
1. Назва модуля: Глобальна економіка 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ВВ1.2.07_2 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 2. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 28 (лекцій – 14, практичних занять – 14). 
6. Лектор: Петренко Павло Степанович, кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки; 

закономірності глобальної корпоратизації бізнесу; генезис глобальної економічної 
інтеграції; характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної 
економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку; динаміку процесів 
інституціоналізації глобального економічного розвитку; форми і механізми 
соціалізації глобальної економіки; механізми та інструментарій анти циклічного 
регулювання економік у глобальній системі; дію конкурентних механізмів 
глобального ринку; напрями інтеграції України в глобальний економічний простір; 

вміти: аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; виявляти 
та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; 
розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих 
комплексів; організовувати процеси управління міжнародною економічною 
діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; визначати регулятивні 
пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля: 
Часові межі феномена глобалізації. Сучасна методологія глобалістики. 

Школи і міждисциплінарний статус глобалістики. Становлення глобальної 
економіки. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. Суперечності і 
дуалізм сучасного етапу глобалізації. Парадоксальна природа глобальних 
трансформацій. Альтерглобалізм та його форми. Глобальна економіка як 
прогностична реальність. Регулятивні механізми глобальної економіки. Міжнародні 
стратегії глобалізації. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах 
глобалізації. 

11. Рекомендована література: 
1. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, 

К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 
743 с. 

2. Бережная Н.И. Политическая экономия в структурно-логических схемах / 
Н.И. Бережная. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2008. – 288 с. 

3. Глобальна  економіка: підручник / Ковтун О.І., Куцик П.О., Башнянин Г.І.; 
[за заг. ред. Ковтуна О.І.]. – Львів: Видавництво ЛКА, 2014. – 704 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 


