
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра економічної теорії 
 

 
            «ЗАТВЕРДЖУЮ»    

 
 
             Декан факультету   

                                                             __________________ доц. Михайлишин Р.В. 

31 серпня 2020  р. 

 

 

 
  

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС» 

 

 спеціальність   051 «Економіка»  

спеціалізації                   «Бізнес-економіка», 

факультет    економічний  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 – 2021 навчальний рік 



 
 
Робоча програма з «Глобальної економіки та бізнесу» для студентів 
спеціальності 051 «Економіка»  
 
РОЗРОБНИК:  
професор, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії 
Кульчицький Богдан Володимирович   
 
 
 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економічної теорії  

Протокол від 31 серпня 2020 р. № 1 

 

Завідувач кафедри економічної теорії   _______________  проф. Островерх П.І. 

                                                                                                                 

 

Ухвалено Вченою радою економічного факультету   

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Протокол від  31 серпня  2020 р. № 1         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Кульчицький Б.В., 2020  
© Львівський національний  
   університет імені Івана Франка, 2020 

 
 



 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“Глобальна економіка та бізнес”  
 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань  
05 Поведінкові та 
соціальні науки     
Спеціальність   

       051 Економіка  
          Спеціалізація                                   

Бізнес – економіка  
 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни 
Денна форма 

навчання 
Заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів 
ЄКТС-4 

  
 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

 
"Магістр" 

 
 

 

Нормативна дисципліна 
циклу природничої і 

професійної підготовки 
Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістовних модулів - 2 1-й - 
Семестр 

 
1-й - 

Загальна кількість  
годин - 90 

Навчальні заняття: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

- аудиторних – (2) 
- самостійної 

роботи студента – 
(3,62) 

лекції 
16 год. - 

практичні 
16 - 

Самостійна робота 
58 год. - 

Вид контролю: 
залік  

 
 

                        Примітки: 
 1. Обсяг одного кредиту Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄСТS) – 30 годин. 
                    2. Для виконання індивідуальних завдань (реферати, дослідження до 

наукових студентських конференцій тощо) може виділятися відповідна 
квлькість годин із загального часу, відведеного на самостійну роботу 
студента. 

 3. Співвідношення (у %) кількості годин навчальних (аудиторних) занять і 
самостійної роботи студента до загальної кількості годин. Відведених на 
дисципліну становить (навчальні заняття/ самостійна робота): 

  - для денної форми навчання – 55,0  
   
 
 



 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
  

У навчальній дисципліні "Глобальна економіка та бізнес" 
розглядається історичний процес інтеграції автономних соціально-
економічних систем, діяльність яких відносно обмежена рамками окремих 
держав (національних економік), у глобальне співтовариство, що функціонує 
як єдина цілісна соціально-економічна система. Складовим компонентом 
глобального співтовариства, його найважливішою підсистемою є глобальна 
економіка, у якій можна виокремити кілька напрямів, де процеси глобалізації 
розвиваються особливо інтенсивно: 1) міжнародне співробітництво щодо 
розвитку бізнесу та захисту прав людини;  2) створення єдиних фінансових 
інститутів і єдиного торгового простору; 3) формування єдиного 
інформаційного простору; 4) розвиток єдиних засобів масової інформації;  5) 
об'єднання зусиль країн світу щодо вирішення проблем охорони довкілля та 
формування "зеленої економіки"; 6) створення світових комунікаційних 
мереж.  

  
Метою вивчення навчальної дисципліни "Глобальна економіка та 

бізнес" є формування у студентів розуміння умов і факторів становлення 
глобальної економіки та бізнесу, механізмів та інструментів їх функціонування.  

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у 
розкритті:   

- природи і закономірностей становлення глобальної економіки та 
бізнесу;  

- цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; 
- механізмів функціонування бізнесу і глобальних ринків; 
- сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій;  
- процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; 
- природного інноваційно-технологічного та людського потенціалу 

глобальної економіки та бізнесу;  
- напрямів і пріоритетів розвитку української економіки та бізнесу в 

умовах глобалізації;  
- формування у студентів сучасного еколого-економічного мислення та 

культури, усвідомлення ідеї сильної суверенної національної держави, коли 
остання покликана забезпечити ефективне регулювання економіки та бізнесу, 
стабільність і передбачуваність норм і правил економічної гри, легальне 
входження до бізнесу, стимулювання економічного зростання, залучення 
іноземних інвестицій, порядок і соціальну справедливість, охорону довкілля і 
створення умов для формування екологічно збалансованої економіки та 
стійкого розвитку в умовах посилення глобалізації.   

  
 
 
 
 
 



Предметом вивчення навчальної дисципліни "Глобальна економіка та 
бізнес" є розкриття змісту, основних рис, тенденцій розвитку бізнесу та 
внутрішніх суперечностей глобалізації, що призводить до становлення 
наднаціональної економічної системи; ринкові відносини між суб"єктами 
глобальної економічної системи та бізнесу, зумовлені закономірностями, 
тенденціями та специфікою їх функціонування.  

Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі підготовки 
фахівців. Вивчення навчального курсу базується на матеріалах нормативних 
дисциплін бакалаврського рівня освіти: економічна теорія, історія економіки та 
економічної думки, макроекономіка, мікроекономіка, регіональна економіка, 
фінанси, менеджмент, міжнародна економіка.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  
- закономірності та сучасні тенденції розвитку бізнесу та глобалізації; 
- цивілізаційну парадигму глобального економічного розвитку;  
- передумови та фактори становлення глобальної економіки та бізнесу;  
- конкурентні механізми функціонування глобального ринку та бізнесу;   
- процеси глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу;  
- природу глобального економічного циклу;  
- засади глобальної інституціоналізації економічного розвитку;  
- глобальні імперативи глобального науково-технічного прогресу;  
- соціальні виміри економічної глобалізації та бізнесу;  
- стратегії стійкого розвитку країн в умовах глобалізації;  
- шляхи і моделі інтеграції української економіки та бізнесу до глобального 

економічного простору.  
вміти:  
• вільно володіти методологічним інструментарієм дослідження 

проблем глобальної економіки та бізнесу;   
•  прогнозувати напрями глобальної модифікації ринкових 

конкурентних механізмів;  
• досліджувати кон"юнктуру глобальних ринків товарів, послуг, 

інвестицій, праці;  
• здійснювати моніторинг ділової активності на різних фазах 

глобального економічного циклу;  
• застосовувати сучасні техніки міжнародного консалтингу для 

виявлення та розв"язання ключових бізнес-проблем;  
• розробляти методики ефективних бізнес-комунікацій у глобальній 

регулятивній системі;  
• організовувати розроблення і контролювати виконання глобальних 

бізнес-проектів;  
• обгрунтовувати напрями інноваційного розвитку України в 

глобальному конкурентному середовищі;  



• порівнювати сучасні бізнес-середовища та економічні системи в 
умовах посилення їх екологізації та глобалізації;  

• максимально враховувати у науковому аналізі актуальних проблем 
глобалізації економіки та бізнесу екологічну парадигму сучасної 
економічної теорії.  

    
Програмні компетентності необхідні для успішного виконання 
професійних обов"язків:   
- аналізувати закономірності і тенденції глобалізації економіки та 

бізнесу, класифікувати типи глобальних проблем;  
- визначати сутність економічної глобалізації і бізнесу та основних 

підходів щодо їх аналізу;   
- характеризувати ключові глобальні проблеми економічного розвитку 

та бізнесу за допомогою цивілізаційного виміру глобальних 
економічних процесів;  

- досліджувати теоретичні та методологічні проблеми глобалізації, 
використовуючи концепції сучасної глобалістики;  

- використовувати чинники глобалізації при аналізі особливостей 
функціонування глобальної економіки та бізнесу;   

- аналізувати суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації;  
- проводити оцінку рівня інтернаціоналізації світового 

відтворювального процесу та бізнесу;  
- характеризувати фінансові кризи та оцінювати їх вплив на світову 

економіку та бізнес;  
- визначати роль глобальних регуляторних інститутів у процесі 

інституціоналізації глобального економічного розвитку та бізнесу;   
- аналізувати процеси управління міжнародною економічною 

діяльністю галузей, регіонів, міжгалузевих комплексів та бізнесом;   
- обґрунтовувати висновки щодо вирішення проблем 

конкурентоспроможності України у глобальній економіці та бізнесі.  
 

Інтегрованим результатом вивчення навчального курсу повинно стати 
набуття студентами сукупності ціннісних орієнтацій, знань, навичок та умінь, 
які визначають здатність студента самостійно оцінювати проблеми глобалізації 
економіки та бізнесу, їх суперечності та місце і перспективи розвитку 
економічної системи України у контексті світового цивілізаційного поступу.  

Програму побудовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджено з 
примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).  

  
Зміст навчальної дисципліни розкривається у наступних темах:  
Тема 1. Сучасна парадигма глобального розвитку  
Тема 2. Теорія стійкого розвитку в умовах глобалізації  
              економіки та бізнесу  
Тема 3. Глобалізація та концепція "відкритого суспільства"  
Тема 4. Сучасні теорії глобальної трансформації економіки, бізнесу і  



              суспільства  
Тема 5. Відображення ідеї глобалізації в основних течіях сучасної 
              економічної теорії    
Тема 6. Розвиток теорії глобалізації та бізнесу в Україні  
Тема 7. Регулятивні інститути системи глобальної економіки та бізнесу  
Тема 8. Глобальні ринки та механізми їх функціонування.  

 
Викладацький склад: професор, доктор економічних наук, професор 
кафедри економічної теорії  Кульчицький Богдан Володимирович   

 
 
  

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
"ГЛОБАЛЬНА  ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС"  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.   
ЗМІСТ, ЗДОБУТКИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ  

Тема 1. Сучасна парадигма глобального розвитку 
Глобалізація як суспільно-історичний процес: економічні форми та 

суперечності. Основні підходи до періодизації економічної глобалізації. 
Форми вияву глобальних економічних процесів. Сучасні західні 
концепції теорії глобалізації. Стратегії глобального економічного 
розвитку. 

Тема 2. Теорія стійкого розвитку в умовах глобалізації  
економіки  та  бізнесу                 

 Теоретичні основи стійкого розвитку. Рівні цілей стійкого розвитку 
та бізнесу в умовах глобалізації. Сучасні теорії стійкого розвитку 
еколого-економічних систем. Екогомологія. Теорія стійкого розвитку у 
глобальному вимірі. Екологічна Конституція Землі.  
          Тема 3. Глобалізація та концепція "відкритого суспільства" 
 Теоретичні засади "відкритого суспільства". "Ринковий 
фундаменталізм". Перспективи реалізації ідеї "відкритого суспільства" та 
розвтку бізнесу у глобальному економічному просторі.  

Тема 4. Сучасні теорії глобальної трансформації економіки, 
бізнесу  і  суспільства  

 Сучасні теорії глобальної промислової революції та інформаційного 
суспільства. Глобальні проблеми людства за доповідями Римському 
клубові. Прорблеми глобальної трансформації економіки і суспільства у 
науковій концепції Б.Гаврилишина. Економічні критерії глобальних 
трансформацій. Глобальне поширення  демократії. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.   
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ 

Тема 5. Відображення ідеї глобалізації в основних течіях        сучасної 
економічної теорії   

     Глобалізація та бізнес у теоріях сучасного лібералізму та 
неолібералізму. Поняття "соціального капіталу". Неокейнсіанське 



трактування глобалізації та бізнесу. Система "глобального управління" та 
її сучасна мофифікація.  
             Тема 6. Розвиток теорії глобалізації в Україні 
 Глобальні форми економічного розвитку у науковій концепції 
А.Філіпенка. Глобальні принципи української школи фізичної економії. 
Наукові новаторства С.Подолинського та В.Вернадського. Сучасна 
українська системологія у  глобальному економічному дискурсі. 

Тема 7. Регулятивні інститути системи глобальної  економіки 
 Глобальна система економічного регулювання, її об"єкти та 
суб"єкти, Характеристика регулятивних інститутів глобальної економіки. 
Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі. Погляди 
провідних вчених-економістів на діяльність регулятивних інститутів 
глобальної економіки. Основні концепції ймовірної організації 
глобального регулювання економіки у контексті перспективних сценаріїв 
глобального розвитку.  
            Тема 8. Глобальні ринки та механізми їх функціонування.  
 Глобальний ринок: сутність, структура та механізми 
функціонування. Механізми функціонування глобального бізнесу, ринку 
товарів і послуг. Механізм функціонування глобального фінансового 
ринку. Глобальний ринок праці та механізми його функціонування.  

 
 
 

 
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 ср л п ср 

1 2 3 4 5     
Змістовий модуль 1.   

ЗМІСТ, ЗДОБУТКИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Тема 1. Сучасна парадигма 
глобального розвитку  
 

11 2 2 7     

         
Тема 2. Теорія стійкого розвитку 
в умовах глобалізації економіки 
та бізнесу  
 

11 2 2 7     

Тема 3. Глобалізація та 
концепція "відкритого 
суспільства"  
 

11 2 2 7     

Тема 4. Сучасні теорії 
глобальної трансформації 
економіки, бізнесу і      
суспільства  
 

11 2 2 7     



Змістовий модуль 2.  
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ 

 
         
Тема 5. Відображення ідеї 
глобалізації в основних течіях 
сучасної економічної 
 теорії       
 

11 2 2 7     

Тема 6. Розвиток теорії 
глобалізації та бізнесу в Україні 

 
11 2 2 7     

Тема 7. Регулятивні інститути 
системи глобальної економіки та 
бізнесу  

 

12 2 2 8     

Тема 8. Глобальні ринки та 
механізми їх функціонування  

 
12 2 2 8     

Усього годин: 90 16 16  58     
 

 
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ  

 
№ 
з/п 

 
Назви тем  

Кількість 
годин 

денна 
форма  

 

МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1.   Зміст, здобутки та суперечності 

глобальної економіки 
1 Тема 1. Сучасна парадигма глобального розвитку  2  
2 Тема 2. Теорія стійкого розвитку в умовах 

глобалізації економіки та бізнесу  
2  

3 Тема 3. Глобалізація та концепція "відкритого 
суспільства"  

2  

4 Тема 4. Сучасні теорії глобальної трансформації 
економіки, бізнесу і суспільства  

2  

    
Змістовий модуль 2. Сучасні теорії глобалізації економіки та їх 

розвиток в Україні 
 

    
5 Тема 5. Відображення ідеї глобалізації в основних 

течіях сучасної економічної теорії  
2  

6 Тема 6. Розвиток теорії глобалізації та бізнесу в 
Україні 

2  

7 Тема 7. Регулятивні інститути системи глобальної 
економіки та бізнесу в Україні  

2  



8 Тема 8. Глобальні ринки та механізми їх 
функціонування  

2  

 Разом  16   
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА   
 

№ 
з/п 

 
Назви тем  

Кількість 
годин 

денна 
форма 

 

 
МОДУЛЬ 1  

Змістовий модуль 1.   Зміст, здобутки та суперечності 
глобальної економіки 

  
1 Тема 1. Сучасна парадигма глобального розвитку  7  
2 Тема 2. Теорія стійкого розвитку в умовах 

глобалізації економіки 
7  

3 Тема 3. Глобалізація та концепція "відкритого 
суспільства" 

7  

4 Тема 4. Сучасні теорії глобальної трансформації 
економіки і суспільства 

7  

    
 

Змістовий модуль 2. Сучасні теорії глобалізації економіки та їх 
розвиток в Україні 

 
    

5 Тема 5. Відображення ідеї глобалізації в 
основних течіях сучасної економічної теорії  

7  

6 Тема 6. Розвиток теорії глобалізації в Україні 7  
7 Тема 9. Регулятивні інститути системи 

глобальної економіки 
8  

8 Тема 10. Глобальні ринки та механізми їх 
функціонування 

8  

 Загальна кількість годин на самостійну роботу  58  
 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

  
Основними методами навчання, що використовуються у процесі 

викладання навчальної дисципліни "Глобальна економіка та бізнес" є:   
• метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації);  
• метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення ситуацій з метою набуття умінь і практичних 
навичок  (практичні заняття);  



• метод модульного контролю з допомогою періодичного складання 
модулів за тематикою лекційних та практичних занять;  

• метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у 
вигляді складання тестів, написання рефератів на підставі самостійно 
опрацьованої базової літератури та додаткових джерел інформації з 
метою конкретизації й поглиблення базових знань, необхідних умінь та 
практичних навичок (самостійна робота);  

• методи усного та письмового контролю (практичні заняття та самостійна 
робота).  

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали розподіляються 
наступним чином:  

- практичні заняття (усне опитування, контрольні роботи) – 30% семестрової 
оцінки. Максимальна кількість балів – 30;  

- контрольні тестування – 20% семестрової оцінки. Максимальна кількість 
балів – 20; 

- залік – 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50.  
 Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  

 
2-й семестр 

 
Поточний контроль та самостійна робота 

Підсумко-
вий 

контроль 
Сума 

Вид поточного 
контролю 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7 Т8 
усне 

опитування,  
контрольні 

роботи  

30 

контрольні 
тестування 20 

Всього поточний контроль: 50 
 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
 

Оцінка в 
балах 

 
Оцінка 
ECTS 

 
Визначення 

За національною 
шкалою 

Для заліку  
90 – 100 A Відмінно зараховано 
81 – 89 B Дуже добре зараховано 
71 – 80 C Добре 
61 – 70 D Задовільно зараховано 
51 – 60 E Достатньо 



 
21 – 50 

 

 
FX 

 

 
Недостатньо 

 

не зараховано  
з можливістю 
повторного 

складання заліку  
 

0 – 20 
 
 

 
F 
 
 

 
Недостатньо 

 
 

не зараховано  
з обов"язковим 

вивченням 
дисципліни  
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