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2. Статус дисципліни: обов'язкова
3. Мета та завдання навчальної дисципліни. Мета навчальної дисципліни формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів
функціонування глобальної економіки. Для досягнення мети поставлені такі
основні завдання:
- виявлення системної сутності економічної глобалізації;
- визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові
- інтеграційні процеси;
- ідентифікація основних параметрів глобального розвитку;
- визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального
менеджменту;
- аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій
розвитку.
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною
Освітніми компетентностями «Глобальна економіка» є наступні:
Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, здатність
до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань
з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, комп'ютерні навички,
уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, прийняття рішень.
Міжособистісні компетентності - здатність до самокритики, робота в
команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні
зобов'язання.
Системні компетентності - здатність застосовувати знання на практиці,
дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись
до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність
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працювати самостійно, ініціативність, турбота про якість, бажання досягти
успіху.
Глобальні компетентності - знання особливостей та тенденцій сучасного
цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, здатність системно
мислити, творчо підходити до вирішення проблем, генерувати нові ідеї та
вирішувати проблеми на інноваційній основі.
Соціально-трудова компетентність - володіння знаннями та досвідом у
сфері громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, уміння
аналізувати ситуацію на ринку, діяти відповідно до особистої та суспільної
вигоди, володіти етикою трудових і громадських взаємин.
Опанування
мінімально необхідними для життя в сучасному суспільстві навички соціальної
активності та функціональної грамотності.
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
- природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;
- тенденції глобалізації економічного розвитку;
- закономірності глобальної корпоратизації бізнесу та генезис глобальної
економічної інтеграції;
- характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної
- інтеграції в глобальних умовах розвитку;
- динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;
- форми та механізми соціалізації глобальної економіки; механізми та
- інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі;
- напрями інтеграції України в глобальний економічний простір;
студенти повинні вміти:
- надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву
глобалізації;
- формулювати особливості глобальної економіки;
- аналізувати ключові глобальні проблеми економічного розвитку за
допомогою цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів;
- розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих
комплексів;
- виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах
глобалізації;
- усвідомлювати дію конкурентних механізмів глобального ринку;
- визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної
економічної політики;
- принципи організації процесів управління міжнародною економічною
діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів.
5. Структура навчальної дисципліни
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Тематичний план для заочної форми навчання
№

Курс 1 Семестр 2
Всього годин у семестрі 90
Теми

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Кількість годин, з них:
лекції семінар практ.
ські
Лаб. Зан.
заняття (ПЗ, ЛЗ)

Змістовий модуль 1. Загальні
питання щодо становлення
глобальної економіки
Часові межі феномену глобалізації
Сучасна методологія
глобалістики
Школи і міждисциплінарний
статус глобалістики
Становлення глобальної
економіки
Цивілізаційні виміри глобальних
економічних процесів
Суперечності і дуалізм сучасного
етапу глобалізації
Змістовий модуль 2. Форми
впливу глобалізації на світове
суспільство
Парадоксальна природа
глобальних трансформацій
Альтерглобалізм та його форми

інд.
конс.
роб.
(ІКС)

сам.
роб.
студ.
(СРС)

2

4
2

8
8
8
8

2

4
8

Глобальна економіка як
прогностична реальність
Регулятивні механізми
глобальної економіки
Міжнародні стратегії глобалізації
Конкурентна стратегія розвитку
України в умовах глобалізації
Всього годин: 90

4

8
8
8
8
4

2

Примітк
а

У, ПК, Р,
СР
У, ПК,
СР
У, ПК,
СР
У, ПК,
СР
У, ПК, Т,
СР
У, ПК,
СР

У, ПК,
СР
У, ПК, Р,
СР
У, ПК,
СР
У, ПК,
СР
У, ПК, Р,
СР
У, ПК,
СР

84

Форми контролю: усне опитування – У
контрольні роботи – КР
перевірка конспектів – ПК
перевірка завдань для самостійної роботи – СР
Р - реферат
6. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальні питання щодо становлення
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глобальної економіки
Тема 1. Часові межі феномену глобалізації
1. Глобалізація, як результат людської діяльності. Ознаки глобалізації.
2. Соціально-філософська проблематика глобалізації.
3. Соціальний феномен глобалізації як результат людської діяльності.
Соціокультурний феномен глобалізації.
4. Теоретико-методологічні основи аналізу глобалізації.
5. Сутність економічної глобалізації.
6. Функціональний підхід до аналізу глобалізації.
7. Апологетичний підхід.
8. Технологічний підхід.
9. Етапи розвитку економічної глобалізації.
10. Витоки глобалізації.
11. Історичні періоди розвитку процесів глобалізації.
12. Глобальне суспільство.
13. Культурна глобалізація.
14. Глобалізація економіки.
Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 22; 28; 34]
Тема 2. Сучасна методологія глобалістики
1. Сутність категорій "глобалістика" та "глобалізація" та їх складові.
2. Виникнення глобалістики. Сутність глобалістики.
3. Формування глобалістики.
4. Принцип глобалізму.
5. Виникнення терміну "глобалізація". Сутність глобалізації.
6. Глобальний розвиток. Глобальне суспільство. Глобальна політика,
економіка та культура.
7. Закономірності та тенденції глобалізації.
8. Вплив глобалізації на людське життя.
9. Проблеми глобалізації.
10.Основні ознаки сучасного глобалізму.
11.Особливості глобалізації на сучасному етапі.
12.Класифікація типів глобальних проблем.
13.Інтерсоціальні проблеми.
14.Соціально-демографічні проблеми.
15.Соціально-екологічні проблеми.
16.Соціокультурний розвиток у глобальному суспільстві.
Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 22; 25; 27; 31]
Тема 3. Школи і міждисциплінарний статус глобалістики
1. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної глобалістики.
2. Предмет дослідження глобалістики.
3. Принцип глобалізму.
4. Головні критерії глобальних проблем.
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5. Наукові школи дослідження глобалістики.
6. Розвиток сучасної глобалістики як науки.
7. Концепція "Межі зростання".
8. Концепція "Сталого розвитку".
9. Еколого-економічна школа або "Школа глобальної екології".
10.Школа мітозу біосфер.
11.Школа контрольованого глобального розвитку.
12.Школа світсистемного аналізу.
13.Концепції сучасної глобалістики, як міждисциплінарної науки.
14.Глобалістика, як міждисциплінарна наука.
15.Основні напрями глобалістики - економічна глобалістика, політична
глобалістика, соціальна глобалістика, екологічна глобалістика.
Література [1 – 3; 8; 9; 12; 16; 17; 22; 23; 27; 29]
Тема 4. Становлення глобальної економіки
1. Чинники глобалізації. Технічні, технологічні чинники. Соціальноекономічні чинники глобалізації. Культурні чинники. Морально-етичні
чинники. Політичні чинники.
2. Форми прояву глобалізації.
3. Становлення загальнопланетарного науково-інформаційного простору,
глобальної інформаційної інфраструктури.
4. Становлення єдиного світового виробництва.
5. Формування нової системи глобального керування.
6. Виникнення нових глобальних економічних суб'єктів.
7. Еволюція напрямків глобалізації.
8. Систематизування поглядів на глобалізацію, два базових напрями.
Природа глобалізації.
9. Еволюція напрямків глобалізації в економічній літературі. Погляди деяких
глобалістів та антиглобалістів на глобалізацію.
10.Особливості глобальної економіки. Сутність глобальної економіки.
11.Становлення глобальної економіки як науки.
12. Унікальні характеристики глобальної економіки: неймовірна рухливість
фінансового капіталу, глобальна мережа комунікацій, зростаючий
міжнародний поділ праці.
Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 23; 24; 28; 33]
Тема 5. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів
1. Характеристика ключових глобальних проблем економічного розвитку.
2. Ключові глобальні проблеми економічного розвитку, їх характеристика.
3. Причини виникнення глобальних проблем.
4. Прояв існування глобальних проблем у різних країнах світу.
5. Цивілізаційні виміри глобального економічного розвитку.
6. Еволюція локальних цивілізацій.
7. Цивілізації індустріального етапу економічного розвитку.
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8. Розвиток цивілізацій постіндустріальної епохи.
9. Формування цивілізацій четвертого покоління.
10. Цивілізаційні виміри стратегій глобалізму.
11.Представлення глобалізації в найбільш широкому цивілізаційному
контексті за допомогою соціально-культурологічного підходу.
12.Найбільш суттєві ознаки економічного глобалізму.
13. Класифікація цивілізаційних груп у глобальному економічному просторі
на початку ХХІ століття.
Література [1 – 3; 4; 11; 12; 16; 20; 25; 28; 32]
Тема 6. Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізаці
1. Характеристика сучасного етапу глобалізації.
2. Особливості сучасної глобалізації.
3. Принципи сучасної глобалізації.
4. Дуалізм сучасного етапу глобалізації.
5. Причини та прояви дуалізму сучасної глобалізації.
6. Позитивні наслідки глобалізації.
7. Негативний вплив світових глобалізаційних процесів на економіки деяких
країн.
8. Діапазон і характер критики глобальних економічних процесів.
9. Причини критики глобалізації.
10. Передумови, принципи і програми альтерглобалізму.
Література [1 – 3; 4; 8; 12; 16; 17; 21; 27; 29]
Змістовий модуль 2. Форми впливу глобалізації на світове суспільство
Тема 7. Парадоксальна природа глобальних трансформацій
1. Теоретичні моделі і сучасна практика глобальних трансформацій.
2. Глобальні трансформації, їх сутність.
3. Основні суперечності глобальних трансформацій.
4. Позитивні та негативні риси глобалізації.
5. Глобальні економічні парадокси: зміст і об'єктивна природа.
6. Основні характеристики парадоксів глобалізації.
7. Соціальні наслідки процесу глобалізації.
8. Нерівномірність в розподілі вигод та збитків від глобалізації.
9. Фінансові кризи та їх вплив на світову економіку.
10. Види системних криз.
11. Форми прояву фінансових криз.
12. Вплив криз на світову економіку.
13. Наслідки кризових явищ в економіці.
14. Інформаційні процеси в глобальній економіці.
15. Інформаційні процеси - глобальна проблема.
16. Основні інструменти інформації.
Література [1 – 3; 5 – 7; 10; 13 – 15; 18; 19; 20; 23; 31; 33]
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Тема 8. Альтерглобалізм та його форми
1. Альтерглобальні сценарії світового розвитку.
2. Сутність альтерглобалізму.
3. Суспільно-політичні передумови антиглобалізму.
4. Об'єктивна необхідність антиглобалізму.
5. Принципові особливості альтерглобалізму.
6. Антиглобалістські рухи: ідеологія і програми, мотивація і результати.
7. Поняття антиглобалістського руху.
8. Антиглобальний рух як суттєвий політичний феномен.
9. Загальні цілі антиглобалізму.
10. Кризові явища у системі глобалізму.
11. Основні види діяльності антиглобального руху.
12. Глобалізація і бідність. Бідність як глобальна проблема.
13. Основні сценарії світового розвитку і динаміки бідності.
14. Вплив культури, суспільних інститутів та економічної системи на рівень
бідност.
Література [1 – 3; 12 – 15; 17 – 19; 23; 27; 29; 31]
Тема 9. Глобальна економіка як прогностична реальність
1. Інтернаціоналізація світового відтворювального процесу.
2. Сутність глобальної інтернаціоналізації.
3. Інтернаціоналізація виробництва.
4. Інтернаціоналізація обігу.
5. Співвідношення категорій "глобалізація" та "інтернаціоналізація".
6. Характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної
економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку.
7. Особливості функціонування сучасних глобальних ринків.
8. Поняття світових ринків.
9. Глобалізація світових ринків.
10. Формування глобального капіталу.
11. Позитивні та негативні наслідки функціонування глобальних ринків.
12. Проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.
13. Поняття і цілі міжнародного бізнесу.
14. Міжнародні економічні відносини України та фактори, що впливають на їх
розвиток.
Література [1 – 3; 5 - 7; 17 - 19; 21; 25; 28; 34]
Тема 10. Регулятивні механізми глобальної економіки
1. Об'єктивність
формування
глобальної
системи
світогосподарських відносин.
2. Принципи
формування
глобальної
системи
світогосподарських відносин.
3. Становлення глобально інтегрованої регулюючої системи.

регулювання
регулювання
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4. Проблеми глобальної регулюючої системи.
5. Глобальні регуляторні інститути.
6. Принципи глобальної регулюючої системи.
7. Шляхи вдосконалення механізмів регулювання глобальної економіки.
8. Глобальні регуляторні інститути - сутність, мета функціонування.
9. Функції держави в умовах глобалізації.
10. Трансформація світового співтовариства. Відмінність між національними
й корпоративними інтересами. Роль та дії держави в умовах глобалізації.
Література [1 – 3; 5 - 7; 10; 13 - 15; 18; 19; 20; 23; 27; 29]
Тема 11. Міжнародні стратегії глобалізації
1. Сутність, особливості та основні характеристики світового виробництва.
2. Світове виробництво, його характеристика.
3. Світове господарство. Світова економіка як система.
4. Міжнародні стратегії співробітництва в умовах глобалізації.
5. Міжнародні економічні відносини.
6. Роль міжнародного співробітництва.
7. Особливості сучасного міжнародного співробітництва.
8. Процеси розширення НАТО та ЄС. НАТО, основні напрямки діяльності.
9. Європейський союз як економічне і політичне об'єднання. Цілі
функціонування ЄС.
10. Шенгенська угода.
11. Умови розширення ЄС.
12. Наслідки розширення ЄС і проблеми геоекономічного статусу України.
13. Сучасні концепції міжнародної безпеки.
14. Поняття міжнародної безпеки.
15. Шляхи досягнення певного рівня міжнародної безпеки.
Література [1 – 3; 10; 12 - 15; 17; 23; 28]
Тема 12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації
11. Проблема конкурентоспроможності України в глобальній економіці.
12. Необхідність інтеграції національного промислового комплексу до
світової промислової системи.
13. Шляхи вирішення проблеми національної конкурентоспроможності в
умовах глобалізації.
14. Наслідки і результати співробітництва України з організаціями
глобального профілю діяльності.
15. Стратегічна перспектива входження України до європейських економічних
і оборонних структур.
16. Ставлення України до НАТО.
17. Проблеми і перспективи співробітництва з СОТ у контексті забезпечення
глобальної конкурентоспроможності України.
18. Поняття глобальної конкуренції.
19. Принципи функціонування СОТ.
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20. Перспективи співробітництва України з СОТ в умовах забезпечення
глобальної конкурентоспроможності.
21. Інноваційно-інтелектуальна стратегія розвитку України в умовах
глобалізації.
22. Застосування різноманітних типів та форм співробітництва як невід'ємний
фактор розвитку науково-технологічної та інноваційної сфер.
23. Пріоритетні напрями фінансування науки.
24. Розвиток пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні.
Література [1 – 3; 5 - 7; 10; 13 - 15; 18; 19; 20; 21; 24; 31]

Відвідування лекцій
1
1
1
Відвідування семінарських
1
1
1
занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському
10
занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому
числі допуск, виконання,
захист)
Виконання завдань для
5
1
5
самостійної роботи
Виконання модульної роботи
25
1
25
Виконання ІНДЗ
30
Разом
32
Максимальна кількість балів:
103:100=1,03. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,03 =
загальна кількість балів.

максимальна
кількість балів

Модуль 2

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

7. Контроль навчальних досягнень
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Модуль 1

1
-

1
-

1

10

-

-

1

5

1

25

-

41
103
-
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Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів, розрахунковографічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо)
№ з/п

Критерії оцінювання роботи

1
2
3

Формулювання мети і завдань роботи
Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу
Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних
джерел (наукових видань, навчальної літератури, періодичних
видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка
різноманітних точок зору, позицій, аргументів
Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих
організацій, конкретних проблемних ситуацій
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції,
пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід
до виконання ІНДЗ
Якість оформлення роботи

4
5

6

Максимал
ьна оцінка
(у балах)
3
5
12

4
4

2

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних
контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання)
No
з\п
1.

2.

3.

4.

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення
модульного контролю
студент в процесі усної (письмової) відповіді дає правильні відповіді
на всі поставлені запитання, виявляє високий рівень знань
теоретичного та нормативного матеріалу. Викладає свою відповідь
системно та логічно, упевнено і правильно аргументує власну
позицію, робить висновки, тощо; або відповідає на тестові завдання з
використанням комп’ютерної техніки на відповідну кількість
студент має належний рівень знань теоретичного та нормативного
матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, переважно,
правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових
категорій, не завжди належно (коректно) аргументує відповідь або
правильно відповідає лише на половину поставлених запитань,
тощо; або відповідає на тестові завдання з використанням
комп’ютерної техніки на відповідну кількість балів
студент має задовільний рівень знань теоретичного та нормативного
матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на всі,
допускає певні неточності у визначеннях базових категорій, не
завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає відповідь
на 1/3 (одну третину) поставлених запитань тощо. Або відповідає на
тестові завдання з використанням комп’ютерної техніки на
відповідну кількість балів
студент дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє
неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу,
неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою
відповідь або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання,
тощо.

кількість
балів
25 балів

15 балів

10 балів

0 балів
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Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів
Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам пропонуються
тестові завдання у кількості 25 запитань.
Види тестових завдань:
- із вибором однієї правильної відповіді;
- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень;
- завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті;
- завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по
пам’яті;
- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.
7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Соціальний феномен глобалізації як результат людської діяльності.
Вплив глобалізації на економічний розвиток.
Причини виникнення та особливості формування глобалістики.
Взаємозв’язок глобальної політики та економіки.
Теоретичні та методологічні проблеми сучасної глобалістики.
Головні критерії глобальних проблем.
Наукові школи дослідження глобалістики.
Особливості розвитку сучасної глобалістики як науки.
Чинники глобалізації: технічні, технологічні та соціально-економічні чинники
глобалізації.
Вплив політичних чинників глобалізації на розвиток різних країн.
Процес становлення загальнопланетарного науково-інформаційного простору.
Аналіз глобальної інформаційної інфраструктури.
Вплив глобалізації світового виробництва нам економіки розвинених країн.
Глобальні проблеми економічного розвитку.
Причини виникнення та принципи класифікації глобальних проблем.
Особливості існування глобальних проблем у різних країнах світу.
Характеристика цивілізації індустріального етапу економічного розвитку.
Вплив глобалізації на розвиток України в сучасному просторі і часі.
Основні проблеми, пов’язані з глобальними трансформаціями.
Сумісність теоретичних моделей з практикою глобальних трансформацій.
Зміст і об’єктивна природа глобальних економічних парадоксів.
Сутність альтерглобалізму на сучасному етапі. Альтерглобальні сценарії
світового розвитку.
Характеристика характеру, форм, моделей та конкурентних переваг
регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку.
Об’єктивність
формування
глобальної
системи
регулювання
світогосподарських відносин.
Характеристика принципів формування глобальної системи регулювання
світогосподарських відносин.
Особливості становлення глобально інтегрованої регулюючої системи.
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27. Глобальні регуляторні інститути. Основні принципи глобальної регулюючої
системи.
28. Шляхи вдосконалення механізмів регулювання глобальної економіки.
29. Необхідність інтеграції національного промислового комплексу до світової
промислової системи.
30. Шляхи вирішення проблеми національної конкурентоспроможності в умовах
глобалізації.
31. Наслідки і результати співробітництва України з організаціями глобального
профілю діяльності.
32. Стратегічна перспектива входження України до європейських економічних і
оборонних структур.
7.3. Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота здійснюється у час, відповідно
затвердженому кафедрою графіку. Ця діяльність спрямована на подальший
розвиток у студентів творчого опанування знаннями з дисципліни і набуття ними
навичок наукових досліджень.
Індивідуально-консультативна робота містить кілька напрямків:
 Надання консультаційної допомоги студентам з пояснення незрозумілого
матеріалу з дисципліни;
 Надання консультаційної допомоги студентам у виконанні курсових і
дипломних робіт, де використовується методичний інструментарій
дисципліни.
7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Іспит
7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю.
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.
6. 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.
12. Геополітичне положення України: переваги та проблеми.
13. Світ сучасних цивілізацій в теоретичних моделях.
14. Наслідки процесу культурної глобалізації. Позитивні риси культурної
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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.
51. Найбільш суттєві ознаки економічного глобалізму.
52. Вплив економічного глобалізму на розвиток різних держав.
53. Класифікація цивілізаційних груп у глобальному економічному просторі
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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.
86. Принципи
формування
глобальної
системи
регулювання
світогосподарських відносин.
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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
Оцін
ка в
балах

90 –
100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Оцінка

7.6. Шкала відповідності оцінок

А

B
Добре
(“зараховано”)

75 – 81

C

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані
в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання, виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двоматрьома незначними помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.
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68 –74
Задовільно
(“зараховано”)
60 – 67

35–59
Незадовільно
(„незараховано”)

1–34

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
D
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з
трьома значними помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
FX
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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