
 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назва 
дисципліни 

Глобальна економіка та бізнес 

Шифр та назва 
спеціальності 

051-Економіка  

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

2 семестр (ІV чверть) 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Міжнародної економіки, політичної економії та управління (МЕПЕУ) 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020 

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Доц., канд. екон. наук Летуча Олександра Володимирівна 

E-mail: angelina.letuchaya@gmail.com, кімн. 201 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:   

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e852 
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисциплін «Теорія і 

методологія сучасної міжнародної економіки», «Міжнародні стратегії 

економічного розвитку», «Управління міжнародною 

 конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю», 

«Інноваційний розвиток підприємства». 
Мета 
навчальної 
дисципліни 

Формування у студентів системи грунтовних знань з проблем 

розвитку  глобальної економіки та бізнесу для отримання професійних 

навичок. 

 
Компетентності, 
формування 
яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та 

людського розвитку.  

СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем.  

ПКд1 Здатність  діяти та   взаємодіяти у  міжнародному економічному 

середовищі. 

ПКд2. Здатність демонструвати обізнаність на рівні новітніх досягнень 

економічної науки щодо засад, закономірностей,  трендів  та чинників 

розвитку сучасної міжнародної економіки, їх впливу на поведінку 

національних економічних суб’єктів.  

ПКд4. Здатність оцінювати конкурентоспроможність і  конкурентні 

позиції  підприємств металургійного комплексу  на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, розробляти економічні стратегії забезпечення їх 

конкурентних переваг. 

ПКд5. Здатність до підтримки належного рівня економічних знань, 

поглибленого самонавчання із використанням сучасних освітніх і 



 

 

 

дослідницьких технологій у сфері міжнародної економіки, до 

формування додаткових компетенцій і підвищення  рівня кваліфікації. 
Програмні 
результати 
навчання 

Дисципліна забезпечує досягнення наступних програмних  

результатів навчання: 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем.  

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з 

питань розвитку соціально-економічних систем та управління 

суб’єктами економічної діяльності.  

ПРН6.  Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські 

навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.  

ПРН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних 

систем та процесів.  

ПРН14.  Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-

економічних систем.  

ПРНд16. Демонструвати обізнаність на рівні новітніх досягнень 

економічної науки щодо засад, чинників та трендів розвитку сучасної 

міжнародної економіки, враховувати їх  вплив  на поведінку 

національних економічних суб’єктів при розробці та реалізації 

управлінських рішень з розвитку та  провадження міжнародної 

економічної діяльності.   

ПРНд17. Критично осмислювати існуючі теорії економічного 

управління,  адаптувати їх   до конкретних ситуацій у міжнародній 

економіці.  

ПРНд18. Оцінювати та аналізувати конкурентоспроможність і  

конкурентні позиції  підприємств металургійного комплексу, 

розробляти економічні стратегії забезпечення їх міжнародних 

конкурентних переваг. 

ПРНд19. Усвідомлювати необхідність навчання та  самонавчання  

впродовж усього життя, прагнути професійного зростання, володіти 

прийомами та навичками самостійного опанування нових знань та 

вмінь. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  

- основні принципи функціонування та регулювання глобальної 

економічної системи; 

-   теорії та школи глобальної економіки;  

-   особливості еволюції світового ринку товарів і послуг в умовах 

глобалізації; 

-   особливості руху фінансового та людського капіталу  у глобальній 

економіці; 

-   тенденції розвитку глобального бізнесу. 

  вміти:  
- аналізувати теорії та концепції  глобальної економіки,  межі її 

еволюції,  міжнародні стратегії глобалізації, механізми регулювання 

глобальної економіки;  

 - аналізувати особливості та інструменти регулювання глобальної 

економіки; 

 -   діагностувати рівень транснаціоналізації корпорації; 

 -  обґрунтувати економічну ефективність інвестиційного проекту 

металургійного підприємства в умовах глобалізації  бізнесу. 



 

 

 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Сучасна методологія глобалістики.  

Модуль 2. Цивілізаційні виміри  та  парадоксальна природа глобальних 

економічних процесів.  

Модуль 3. Міжнародні стратегії глобалізації. 

Модулі 4. Глобальний  бізнес. 
Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4  здійснюється за результатами 

екзамену у письмовій формі за 12-бальною шкалою.  

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч е т в е р т і  
Усього 

IV 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 48 48 

з них: 

- лекції 24 24 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 8 8 

- семінарські заняття 16 16 

Самостійна робота 72 72 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 24 24 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 36 36 

Семестровий контроль   Екзамен 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу 

та  комп’ютерних робочих місць із  програмним забезпеченням Microsoft 

Office  та виходом до мережі Інтернет. 
Навчально-
методичне 
забезпечен
ня 

Основна література: 

1. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, 

регулювання та розвитку: монографія / П.О. Куцик, О.І. Ковтун,    

Г.І. Башнянин. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. –  594 с. 

2. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: 

навч. посіб. / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2009. – 364 с. 

3. Летуча О.В. Глобальна економіка. Конспект лекцій / О.В. Летуча. – 

Дніпро: НМетАУ, 2017. – 100 с. 

4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Глобальна економіка» для 

студентів  спеціальності 051  – «Економіка», що навчаються за освітньо-

професійною програмою «Міжнародна економіка»  (магістерський 

рівень) / Укл. О.В. Летуча.– Дніпро: НМетАУ, 2019. – 47 с. 

Додаткова література: 

1. Горошкова Л.А. Стан структури економічної безпеки металургійної галузі 

/Л.А. Горошкова  // Економіка та управління національним 

господарством.- 2012.- Вип. 1. Т.1.- С. 191-196.   

 



 

 

 

2. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред.    

Ю.Г. Козака. – К.: ЦУЛ, 2009. – 356 с. 

3. Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака. – К.: ЦУЛ, 

2007. – 440 с. 

Інтернет-джерела: 

1. Krugman Р., Obstfeld М. International Economics: Theory and Policy/ 

Р. Krugman,   M.  Obstfeld. - Р.: Princeton University , 2003. – Р. 636-665. – 

Режим доступу: 

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-economics-and-

businesseconomics?utm_source=googleads&utm_medium=cpc&utm_campaig

n=initiative 

2. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Учебник 

/ Дж.Д. Сакс, Ф. Б. Ларрен. – М: Дело,1996.–848 с. – Режим доступу: 

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid...Vt08Z8i-QyJEwhrx 

 

 

 
 


