні регуляторні інститути - сутність, мета функціонування.  

4. Роль та дії держави в умовах глобалізації  

  

Теми рефератів  

1. Держава, її економічні функції.  

2. Управлінські функції державної влади.  

3. Фактори якості державного управління.  

4. Країнова варіативність механізмів державного управління.  

5. Трансформація функцій держави у глобальній економіці.  

6. Глобальний фінансовий олігархічний капіталізм та 

гіперфінансіалізація як локомотив системної кризи глобальної 

економіки (О.Г.Білорус).  

7. Роль інституту держави у глобальній економіці.  

8. Глобальна інституалізація економічного розвитку.  

9. Суб’єкти глобального управління.  

10. Три основні аспекти процесу глобалізації (В.Р.Сіденко).  

11. Проблема формування керівної еліти і її вплив на систему 

глобального управління.  

12. Регулятивний потенціал міжнародних економічних організацій.  

13. Війни «нових поколінь» як методи управління світовою 

економікою, інструменти геоекономічного і геофінансового 

експансіонізму.  
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14. Посилення планомірності і ролі суспільних інститутів у 

глобальному управлінні.  

15. Формування розвитку світової економічної системи «у 

непередбачуваному хаосі».  

  

Теми фіксованих виступів  

1. Об'єктивність формування глобальної системи регулювання 

світогосподарських відносин.  

2. Характеристика принципів формування глобальної системи 

регулювання світогосподарських відносин.  

3. Особливості становлення глобально інтегрованої регулюючої 

системи.  

4. Глобальні регуляторні інститути. Основні принципи глобальної 

регулюючої системи.  

5. Шляхи вдосконалення механізмів регулювання глобальної 

економіки.  

  

Питання для самостійного вивчення  

1. Характеристика сутності глобальних регуляторних інститутів.  

2. Мета функціонування глобальних регуляторних інститутів.  

3. Функції держави в умовах глобалізації.  

4. Відмінність між національними й корпоративними інтересами.  

5. Характеристика ролі та дії держави в умовах глобалізації.  

 

Питання для дискусій  

1. У чому об'єктивність формування глобальної системи регуювання 

світогосподарських відносин?  

2. Що необхідно враховувати в процесі формування регулятивних 

механізмів глобальної економіки?  

3. Які існують шляхи вдосконалення механізмів регулювання 

глобальної економіки?  

4. В чому мета функціонування глобальних регуляторних інститутів? 

 

Література [1 – 3; 5 - 7; 10; 13 - 15; 18; 19; 20; 23; 27; 29]  

 

Тема11: "Міжнародні стратегії співробітництва в умовах 

глобалізації"  

1. Характеристика і аналіз проблеми  

2. Світове виробництво, його характеристика.  

3. НАТО, основні напрямки діяльності.  

4. Цілі функціонування ЄС  

  

Теми рефератів  

1. Сутність стратегії, її компоненти.  
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2. Поняття міжнародної системи, глобальної системи.  

3. Європа 2020: стратегія розумного, стійкого і всеохоплюючого 

зростання.  

4. Стратегія США як світового лідера.  

5. Особливості національної стратегії Китаю.  

6. США та Китай: можливі сценарії відносин.  

7. Позиціювання Індії на глобальній арені.  

8. Характеристика стратегії безпеки та розвитку Бразилії.  

9. Аналіз нової національної стратегії Росії.  

10. Перспективні сценарії глобального економічного розвитку.  

  

Теми фіксованих виступів  

1. Сутність та основні характеристики світового виробництва.  

2. Сутність міжнародних стратегій співробітництва в умовах 

глобалізації.  

3. Особливості сучасного міжнародного співробітництва.  

4. Основні напрямки діяльності та цілі ЄС.  

 

Питання для самостійного вивчення  

1. Умови розширення ЄС.  

2. Характеристика сучасних концепцій міжнародної безпеки.  

3. Наслідки розширення ЄС на сучасному етапі.  

4. Шляхи досягнення певного рівня міжнародної безпеки  

  

Питання для дискусій  

1. У чому сутність міжнародних стратегій співробітництва в умовах 

глобалізації?  

2. У чому особливості сучасного міжнародного співробітництва?  

3. Які фактори впливають процеси розширення НАТО?  

4. Які наслідки розширення ЄС на сучасному етапі? 

 

Література [1 – 3; 10; 12 - 15; 17; 23; 28]  

 

Тема12: "Стратегія розвитку України в умовах глобалізації"  

1. Проблеми національної конкурентоспроможності в умовах 

глобалізації.  

2. Стратегічна перспектива входження України до європейських 

економічних і оборонних структур.  

3. Україна і співдружність Незалежних Держав (СНД) .  

4. Перспективи співробітництва України з СОТ в умовах забезпечення 

глобальної конкурентоспроможності  

 

Теми рефератів  
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1. Конкурентоспроможність національної економіки. Визначення 

конкурентної позиції України у світовій економіці.  

2. Глобальний індекс конкурентоспроможності, розроблений за 

методологією ВЕФ. Його основні компоненти.  

3. Схематичне визначення показника рейтингу країни.  

4. Структура зовнішньої торгівлі України і проблема її від’ємного 

сальдо.  

5. Зв’язок між ціновою конкурентоспроможністю українських товарів, 

зовнішнім боргом країни та обмінним курсом національної валюти.  

6. Перехід до конкуренції диференціації і подолання від’ємного 

сальдо зовнішньої торгівлі – основне завдання стратегії 

підвищення конкурентоспроможності України в умовах 

глобалізації.  

7. Транснаціоналізація та глобалізація українського бізнесу.  

8. Проблема вибору ефективної національної геоекономічної моделі.  

9. Торговельні зв’язки України з країнами Азії, Африки, Латинської 

Америки.  

10. Взаємодія України з МВФ.  

11. Пріоритети цілеспрямованої державної економічної політики.  

12. Інноваційно-технологічна модель розвитку економіки України.  

 

Теми фіксованих виступів  

1. Необхідність інтеграції національного промислового комплексу до 

світової промислової системи.  

2. Шляхи вирішення проблеми національної конкурентоспроможності 

в умовах глобалізації.  

3. Наслідки і результати співробітництва України з організаціями 

глобального профілю діяльності.  

4. Стратегічна перспектива входження України до європейських 

економічних і оборонних структур.  

5. Взаємозв'язок України з співдружністю Незалежних Держав (СНД)  

  

Питання для самостійного вивчення  

1. Ставлення України до НАТО.  

2. Проблеми і перспективи співробітництва з СОТ в контексті 

забезпечення глобальної конкурентоспроможності України.  

3. Принципи функціонування СОТ.  

4. Пріоритетні напрямки фінансування науки.  

5. Розвиток пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні.  

 

Питання для дискусій  

1. У чому шляхи досягнення певного рівня міжнародної безпеки?  

2. Чи існує проблема конкурентоспроможності України в глобальній 

економіці?  
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3. У чому стратегічна перспектива входження України до 

європейських економічних і оборонних структур?  

4. Чому застосування різноманітних типів та форм співробітництва як 

невід'ємний фактор розвитку науково-технологічної та інноваційної сфер?  

5. Чи можливий розвиток пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності в Україні? Якщо так, то за яких умов? 

 

Література [1 – 3; 5 - 7; 10; 13 - 15; 18; 19; 20; 21; 24; 31] 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Згідно з навчальним планом кожен студент заочної форми навчання 

повинен виконати контрольну роботу. Варіант контрольної роботи, яку 

потрібно виконати, визначається таким чином: обирається номер варіанта 

завдання відповідно до порядкового номеру букви алфавіту, з якої 

починається прізвище.  

Загальний обсяг контрольної роботи (реферату) – не менше 20 сторінок 

комп’ютерного набору. Рекомендований шрифт – Times New Roman, розмір 

шрифту – 14, інтервал між рядками – 1,5.   

Контрольна робота (реферат) є формою самостійного опанування 

студентами заочного чи стаціонарного відділень окремих розділів курсу 

«Управління проектами в бізнес-адмініструванні».  

Робота повинна бути відповідним чином оформлена:  

1. Обов’язкове правильне оформлення титульної сторінки: у правій 

верхній частині – індекс навчальної групи та номер залікової книжки, повне 

прізвище, ім’я та по батькові студента; повна домашня адреса; назва 

організації, в якій працює студент, її адреса та займана посада. В середній 

частині титульної сторінки подається інформація про форму роботи 

(реферат), після цього наводиться назва дисципліни і назва самої роботи. 

Крім цього, вказуються прізвище та ініціали викладача (наукового 

керівника).  

2. Для виконання контрольної роботи (реферату) необхідно розробити 

її план. У загальному вигляді його можна подати так:  

1)  вступ. У ньому зазначається актуальність і викладаються основні 

положення теми, ступінь її розробки, цілі та завдання;  

2)  інформація про виникнення проблеми (поняття), терміну; 

визначення проблеми (поняття) об’єкта та предмета вивчення;  

3)  обґрунтування місця та ролі аналізованої проблеми, її теоретична та 

практична значущість;  

4) зв'язок першого розділу курсу з іншими розділами;  

5) характеристика сучасного стану проблеми (тут подається основний 

текст роботи). Цей розділ можна поділити на кілька підрозділів;  

6) висновки та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків у 

процесі вивчення та аналізу матеріалу останнього розділу;  

7) перелік використаних джерел.  
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Під час написання роботи бажано вирішити два завдання:  

а) показати вміння самостійно і творчо працювати з літературою;  

б) довести, що Ви можете аналізувати ключові глобальні проблеми 

економічного розвитку за допомогою цивілізаційного виміру глобальних 

економічних процесів.  

Значущість плану контрольної роботи (реферату) можна оцінити 

виходячи з відомого ствердження, за яким чітко розроблений та написаний 

план – це вже половина виконаної роботи.  

3. При розробці теми слід здійснити:  

а) пошук необхідної інформації (теоретичних матеріалів, фактів, 

статистичних даних);  

б) аналіз наявних матеріалів, пов’язаних з темою роботи.  

4. Робота значно виграє, якщо її проілюструвати таблицями, 

діаграмами, графіками тощо.  

5. Мова роботи має носити науковий характер, але водночас бути 

доступною. У роботі бажано подати бачення проблеми, викласти свої думки 

та особисте ставлення до аналізованих явищ, внести пропозиції та 

аргументувати їх.  

6. Правильно посилатися на науковий, інформаційний або 

статистичний матеріал.  

Джерела можна розміщувати у списку різними способами: у порядку 

посилань у тексті (найзручніший для користування), в алфавітному порядку 

за прізвищами перших авторів або заголовками, у хронологічному порядку. 

Зокрема, посилюючись на книгу, у списку літератури (переліку використаних 

джерел) необхідно зазначити прізвище та ініціали автора (авторів), назву 

книги, місце, назву видавництва та рік видання, загальний обсяг роботи 

(кількість сторінок). Якщо йдеться про окрему статтю з журналу, то 

необхідно навести прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті та 

журналу, рік видання та його номер, вказати номери сторінок, на яких 

знаходиться стаття. Так само оформляються статті, опубліковані у 

щотижневиках і газетах. Виходячи з цього у тексті можна послатися на певне 

джерело таким чином: у квадратних дужках зазначається номер джерела за 

вашим списком літератури та номер сторінки, на яку ви посилаєтесь. 

Наприклад: [4, с.48].  

7. У роботі повинні бути пронумеровані всі сторінки. Першою 

сторінкою вважається титульна. На правій якщо ви пишете на одній сторінці) 

чи лівій (якщо ви пишете на зворотній сторінці) стороні необхідно залишити 

поле розміром не менше 2 см.  

Якщо робота виконана без дотримання зазначених рекомендацій, то 

викладач може повернути її на доробку без перевірки.  

Практика перевірки робіт свідчить, що окремі студенти не 

дотримуються викладених рекомендацій і допускають низку грубих 

порушень. Серед них зазначимо такі порушення, як списування у своїх колег, 

а також безпосереднє переписування певного параграфу з книги або окремої 
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статті з журналу, копіювання чужої роботи. У результаті студенти 

отримують за свої роботи незадовільні оцінки або ж їхні роботи взагалі не 

зараховуються. У такому разі студентам доведеться виконати контрольну 

роботу за новою темою.  

Після завершення студент здає роботу до деканату факультету за 

місяць до екзаменаційної сесії. Деканат передає роботу викладачеві для її 

перевірки та оцінювання.  

Контрольна робота (реферат) – це форма зворотного зв’язку студента з 

викладачем. Такий зв'язок дає змогу викладачеві перевірити хід виконання 

навчальної програми, якість вивчення навчально-методичної та наукової 

літератури і рівень набутих знань. Контрольна робота (реферат) свідчить про 

ступінь засвоєння отриманих знань за курсом певної дисципліни, про 

грамотність, загальну культуру і ерудованість студента.  

Остаточно викладач оцінює роботу під час індивідуальної співбесіди зі 

студентом. Позитивна оцінка рецензованої роботи – одна з важливих умов 

заліку чи екзамену з дисципліни “Глобальна економіка”.   

  

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1. Часові критерії розвитку глобалізації 

Варіант 2. Економічні аспекти глобальних проблем 

Варіант 3. Сутність та сучасна методологія глобалістики  

Варіант 4. Вплив глобалізації на розвиток України в сучасному 

просторі і часі 

Варіант 5. Особливості визначення сучасної глобалізації 

Варіант 6. Наукові школи дослідження глобалістики 

Варіант 7. Глобальні трансформації, їх сутність 

Варіант 8. Становлення глобальної економіки як науки 

Варіант 9. Вплив глобалізації на економічний розвиток 

Варіант 10. Соціокультурний та економічний феномен глобалізації 

 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Поняття та ознаки глобалізації. Глобалізаційні процеси в сучасному світі.  

2. Цивілізаційний та культурний аспекти глобальної економіки.  

3. Економічний та політичний аспекти глобальної економіки.  

4. Багатополюсність світу: основні напрямки.  

5. Проблема збереження національного у сучасному світі. Причини та 

наслідки глобалізації економічної сфери.  

7. Шляхи та сценарії управління економічними процесами.  

8. Стан та перспективи вирішення екологічних проблем.  

9. Потенційні загрози зовнішнього суверенітету України.  

10. Стандарти ЄС та українські реалії.  

11. Стратегія національної безпеки та її реалізація в умовах глобалізації.  
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12. Геополітичне положення України: переваги та проблеми.  

13. Світ сучасних цивілізацій в теоретичних моделях.  

14. Наслідки процесу культурної глобалізації. Позитивні риси культурної 

глобалізації.  

15. Основні тенденції сучасної глобалізації. Об'єктивна і суб'єктивна 

глобалізація.  

16. Сутність та мета ідеологічної глобалізації.  

17. Соціальний феномен глобалізації як результат людської діяльності.  

18. Сутність соціокультурного феномену глобалізації.  

19. Вплив глобалізації на економічний розвиток.  

20. Сутність та етапи розвитку економічної глобалізації.  

21. Вплив економічної глобалізації на розвиток країн світу.  

22. Характеристика функціонального підходу до аналізу глобалізації.  

23. Аналіз поняття "глобальне суспільство".  

24. Вплив культурної глобалізації на економічний розвиток країн.  

25. Сутність категорії "глобалістика". Причини виникнення та особливості 

формування глобалістики.  

26. Основні характеристики глобального суспільства.  

27. Взаємозв'язок глобальної політики та економіки.  

28. Вплив глобалізації на людське життя.  

29. Особливості глобалізації на сучасному етапі.  

30. Соціокультурний розвиток в глобальному суспільстві.  

31. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної глобалістики.  

32. Головні критерії глобальних проблем.  

33. Наукові школи дослідження глобалістики.  

34. Особливості розвитку сучасної глобалістики як науки.  

35. Основні доктрини "Школи глобальної екології".  

36. Відмінності школи контрольованого глобального розвитку від школи 

світсистемного аналізу.  

37. Основні напрями глобалістики. Сутність економічної глобалістики.  

38. Характеристика технічних та технологічних чинників глобалізації.  

39. Сутність соціально-економічних та морально-етичних чинників 

глобалізації.  

40. Вплив політичних чинників глобалізації на розвиток різних країн.  

41. Аналіз глобальної інформаційної інфраструктури.  

42. Вплив глобалізації світового виробництва на економіки розвинених країн.  

43. Сутність формування нової системи глобального керування.  

44. Аналіз еволюції напрямків глобалізації в економічній літературі.  

45. Особливості глобальної економіки.  

46. Причини виникнення та принципи класифікації глобальних проблем.  

47. Особливості існування глобальних проблем у різних країнах світу.  

48. Еволюція локальних цивілізацій.  

49. Характеристика розвитку цивілізацій постіндустріальної епохи.  

50. Цивілізаційні виміри стратегій глобалізму.  
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51. Найбільш суттєві ознаки економічного глобалізму.  

52. Вплив економічного глобалізму на розвиток різних держав.  

53. Класифікація цивілізаційних груп у глобальному економічному просторі 

на початку ХХІ століття.  

54. Відмінності сучасного етапу глобалізації.  

55. Основні принципи сучасної глобалізації та фактори, що впливають на 

формування основних принципів сучасної глобалізації.  

56. Вплив глобалізації на розвиток України в сучасному просторі і часі.  

57. Причини дуалізму глобалізації в сучасних умовах розвитку.  

58. Позитивні наслідки глобальних процесів.  

59. Прояв негативного впливу світових глобалізаційних процесів на 

економіки деяких країн.  

60. Вплив світових глобалізаційних процесів на сучасний розвиток України.  

61. Причини критики глобалізації. Критика глобальних економічних 

процесів.  

62. Принципи і програми альтерглобалізму.  

63. Основні проблеми, пов'язані з глобальними трансформаціями.  

64. Аналіз сумісності теоретичних моделей з практикою глобальних 

трансформацій.  

65. Сутність глобальних трансформацій та причини виникнення 

суперечностей глобальних трансформацій.  

66. Зміст і об'єктивна природа глобальних економічних парадоксів.  

67. Основні характеристики парадоксів глобалізації.  

68. Аналіз соціальних наслідків процесу глобалізації.  

69. Види системних криз. Фінансові кризи та їх вплив на світову економіку.  

70. Аналіз впливу криз на світову економіку.  

71. Аналіз інформаційних процесів в глобальній економіці.  

72. Сутність альтерглобалізму на сучасному етапі.  

73. Аналіз альтерглобальних сценаріїв світового розвитку.  

74. Суспільно-політичні передумови антиглобалізму.  

75. Принципові особливості альтерглобалізму.  

76. Сутність та основні види діяльності антиглобалістського руху.  

77. Аналіз основних сценаріїв світового розвитку і динаміки бідності.  

78. Вплив культури, суспільних інститутів та економічної системи на рівень 

бідності.  

79. Сутність інтернаціоналізації світового відтворювального процесу.  

80. Плюси і мінуси інтернаціоналізації виробництва.  

81. Співвідношення категорій "глобалізація" та "інтернаціоналізація".  

82. Характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної 

економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку.  

83. Особливості функціонування сучасних глобальних ринків.  

84. Фактори, що сприяють формуванню глобального капіталу.  

85. Аналіз позитивних та негативних наслідків функціонування глобальних 

ринків.  



25 

 

86. Принципи формування глобальної системи регулювання  

світогосподарських відносин.  

87. Глобальні регуляторні інститути та основні принципи глобальної 

регулюючої системи.  

88. Мета функціонування глобальних регуляторних інститутів.  

89. Сутність міжнародних стратегій співробітництва в умовах глобалізації.  

90. Основні напрямки діяльності та цілі ЄС.  

91. Наслідки розширення ЄС на сучасному етапі.  

92. Шляхи досягнення певного рівня міжнародної безпеки.  

93. Аналіз необхідності інтеграції національного промислового комплексу до 

світової промислової системи.  

94. Шляхи вирішення проблеми національної конкурентоспроможності в 

умовах глобалізації.  

95. Наслідки і результати співробітництва України з організаціями 

глобального профілю діяльності.  

96. Стратегічна перспектива входження України до європейських 

економічних і оборонних структур.  

97. Взаємозв'язок України з співдружністю Незалежних Держав (СНД)  

98. Ставлення України до НАТО.  

99. Проблеми і перспективи співробітництва з СОТ в контексті забезпечення 

глобальної конкурентоспроможності України. 
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