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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
4 

Галузь знань  
29  «Міжнародні 

відносини» 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність:  

292 «Міжнародні 
економічні 
відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 1-й  - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:   

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

1-й - 
Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3,5 
Самостійної 
роботи студента – 
6,5 

Рівень вищої освіти: 
другий 

(магістерський) 

 

26 год. - 
Практичні, 

семінарські 

16 год. - 

Лабораторні     – 

Самостійна робота 

78 год. - 

Індивідуальні 

завдання: 

- 
Вид контролю: 

іспит 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 
        для денної форми навчання – 30 % до 70 %. 
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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Глобальна економіка» складена 
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  відносини між 
суб’єктами глобального бізнесу, що визначаються специфікою, 
закономірностями та тенденціями сучасних економічних 
трансформацій, що дає змогу досліджувати  процеси світової економіки 
та інтеграції суб’єктів економіки у їх спорідненості, відмінності та 
історичному аспекті. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Глобальна економіка» є 
складовою частиною циклу професійної підготовки для здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 
292 «Міжнародні економічні відносини». Вивчення курсу передбачає 
наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – 
«Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародна 
міграція», «Методологія міжнародних наукових кон’юнктурних 
досліджень», та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції 
фахівця відповідної спеціальності, цілеспрямованої роботи над 
вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 
практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених 
задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 
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Анотація 

 

В  умовах  глобалізації кожна  країна,  яка хоче  мати 
конкурентоспроможну  національну  економіку,  повинна інтегрувати    
у  глобальний  економічний  простір,  активно встановлювати  
економічні  відносини  із  різними  його суб’єктами.  З  цією  метою  
країни  світу  та  їх  господарські структури  повинні  розробляти  та  
реалізовувати  стратегії свого  економічного  розвитку,  які  б  
дозволили  їм інтегрувати у глобальну економічну систему, знайти у ній 
свою нішу і отримати певні вигоди для свого економічного розвитку.  

Однією  з  основних  умов  реалізації  визначених пріоритетів  є  
підготовка  кваліфікованих  фахівців  для роботи  у  сфері  міжнародних 
економічних відносин.  Вивчення дисципліни  «Глобальна  економіка»  
дає  їм  змогу  набути знання  щодо  становлення  глобальної  
економіки, потенційних  можливостей  розвитку  національних 
економік  в  умовах  глобалізації,  а  також  визначення ефективних 
стратегій для реалізації цих можливостей. 

Студенти вивчають умови і фактори становлення та механізмів 
функціонування глобальної  економіки,  умови економічної діяльності 
у  сфері  глобальної  економіки;  особливості функціонування    
суб’єктів  економічної діяльності в  умовах  науково-технічного  
прогресу  і впровадження  у  виробництво  всіх  галузей  інноваційних 
технологій;  осмислюють  проблеми  і  протиріччя,  характерні  для 
глобальної економіки і шляхи їх вирішення, положення  та  практичні  
засади  розвитку  глобальної економічної системи.  
Ключові слова: Глобалізація,  глобальні трансформації, 
альтерглобалізм, стратегії глобалізації, інноваційні технології, структурна 
перебудова. 

Аbstract 

 
Under conditions of globalization, every country that wants to have a 

competitive national economy must integrate into the global economic space, 
actively establish economic relations with its various subjects. To this end, 
the countries of the world and their economic structures should develop and 
implement strategies for their economic development, which would allow 
them to integrate into the global economic system, find its own niche in it 
and gain certain benefits for its economic development. 
One of the main prerequisites for the implementation of the identified 
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priorities is the training of qualified specialists for work in the field of 
international economic relations. The study of the "Global Economy" 
discipline enables them to gain insights into the emergence of the global 
economy, the potential of developing national economies under 
globalization, and the identification of effective strategies for implementing 
these opportunities. 

Students study the conditions and factors of formation and mechanisms of 
the functioning of the global economy, the conditions of economic activity 
in the global economy; features of the functioning of economic entities in the 
conditions of scientific and technological progress and the introduction into 
production of all branches of innovative technologies; Understand the 
problems and contradictions that are characteristic of the global economy and 
how they are solved, the situation and practical principles of the development 
of the global economic system.  

Key Words: Globalization, Global Transformations, Alternative 
Globalization, Globalization Strategies, Innovative Technologies, Structural 
Transformation. 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни: формування у студентів знань і навичок щодо 
економічної діяльності у сфері глобальної економіки; розуміння 
особливостей функціонування її суб’єктів в умовах науково-технічного 
прогресу і впровадження у виробництво всіх галузей діяльності 
інноваційних технологій; осмислення проблем і протиріч, характерних для 
глобальної економіки і шляхів їх вирішення. 

Завдання дисципліни: 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
– природу, передумови та фактори становлення глобальної 

економіки; 
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– закономірності глобальної економічної інтеграції; 
– генезис глобальної економічної інтеграції; 
– характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної 

економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку; 
– форми та механізми соціалізації глобальної економіки; 
– механізми та інструментарій антициклічного 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. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Глобалістика, теоретична база глобальної економіки, методологія 

 

Тема 1. Часові межі феномену глобалізації. Природа 
економічної глобалізації протягом  трьох циклів її еволюційного 
розвитку. Тенденції рушійних сил процесу глобалізації. Економічні 
протиріччя третього етапу глобалізації.  Характеристика хвиль 
глобалізації.   

Тема 2. Сучасна методологія глобалістики. Глобалізація та її 
суть. Глобалістика як наука, етапи її розвитку. Сучасна методологія 
глобалістики. Трактування категорії «глобалізація» сучасними 
вченими.Глобалістика, її еволюція. Особливості сучасної методології 
глобалістики. 

Тема 3. Школи і міждисциплінарний статус глобалістики. 
Основні школи сучасної глобалістики: еколого-економічна, глобальної 
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екології, економічної соціології тощо. Еволюція створення теоретичної 
бази глобалістики. Дихотомічна типологія соціальної організації як 
основа всіх теорій глобалізації. Дискурс глобалізації, представлений 
теоріями І. Уоллерстайна, Е. Гідденса,  Л. Склера, Р. Робертсона, У. 
Бека інш. 
         Тема 4. Становлення глобальної економіки.  Картографія світу 
у новітньому геоекономічному просторі. Геоекономічний атлас та 
карти, що його складають. Закономірності функціонування глобальної 
економіки. Економічні параметри прогностичних сценаріїв глобального 
розвитку. Цивілізаційний аспект глобального економічного розвитку.  
       Тема 5. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 
Глобалізм як ідеолого-політична платформа, пов’язана з усією множиною 
векторів сучасного світового економічного розвитку. Американська та 
європейська геополітика та їх ідеологічне обґрунтування. Євроатлантизм, 
континенталізм і основні концепції глобалістики. Державно-політичні 
платформи, через які реалізується сучасний глобалізм. 

  Тема 6. Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації. 
Підґрунтя й об’єктивні передумови критики економічної глобалізації. 
Основні напрями критики глобалізації. Соціально-політичні групи, які 
представляють критичні зауваження щодо процесів глобальної 
трансформації. Сутність базових критичних зауважень процесу 
глобалізації. 
 

Змістовий модуль 2 

Парадокси глобалізації та регулятивні механізми глобальної   економіки 

 

         Тема 7. Парадоксальна природа глобальних трансформацій. 

Сутність глобальних економічних парадоксів. Базові глобальні 
парадокси, їх характеристика. Парадокс глобальної стратифікації. 
Феномен домашнього заміщення. Парадокс «Філдстайна – Хоріока». 
Парадокс низької мобільності нетто-потоків капіталу. Парадокс 
дисоціації. 
          Тема 8. Альтерглобалізм та його форми. Сутність 
альтерглобалізму, його значення для розвитку глобалізації. Програми 
альтерглобалізму: трансформістська та руйнівна. Соціальна база 
альтерглобалізму. Його протиріччя, слабкі та сильні сторони. 
          Тема 9. Глобальна економіка як прогностична реальність. 
Особливості сучасного етапу світового розвитку. Сценарії глобального 
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розвитку. Неоліберальна глобалізація. Апокаліпсис: глобальна 
цивілізаційна катастрофа. Приборкана глобалізація. Неоколоніалізм. 
Моральна глобалізація. Анархія. Глобалізація свідомості.  
         Тема 10. Регулятивні механізми глобальної економіки. 
Трансформація регулюючої ролі держави в економіці в умовах 
глобалізації. Вплив мета корпорацій на розвиток сучасної  світової 
економіки. Міжнародні організації в системі регулювання глобальної 
економіки. 
          Тема 11. Міжнародні стратегії глобалізації. Сутність стратегії, її 
формування.  Стратегії глобального розвитку світу: теллурократія та 
талассократія, їх ідеологічне обґрунтування. 
          Тема 12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах 

глобалізації. Стратегія інтеграції України у міжнародний економічний 
простір. Методологічні засади геоекономічного аналізу і 
прогнозування, необхідні для формування стратегії подальшого 
розвитку України. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 
модулів і тем  

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п  лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Глобалістика, теоретична база глобальної 

економіки,  методологія 

Тема 1. Часові межі 
феномену 
глобалізації 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 2. Сучасна 
методологія 
глобалістики 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 3. Школи і 
міждисциплінарний 
статус глобалістики 

8 2 - - - 6 - - - - - - 
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Тема4. Становлення 
глобальної 
економіки 

8 2 - - - 6 - - - - - - 

Тема5. Цивілізаційні 
виміри глобальних 
економічних 
процесів 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема6. 
Суперечності і 
дуалізм сучасного 
етапу глобалізації 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

58 12 8 - - 38 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Парадокси глобалізації та регулятивні механізми 

глобальної   економіки 
Тема 7. 
Парадоксальна 
природа глобальних 
трансформацій 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 8. 
Альтерглобалізм: та 
його форми 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 9. Глобальна 
економіка як 
прогностична 
реальність 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 10. 
Регулятивні 
механізми 
глобальної 
економіки 

6 2 - - - 4 - - - - - - 

Тема 11. 
Міжнародні 
стратегії 
глобалізації 

14 4 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 12. 
Конкурентна 
стратегія розвитку 
України в умовах 
глобалізації 

10 2 -   8 - - - - - - 
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Разом за змістовим 
модулем 2 

62 14 8 - - 40 - - - - - - 

Усього годин 120 26 16 - - 78 - - - - - - 
Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 
Усього годин 120 26 16 - - 78 - - - - - - 

 

5. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Теми практичних занять 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1.  Тема 1. Часові межі феномену 
глобалізації 

2 - 

2.  Тема 2. Сучасна методологія 
глобалістики 

2 - 

3.  Тема5. Цивілізаційні виміри глобальних 
економічних процесів 

2 - 

4.  Тема6. Суперечності і дуалізм сучасного 
етапу глобалізації 

2 - 

5.  Тема 7. Парадоксальна природа 
глобальних трансформацій 

2 - 

6.  Тема 8. Альтерглобалізм та його форми 2 - 
7.  Тема 9. Глобальна економіка як 

прогностична реальність 
2 - 

8.  Тема 11. Міжнародні стратегії 
глобалізації 

2 - 

          Усього годин 16 - 

 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 

� підготовка до аудиторних занять – 8 год.; 
� підготовка до контрольних заходів – 24 год.; 
� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –  

46год. 
Усього                                                   78 год. 
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6.1 Завдання для самостійної роботи 
 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 
матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 
знань, захисту індивідуальної роботи 

 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

 1. 
Тема 1. Часові межі феномену 
глобалізації 

6 
- 

 2. 
Тема 2. Сучасна методологія 
глобалістики 

6 
- 

3. 
Тема 3. Школи і міждисциплінарний 
статус глобалістики 

6 
- 

 4. 
Тема 4. Становлення глобальної 
економіки 

6 
- 

 5. 
Тема 5. Цивілізаційні виміри глобальних 
економічних процесів 

6 
- 

 6. 
Тема 6. Суперечності і дуалізм 
сучасного етапу глобалізації 

8 
- 

 7. 
Тема 7. Парадоксальна природа 
глобальних трансформацій 

8 
- 

 8. Тема 8. Альтерглобалізм та його форми 8 - 

 9. 
Тема 9. Глобальна економіка як 
прогностична реальність 

4 - 

10. 
Тема 10. Регулятивні механізми 
глобальної економіки 

4 
- 

11. 
Тема 11. Міжнародні стратегії 
глобалізації 

8 
- 

12. 
Тема 12. Конкурентна стратегія 
розвитку України в умовах глобалізації 

8 
- 

 Разом 78 - 
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7. Методи навчання 

  
 При викладанні навчальної дисципліни «Глобальна економіка» 

використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 
навчання із застосуванням: 

� лекцій у супроводі презентацій; 
� відеофільмів; 
� розв’язування задач та кейсів; 
� складання матриць та графічних схем; 
� виконання ситуаційних завдань; 
� заслуховування звітів з самостійної роботи студентів. 

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні 
спостереження та словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, 
евристичні, підсумкові; студентами виконуються вправи: тренувальні, 
творчі, усні, практичні, технічні. 

 
 

8. Методи контролю 

Згідно з навчальним планом дисципліни «Глобальна економіка» 
передбачена форма підсумкового контролю – іспит. Оцінювання знань 
здійснюється за 100-бальною шкалою наступним чином: 

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 60 
балів; 

- студент має скласти підсумковий контроль у вигляді іспиту, де може 
отримати від 0 до 40 балів. До набраних під час іспиту балів додається 60 
балів поточного контролю. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 
тестування. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
тестові та теоретичне запитання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті допомогою 
комп’ютерного тестування чи у письмовій формі у вигляді іспитових 
білетів, які включають 30 тестів (одна правильна відповідь з п’яти 
запропонованих). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
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Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 
контролів є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  
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80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модуль 1. Поточне тестування та самостійна 
робота 

Підсумковий 
контроль 
(екзамен) 

Сума 
балів 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
30 30 40 100 

Т 
1 

Т 
2 

Т 
3 

Т 
4 

Т 
5 

Т 
6 

Т 
7 

Т 
8 

Т 
9 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Т1, Т2…Т12 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання  

Результати навчання проставляються за шкалою оцінювання. Позитивні 
оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види 
навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни і набрали за результатами поточного та підсумкового контролів 
не менше 60 балів. 

Шкали оцінювання  

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 
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10. Методичне забезпечення дисципліни 

 

     Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Глобальна 
економіка» включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 
темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 
дисципліни. 
3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ 
 

11. Рекомендована література 

Базова  

1. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізацій на 
перспектива: монографія/ Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. 
Столярчук [та ін.]; за заг. ред. Д.Г. Лук’яненка та А.М. Поручника. 
К.:КНЕУ, 2010. 334с. 
2. Глобальна економіка: підручник / за заг. ред.. Д. Г. Лук’яненко, А. 
М. Поручник. К.: КНЕУ, 2015.588с.  
3. Глобальні асиметрії економічного розвитку: монографія / Я.М. 
Столярчук. К.: КНЕУ, 2009.302 с.  
4. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, 
регулирование: монография /Д.Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. 
Столярчук и др.; под науч. ред. Д.Лукьяненко, А. Поручника, В. 
Колесова.К.: КНЭУ,2013. 466с.  
5. Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. 
Поручник, Я. М. Столярчук.  К.: КНЕУ, 2014. 389 с. 
6. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2009. 
364 с. 
7. Мазурок П.П. Глобальна економіка: навч. посіб. / П.П. Мазурок, 
Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонец. Львів: «Магнолія 2006», 
2011 208 с.   
8. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред. 
Ю.Г. Козака.  К.: ЦУЛ, 2009. 356 с. 
9. Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака.  К.: ЦУЛ, 
2007. 440 с. 
10. Ринейська Л.С. Посібник із вивчення навчальної дисципліни 
«Глобальна економіка» для студентів усіх напрямів економічної 
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підготовки галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Полтава: 
ПолтНТУ, 2013.  131 с. 
11. Філіпенко А.С. Теорія міжнародної економічної політики: 
навч.посіб. К.: АКАДЕМВИДАВ, 2013.216с. 

 

Додаткова  

1. Білорус О.Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової еволюції 
світу. Економічний часопис – ХХІ. 2010. № № 7/8. С.3 - 9.  
2. Бондаренко Н.В. Роль державного сектора економіки в розвитку 
держави в умовах глобалізації. Економіка і держава.  2010.  № 5.  С. 60 
– 63. 
3. Будкін В. Економічна глобалізація: витоки, тенденції та 
протиріччя. Економіка України. 2010. № 11. С. 87 - 89. 
4. Гайдук В.А. Вплив економічної глобалізації на модифікацію 
чинників конкурентоспроможності національної економіки. Економіка і 

держава.  2010.  № 8. С. 7 - 9. 
5. Гайдуцький І. Характеристика глобальної діяльності ТНК.  Інвестиції: 

практика та досвід.  2008.  № 9. С. 29 - 32. 
6. Головня О.М. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-
економічне зростання України: оцінка загроз і можливостей. 
Економіка і держава. 2010. № 6. С. 6-9. 
7. Геєць В. Конфігурація геополітичної карти світу та її проблемність. 
Економіка України. 2011. № 1. С. 4-15. 
8. Григор О.О. Оцінка рівня глобалізації  та аналіз рівня відкритості 
України світовому ринку. Економіка і держава. 2010. № 10. С. 104-106. 
9. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних 
досліджень: монографія.  К.: КНЕУ, 2006. .248 с. 
10. Бак Г.О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому 
створенні інновацій.  Економічний часопис – ХХІ. 2012. № 3/4. С.16-19. 
11. Фролова Т.О. Інвестиційний фактор глобального лідерства. Інвестиції: 

критика та досвід. 2012. № 8. С. 8-13. 
12. Яценко О.М. Методологічні засади глобалізації, її фактори і 
детермінанти. Економіка АПК. 2011. № 11. С. 144-152. 
 

5. Інформаційні ресурси 

1. Державний комітет статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 19.12.2018). 
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2. Міністерство закордонних справ України. URL: 
http://mfa.gov.ua/ua(дата звернення 19.12.2018). 

3. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). URL: 
http://www.evrazes.com/customunion/about(дата звернення 19.12.2018). 

4. Организация Объединенных Наций (ООН). URL:  
http://www.un.org/ru/(дата звернення 19.12.2018). 

5. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). URL: 
http://www.apec.org/(дата звернення 19.12.2018). 

6. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). URL: 
http://www.asean.org/(дата звернення 19.12.2018). 

7. Economic Cooperation and Development (OECD). URL: 
http://www.oecd.org/(дата звернення 19.12.2018). 

8. European Central Bank (ECB). URL: 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html(дата звернення 
19.12.2018). 

9. North American Free Trade Agreement (NAFTA). URL: 
http://www.naftanow.org/(дата звернення 19.12.2018). 

10. Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC). URL: 
http://www.bsec-organization.org/Pages/ homepage.aspx(дата звернення 
19.12.2018). 

11. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). URL: 
http://www.opec.org/opec_web/en/(дата звернення 19.12.2018). 

12. The United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD). URL: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx(дата 
звернення 19.12.2018). 
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