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Інформація про курс 

У навчальному курсі "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.  

 

Курс розроблено таким чином, щоб його учасники змогли сформувати глибоке розуміння фундаментальних 

теоретичних засад економічної поведінки індивідів та фірм на основі плюралістичного підходу, з урахуванням 

досягнень як неокласичної теорії, так і інших сучасних шкіл економічної думки. 

 
Коротка анотація курсу 

Дисципліна "Глобальна економіка та бізнес" є  дисципліною вільного вибору студентів усіх спеціальностей 

економічного факультету освітнього ступеня «Магістр», яка викладається у другому семестрі підготовки магістрів в 

обсязі 3-х  кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  
Мета та цілі курсу 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,  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.  
 

; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Метою вивчення нормативної дисципліни “Бізнес-економіка” є: 1) засвоєння базових теоретичних засад економічної 

поведінки індивідів та фірм; 2) порівняння неокласичного і гетеродоксального підходів до аналізу поведінки 

споживачів та виробничих рішень фірм; 3) оволодіння сучасними засобами ухвалення ефективних рішень у сферах 

економіки та бізнесу. 

Література для вивчення курсу Основна література:  
Основна: 

  

1. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові / Б.Гаврилишин; [пер. з англ. Л.Лещенко]. - К.: Основи, 1993. - 238 

c.  

2. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : [монографія] / М.З.Згуровський, Ю.М.Пахомов, А.С.Філіпенко та ін. – К.: ВЦ "Академія", 2010. – 328 с. (Серія "Монограф").  

3. Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / [гл. ред.: И.И.Мазур, А.Н.Чумаков]. — М. - СПб. - Н.-Й.: ИЦ "ЕЛИМА", ИД 

"Питер", 2006. — 1160 с.  

4. Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США [пер. з англ. М.Комарницький, Л.Креховецька, Г.Лелів, І.Нетреба, Х.Тимочко]. – Львів: 

Літопис, 2010. – 188 с.  

5. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін / Н.І.Гражевська. - К.: Знання, 2008. - 431 с.  

6. Кульчицький Я.В. Глобалізаційний контекст дослідження сучасних економічних систем / Я.В.Кульчицький // Вісник Львів. ун-ту. Сер. економічна. - Вип. 37 (1). - 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - С. 37-41.  

7. Кульчицький Я.В. Зміна ролі держави у сучасних економічних системах в умовах глобалізації / Я.В.Кульчицький // Вісник Львів. ун-ту. Сер. економічна. - Вип. 43. - 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - С. 32-37.  

8. Кульчицький Я.В. Зміст і суперечності глобалізації у контексті дослідження сучасних економічних систем / Я.В.Кульчицький // Наук. Вісник Національного 

лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. праць. - Вип. 20.5. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. - С. 191-196.  

9. Кульчицький Я.В. Глобалізаційний вимір національних економік у системі теоретико-методологічних засад їх порівняння / Я.В.Кульчицький // Наук. Вісник 

Національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. праць. - Вип. 21.12. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. - С. 209-213.  

10. Кульчицький Я.В. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння) : [монографія] / Я.В.Кульчицький. – 

Львів: Ліга-Прес, 2011. – 687 с.  

11. Кульчицький Б.В. Філософія економічних систем (розвиток методології їх порівняльного аналізу в умовах екологізації, інтелектуалізації та глобалізації) : [монографія] 

/ Б.В.Кульчицький, Я.В.Кульчицький. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 710 с.  

12.Кульчицький Я.В., Кульчицький Б.В., Рібун Л.В. Екологізація та глобалізація економічних систем ХХІ століття (парадигмальний дискурс у сучасній економічній теорії та економічній компаративістиці): 

[монографія]. –  Львів: Ліга–Прес, 2021. – 282 с.  

13.Лукашевич В.М. Глобалістика : [навч. посіб.]. - [2-ге вид., доповн. та    виправл.] / В.М. Лукашевич. -  Львів: "Новий Світ-2000", 2005. - 440 с.  

14. Михасюк І.Р. Основи глобальних економічних відносин : [навч. посіб.] /    І.Р.Михасюк, М.З.Мальський. - Львів: Українські технології, 2003. - 192 с. 

15. Михасюк І.Р. Глобалізація і єврореґіоналізація / І.Р.Михасюк. - Львів: Українські технології, 2005. – 192 с.  

16. Михасюк І.Р. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації / І.Р.Михасюк, З.М.Залога, О.Є.Сухай / [за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р.Михасюка] / Львівський 

національний університет імені Івана Франка. – Львів: НВФ "Українські технології", 2010. – 320 с.  

17. Михасюк І. Глобалізація і Україна у зовнішньоекономічній діяльності / І.Михасюк, О.Сухай, А.Гукалюк / [за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р.Михасюка] / Львівський 

національний університет імені Івана Франка. – Львів: НВФ "Українські технології", 2012. – 388 с.  

18. Сумерки глобализации: настольная книга антиглобалиста : [сборник] / [Ашкеров А., Панарин А., Покровский Н. и др.]. - М.: ООО "Издательство АСТ: ЗАО НПП "Ермак", 2004. - 348, [4] с. - (Великие 

противостояния).  

19. Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми / Ю.Ю.Туниця. - Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. - 298 с.  

20. Шевчик Б.М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : [навч. посіб.] / Б.М.Шевчик [за наук. ред. проф. Башнянина Г.І.]. – Львів: Новий світ, 2014. – 352 с.  

21. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність / А.С. Філіпенко. - К.: Знання, 2007. - 670 с.  

22. Fukuyama F. Budowanie państwa: Władza i ład miedzynarodowy w XXI wieku / Francis Fukuyama. - Poznań: Dom wydawniczy Rebis, 2005. - 156 s.  

23. Kołodko G.W. Wędrujący świat / Grzegorz W. Kołodko. - Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008. - 440 s.  

Допоміжна:  

1. Леоненко П.М. Сучасні економічні системи : [навч. посіб.] /   П.М.Леоненко, О.І. Черепніна. - К.: Знання, 2006. - 429 с. - (Вища освіта ХХІ століття).  

2. Роузфілд С. Порівнюємо економічні системи / Стівен Роузфілд; [пер. з англ. В.Вишенська]. - К.: "К.І.С.", 2005. - Х, 370 с.  

3. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю.Туниця. - К.: Знання, 2006. - 314 с.  

4. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А.Чухно. - К.: Логос, 2003. - 631 с.  

5. Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка : [підручник] / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко / [за ред. акад. НАН України А.А. Чухна]. — К. : Знання, 2010. — 687 с.   
 

 



 

 
 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 58 годин самостійної роботи.  

Очікувані результати навчання 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.  

 

 

 

 

 

 

Формат курсу Очний 

Теми Див. додаток  

Підсумковий контроль, форма Залік наприкінці семестру 

  

 

 

 

 

Пререквізити Немає 

Навчальні методи та техніки, які 

будуть використовуватися під час 

викладання курсу 

Лекції, практичні заняття, підготовка наукових рефератів  

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, смартфон з доступом до мережі 

Критерії оцінювання (окремо для 

кожного виду навчальної 

діяльності) 

Розподіл балів має такий вигляд: 

40 балів – за результатами 8 практичних занять;  

10 балів – підготовка та захист наукового реферату;  

50 балів - залік. 

Перелік питань до заліку 1. 1.Сучасні особливості глобалізації світової економіки.  

2. 2.Глобалізація як нова парадигма постіндустріального розвитку.  

3. 3.Екологічний аспект глобалістики.  

4. 4.Коцепція стійкого розвитку. 

5. 5.Індикатори стійкого економічного розвитку. 

6. 6.Фізична економія і глобалістика. 

7. 7.Геополітичні концепції та доктрини України. 

8. 8.Сучасні геополітичні орієнтири України та її місце на економічній карті світу. 

9. 9.Глобалізація міжнародних економічних відносин. 

10. 10.Глобальні аспекти міжнародної торгівлі. 

11. 11.Глобальні аспекти міжнародного руху факторів виробництва (економічних ресурсів). 

12. 12.Суперечності сучасної глобалізації. 

13. 13.Транснаціональна економія як напрямок глобалізації у світовій економіці. 

14. 14.Регіоналізація як тенденція глобалізації.  

15. 15.Міжнародна регулююча система СОТ та її роль у розвитку глобальної економіки. 

16. 16.Формування глобальної системи регулювання світогосподарських відносин. 



Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

СХЕМА КУРСУ 

ДОДАТОК 

Тиждень Тема, план, короткі тези Форма діяльності Література Завдання  Термін 
виконання  

1-2 
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. 

 

Лекція – 2 год; 

практичне заняття 

(групова робота, 

дискусія) - 2 год. 

ОЛ: 

1,3,4,5,12,13,1

4,15,17 

 ДЛ: 1, 2, 4 

Опрацювати  

основну і додаткову  

літературу  

Тиждень 2 

3-4 

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.  

 
 

Лекція - 2 год; 

практичне заняття 

(групова робота, 

дискусія) - 2 год. 

ОЛ: 1,2,4,5,7, 

10,11  

ДЛ: 3  

Опрацювати  

основну і додаткову  

літературу  

Тиждень 4 

5-6 

                 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.  

 

Лекція - 2 год; 

практичне заняття 

(групова робота, 

дискусія) - 2 год. 

ОЛ: 

3,4,5,10,11,12   

ДЛ: 3, 4  

 

 

 

Опрацювати  

основну і додаткову  

літературу  

Тиждень 6  

7-8        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. Проблеми 
глобальної трансформації економіки і суспільства у науковій концепції 
Б.Гаврилишина. Економічні критерії глобальних трансформацій. Глобальне 
поширення  демократії. 

 

Лекція - 2 год; 

практичне заняття 

(групова робота, 

дискусія) - 2 год. 

 

ОЛ: 1,4,5,6,10, 

11,12  

ДЛ: 1, 2, 4 

Опрацювати  

основну і додаткову  

літературу  

 

 

Тиждень 8 



 

 

 

    

9-10     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.  

 

Лекція - 2 год; 

практичне заняття 

(групова робота, 

дискусія) - 2 год. 

ОЛ: 

1,6,9,10,11, 

12,19  

 ДЛ: 1, 2, 4  

Опрацювати  

основну і додаткову  

літературу  

 

 

Тиждень 
10 

11-12                         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. 

 

Лекція - 2 год; 

практичне заняття 

(групова робота, 

дискусія) - 2 год. 

ОЛ: 1,2,,10,11, 

12,19  

ДЛ: 1, 2, 4  

Опрацювати  

основну і додаткову  

літературу  

 

 

Тиждень 
12 

13-14                      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.  

 

Лекція - 2 год; 

практичне заняття 

(групова робота, 

дискусія) - 2 год. 

ОЛ: 5,7,12, 

16,19  

ДЛ: 1, 4, 5 

  

Опрацювати  

основну і додаткову  

літературу  

 

 

Тиждень 
14 

15-16 
                      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.  

 
 

Лекція - 2 год; 

практичне заняття 

(групова робота, 

дискусія) - 2 год. 

 

ОЛ: 3,11,12, 

13,19  

ДЛ: 1, 4, 5  

Опрацювати  

основну і додаткову  

літературу  

 

 

 

Тиждень 
16 

Автор проф. Кульчицький Б.В.  


