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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Глобальні проблеми світового господарства 

Викладач (-і) Миценко Іван Михайлович 

Контактний телефон 

викладача 
(0522) 390495 

E-mail викладача  Миценко Іван Михайлович mignarodnaekonomska@gmail.com 

Формат дисципліни Денна, заочна 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год.  

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

moodle.kntu.kr.ua Distance learning CNTU 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних 

занять зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді 

кафедри та moodle.kntu.kr.ua курс Глобальні проблеми світового 

господарства 

Також можливі консультації шляхом листування через електронну 

пошту 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є розкриття на теоретичному рівні 

глобальних проблем розвитку суспільства, акцентуючи при цьому увагу на тих проблемах 

розвитку світової економіки, які б були вирішені протягом останніх десятиліть ХХІ 

століття. 

         Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Сутність глобалізації, її етапи та форми прояву. 

2. Методологічний аспект глобального економічного та соціального розвитку. 

Глобальні проблеми людства. 

3. Глобальні економічні трансформації та характеристика глобалізаційних процесів 

Предметом даного курсу є з’ясування сутності глобальних процесів та вивчення 

взаємозв’язків, взаємозалежностей національних економік в умовах посилення 

глобалізації й виникнення суперечливих явищ. Важливою складовою навчальної 

дисципліни «Глобальні проблеми світового господарства» є концептуальні засади 

глобалістики та формування планетарної економіки, національні економіки у глобальному 

просторі та асиметрія розвитку.  

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

        Метою вивчення навчальної дисципліни “ є формування у студентів системи знань 

про закономірності особливості розвитку глобалізаційних процесів та їх вплив на 

соціально-економічний розвиток країн світ. 

       Основним завданням вивчення дисципліни є вивчення сутності і тенденцій 

інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної 

діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення та механізмів 

регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища та процеси у 

контексті національних інтересів України 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні:  

       знати :  



- - головні закономірності існування і розвитку уявлення про глобальні проблеми та 

глобалізацію; 

- явища глобалізації у навколишньому середовищі, їх позитивні та негативні наслідки; 

- суть окремих «великих» та «малих» глобальних проблем людства, форми їх прояву в 

різних регіонах світу, причинно-наслідкові зв'язки між ними; 

- зв'язок соціально-економічної відсталості з глобальними проблемами; 

- можливі шляхи розв'язання глобальних проблем. 

          вміти:  

- аналізувати процеси глобалізації як історичного процесу, глобальні проблеми світу за 

територіальним принципом; прояви глобалізації в господарському житті; різницю в рівнях 

та темпах вирішення глобальних проблем по регіонах світу;  

- висловлювати судження про основні напрями вирішення глобальних проблем людства; 

пропонувати способи розв'язання глобальних проблем людства; 

- класифікувати глобальні проблеми людства за походженням, гостротою прояву у різних 

регіонах світу; проблеми найменш розвинутих країн;  

- називати міжнародні організації, що опікуються вирішенням глобальних проблем; 

причини виникнення глобальних проблем; прояви глобальних проблем в окремих 

територіях та країнах; форми глобалізації; 

- описувати стан природного середовища окремих регіонів світу; наслідки впливу 

глобальних проблем; негативні й позитивні наслідки глобалізації. 

 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Види занять Загальна кількість годин 

лекції 14 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні  
14 

самостійна робота 32 

Ознаки курсу 

 

Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний /  

вибірковий  

1 101 Екологія 1 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема 

Кількість год. 

 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Сутність глобалізації, її етапи та форми прояву 

Тема 1. Глобалізація економічного розвитку 2 2 4 

Тема 2. Парадигма економічної глобалізації 1 1 3 

Модуль ІІ. Методологічний аспект глобального економічного та соціального 

розвитку. Глобальні проблеми людства. 

Тема 3. Нерівномірність економічного розвитку і 

глобальні проблеми людства 

2 2 5 

Тема 4. Методологічний аспект економічного 

розвитку і економічного росту 

2 2 4 

Тема 5. Глобальні соціальні трансформації і 

концепції соціального розвитку 

2 2 4 



Модуль ІІІ. Глобальні економічні трансформації та характеристика глобалізаційних 

процесів 

Тема 6. Глобальні економічні трансформації і 

концепції стратегії економічного розвитку 

2 2 4 

Тема 7. Сфери появи процесів глобалізації: 

національний аспект 

2 2 5 

Тема 8. Переваги і недоліки глобалізації світової 

економіки 

1 1 3 

Заг. 14 14 32 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

ЦНТУ і визначається Положенням про організацію освітнього 

процесу в ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від 

30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою, протокол №6 

від 26.02. 2018 р.) – текст розміщений на офіційному веб - сайті 

університету www.kntu.kr.ua 

Вимоги до письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання  

студентами заочної форми навчання письмової домашньої 

контрольної роботи за індивідуальним варіантом відповідно до 

порядкового номера студента за списком в навчальних журналах 

академгрупи. Максимальна оцінка роботи – 30 балів. Завдання та 

вимоги до виконання контрольної містяться в Навчально-

методичному комплексі викладача  

Вимоги до самостійної 

роботи 

1. Поглиблене вивчення питань тем за методичними вказівками 

викладача.  

2. Систематичне опрацювання лекційного матеріалу, 

запропонованої базової та допоміжної літературу з питань курсу.  

3. Самостійна підготовка до модульного контролю та іспиту.  

     У процесі підготовки за темами (питаннями) курсу, що віднесені 

для самостійного опрацювання, студентам слід звернути особливу 

увагу на засвоєння зазначених ключових понять та термінів. 

Обов’язковим вважається ведення студентами робочого конспекту, 

який повинен містити розгорнутий або тезисний огляд питань, що 

віднесені для самостійного опрацювання, а також визначення 

ключових понять і термінів.  

        У процесі вивчення курсу для поточного контролю самостійної 

роботи студентів денної форми навчання та якості засвоєння ними 

матеріалу викладач використовує проведення поточних 

контрольних робіт, тестування та модульного контролю.  

       Самостійна робота студентів заочної форми навчання 

передбачає самостійне вивчення окремих питань тем за 

методичними вказівками викладача. Студент повинен опрацювати 

необхідний обсяг навчальної літератури та нормативно-правових 

актів. У ході засвоєння програми курсу, під час підготовки до 

іспиту, студентам рекомендується звертатись до першоджерел 

(міжнародних нормативно-правових актів, Конституції України, 

законів, наказів, інструкцій міністерств та інших нормативно-

правових документів) і до монографічної літератури, в якій 

висвітлено основні погляди на відповідні проблеми, наводяться та 

аналізуються нормативно-правові акти. 



Практичні заняття         Система оцінювання практичних занять визначена 

Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ, 

затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі 

змінами, внесеними Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) 

– текст розміщений на офіційному веб - сайті університету 

www.kntu.kr.ua 

Умови допуску до 

підсумкового контролю  
       Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, 

умови допуску до підсумкового контролю визначаються 

Положенням про рубіжний контроль успішності і сесійну 

атестацію студентів ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, 

протокол № 3 від 27.11.2017 р. – текст розміщений на 

офіційному веб - сайті університету www.kntu.kr.ua 

7. Політика курсу 

         Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, 

стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових 

норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від 

їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і 

сподівається, що взаємовідносини між самими студентами, студентами і викладачами, а 

також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

         Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок 

для задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства.  

8. Рекомендована література 

1. Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – К. : 

Знання, 2007. – 404 с. 

2. Бхагвати Д. В защиту глобализации / Д. Бхагвати. — М., 2005. — 406 с. 

3. Валлерстайн И. Глобализация и переходная эпоха: Глобальный взгляд на долгосрочное 

развитие мировой системы / И.М. Валлерстайн // Красные холмы: 

Альманах. М, 1999. – 331 с 

4. Глобализация мирового хозяйства: Учеб, пособие / Под ред. д-ра экой, наук, проф. 

М.Н. Осьмовой. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 374 с. 

5. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін / Н.І. Гражевська. — 

Київ : Знання, 2008. – 431 с. 

6. Гронтковська Г.Е. Міжнародна економіка : навч. посібник для студентів вищ. 

навч. закладів / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. - Київ : 

Центр учбової літератури, 2014. - 384 с. 

7. Кальченко Т.В. Глобальна економіка : навч. посіб. / Т.В. Кальченко; ДВНЗ Київ. 

нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2009. – 364 с. 

8. Ковтун О.І. Глобальна економіка : підручник / О.І. Ковтун, П.О. Куцик, Г.І. 

Башнянин; [за заг. ред. О.І. Ковтуна]. – Львів : Видавництво ЛКА, 2014. – 704 с. 

9. Назарчук А.В. Социально-философское осмысление глобализации / А.В. 

Назарчук. — М. : Directmedia Publishing, 2008. — 385 с. 

10. Національна економіка: навч. посіб. // за заг. ред. Л.С. Шевченко. – Х.: Нац. ун-т 

«Юрид. акад. України», 2011. – 182 с. 

11. Національна економіка[текст]: навч. посіб.: / За заг. ред. Носової О. В. –К.: 

Центр учбової літератури, 2013. – 512 с. 

12. Панарин А.С. Искушение глобализмом / А.С. Панарин. — М., 2000. — 416 с. 

13. Прушківська Е. В. Європейська інтеграція: навчальн. посіб. / Е. В. Прушківська, 

Л. Л. Лазебник. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015. – 272 с. 



14. Стиглиц Дж. Ю. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Ю. Стиглиц; пер. с 

англ. Г. Г. Пирогова. М.: Национальный общественно-научный фонд, 2003. – 304 с. 

15. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність / А.С. 

Філіпенко. – К.: Знання, 2007. – 670 с. 

16. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. — М. : ООО 

«Издательство АСТ», 2003. — 603 с. 

17. Цивилизационная структура современного мира: в 3 т. — Т. 1 : Глобальные 

трансформации современности / Под ред. акад. НАН Украины Ю.Н. Пахомова, д-ра 

филос. наук Ю.В. Павленко. – К.: Наук. Думка, 2006. — 686 c. 

18. Чернявська О. В. Національна економіка. Навч. посіб. / О. В. Чернявська. – К.: 

Алерта, 2016. – 502 с. 

 


