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ВСТУП 

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей 8.03050301 

«Міжнародна економіка» та 8.03050201 «Економічна кібернетика». 

Основна задача кредитного модуля «Глобальна економіка» ‒ формування у 

студентів знань та вмінь щодо аналізу тенденцій глобалізації економічного розвитку; 

виявлення та оцінювання проблем розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; 

розроблення стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 

товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів. 

Мета кредитного модуля полягає у формуванні у студентів знань умов і 

факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки. 

Завдання кредитного модуля визначаються вимогами до професійної підготовки 

магістра згідно спеціальності та місцем кредитного модуля у навчальному плані. 

Основними завданнями циклу практичних занять з кредитного модулю є: 

 закріплення теоретичних знань з питань функціонування глобальної економіки, 

формування глобальної економічної системи та управління нею; 

 набуття практичних вмінь з аналізу тенденцій глобалізації економічного розвитку; 

виявлення та оцінювання проблем розвитку міжнародного бізнесу в умовах 

глобалізації; розроблення стратегічних заходів для забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих 

комплексів. 

До структури кредитного модулю включено 36 годин для проведення практичних 

занять. 

Практичні зайняття (від грецьк. Practicos – діяльний) – це форма навчального 

заняття, згідно якої викладач організовує детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни і формує у студентів навички їх практичного 

застосування шляхом виконання відповідно поставлених завдань. У структурі таких занять 

переважає самостійна робота студентів. 

Основними дидактичними цілями проведення практичних занять є:  

1. забезпечення педагогічних умов для поглиблення і закріплення знань студентів з 

дисципліни, набутих під час лекцій та у процесі вивчення інформації, що виноситься 

на самостійне опрацювання;  

2. мотивація студентів до колективного творчого обговорення найбільш складних та 

цікавих питань, спрямування їх до самостійного вивчення наукової та методичної 

літератури, формування у них навичок самоосвіти;  

3. оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що розглядаються та 

формування умінь і навичок до здійснення різних видів майбутньої професійної 

діяльності; 
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4. формування навиків професійної презентації отриманих результатів. 

Особливістю практичних занять, як форми навчальних занять є:  

– активна участь самих студентів у з’ясуванні сутності проблем, питань, що були 

винесені на розгляд;  

– викладач надає студентам можливість вільно висловлюватися під час розгляду 

питань, що винесені на обговорення, допомагає їм будувати свої міркування; 

– такий підхід до організації аудиторної роботи передбачає сумлінну попередню 

підготовку студентів до занять; 

– якщо студенти непідготовлені до заняття, то практичне заняття перетворюється 

у фронтальну бесіду (викладач задає питання, студенти відповідають на них). 

Методи проведення практичних занять: 

1. ділові ігри; 

2. дискусія; 

3. творча презентація; 

4. економічні кейси; 

5. обговорення новин. 

Ділова гра – є педагогічним засобом і активною формою навчання, яка інтенсифікує 

навчальну діяльність, моделюючи управлінські, економічні, психологічні, педагогічні 

ситуації і дає можливість їх аналізувати і виробляти оптимальні дії в подальшому. 

Дискусія – форма колективного обговорення, мета якої – виявити істину через 

зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблемної ситуації. Під час такого 

обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтеллектуальний поштовх пробуджує 

до активного мислення. 

Творча презентація – оформлення результатів самостійної роботи студента за 

обраною тематикою у вигляді презентації Microsoft Power Point. Презентація не має бути 

перевантаженою текстом, в її основі – оброблена інформація зведена у таблиці, діаграми, 

графіки, рисунки, фото та відеоматеріали. Презентація має супроводжуватись доповіддю 

студента та роздатковим матеріалом. Основна мета творчої презентації – заволодіти 

увагою аудиторії та якісно донести попередньо підготовлений матеріал. 

Економічні кейси - метод ситуативного навчання на конкретних прикладах. Кейс-метод 

є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної 

практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати 

проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику проблем. 

Обговорення новин – метод навчання, який дозволяє студентам орієнтуватись в 

актуальних подіях у світі, відстежувати їх вплив на економічні процеси, робити висновки та 

висувати гіпотези. 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Структура кредитного модулю 

Згідно затверджених навчальної та робочої програми кредитного модуля, структура 

практичних занять передбачає: 

o для студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» 36 годин 

практичних занять, а також індивідуальне завдання  у вигляді реферату. 

o для студентів спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» 36 годин 

практичних занять. 

З кредитного модуля  «Глобальна економіка» передбачено виконання студентами 

однієї модульної контрольної роботи (МКР). 

Основною ціллю проведення контрольної роботи є встановлення інтегрального 

рівня засвоєння студентами теоретичних знань та вмінь за результатами вивчення розділів 

кредитного модуля. Контрольні роботи виконуються на етапах завершення вивчення 

окремих тем. Аналіз виконання МКР дає змогу виявити прогалини у знаннях і вміннях 

студента і скоректувати  самостійну роботу студента з  підготовки до іспиту. Передбачена 

модульна контрольна робота (МКР)  складається із кількох завдань, приклад яких наведено 

у додатках 1, 2. 

Вид та форма семестрового контролю для студентів обох спеціальностей – екзамен. 

 

Практичне зайняття №1 

Тема: Вступ до дисципліни.  

Мета: ознайомлення студентів із запланованим змістом дисципліни, структурою 

практичних занять, методикою їх проведення та формами контролю. 

План заняття: 

1. Ознайомлення зі структурою та тематикою практичних занять: 

Таблиця 1 

Тематика практичних занять 

№ Тема 

1 2 

1 Вступ до дисципліни  

2 Моделі розвитку глобальної економіки 

3 Глобальні економічні проблеми 

4 Глобальні проблеми. Демографія 

5 Глобальні проблеми. Продовольчі проблеми 

6 Глобальні проблеми. Енергетичні та сировинні проблеми 

7 Глобальні проблеми. Проблеми миру і роззброєння 

8 Модульна контрольна робота (частина 1) 
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Продовж. табл. 1 

1 2 

9 Глобальні проблеми. Подолання відсталості країн, що розвиваються 

10 Глобальні проблеми. Вплив стрімкого розвитку науки і техніки на суспільство 

11 Економічні санкції 

12 Діловий етикет у глобальному бізнес-просторі 

13 Топ-10 

14 Захист підготовлених рефератів 

15 Модульна контрольна робота (частина 2) 

16 Місце України у глобальному економічному середовищі 

17 Тіньова глобалізація 

18 Підведення підсумків семестру. Підготовка до екзамену 

 

2. Ознайомити студентів із формою контролю. 

Для студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» передбачено 

виконання індивідуального завдання у вигляді реферату; 

Для студентів обох спеціальностей передбачено проведення модульної контрольної 

роботи.  

Вид та форма семестрового контролю для студентів обох спеціальностей – екзамен. 

Отже, рейтингова система оцінювання матиме наступний вигляд: 

1. Відповіді на практичних заняттях/ участь у дискусіях/ робота над завданнями у групах 

Ваговий бал – 1 бал за роботу на 1 практичному занятті. Максимальна кількість балів за 

роботу на практичних заняттях дорівнює: 

18прак х 1бал. = 18 балів 

–  «відмінно», творче розкриття всіх питань, вільне володіння матеріалом – 1 бал; 

– «добре», глибоке розкриття  не всіх питань дискусії – (0,5) бали; 

– немає відповіді – 0 балів.  

 

2. Модульний контроль (МКР) 

Ваговий бал – 5 балів за модульну контрольну роботу протягом семестру: 

–  «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 5 – 4,4 балів; 

– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна 

відповідь з незначними невідповідностями – 4,3 – 3,5 бали; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні 

помилки – (3,5 – 2,6) бали; 

– «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») 

– 0 балів. 
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3. Реферат  

Реферат оцінюється у 10 балів.  

– «відмінно», повне розкриття теми (не менше 90% потрібної інформації) – 10 - 

9 балів; 

– «добре», достатньо повне розкриття теми (не менше 75% потрібної інформації), або 

повна відповідь з незначними неточностями – 6 – 9 балів; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні 

помилки – (6 – 4,5) бали; 

– «незадовільно», не відповідає змісту теми (не відповідає вимогам на «задовільно») 

– 0 балів. 

 

4. Творча презентація  

Творча презентація оцінюється у 10 балів.  

– «відмінно», повне і якісне розкриття теми (не менше 90% потрібної інформації), 

увагою аудиторії вдалось заволодіти на 100% під час супровідної доповіді – 10 - 

9 балів; 

– «добре», достатньо повне розкриття теми (не менше 75% потрібної інформації), або 

повна відповідь з незначними неточностями, увагою аудиторії вдалось заволодіти 

на 100% під час супровідної доповіді – 6 – 9 балів; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні 

помилки, увагою аудиторії вдалось заволодіти на 100% під час супровідної 

доповіді – (6 – 4,5) бали; 

– «незадовільно», не відповідає змісту теми (не відповідає вимогам на 

«задовільно»), увагою аудиторії не вдалось заволодіти – 0 балів. 

 

5. Участь у кейсах та ділових іграх 

Студенти також отримують бали за участь у кейсах та ділових іграх. Ваговий бал 5. Кейсів 

та ділових ігор впродовж практичних занять заплановано 4: 

4 х 5 = 20 

– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації), активна участь 

– 5 – 4,4 балів; 

– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна 

відповідь з незначними невідповідностями, активна участь – 4,3 – 3,5 бали; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні 

помилки, активна участь – (3,5 – 2,6) бали; 

– «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно»), 

пасивна участь – 0 балів. 
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3. Визначити правила роботи (коло очікувань) – домовленість зі студентами про 

співпрацю впродовж семестру. Висвітлення вимог викладача (до текстів, 

презентацій, відповідей) та побажань студентів (до перебігу дискусій, загальних 

правил роботи, методів проведення занять). 

 

 
 

Рис.1. Коло очікувань 

4. Короткий кейс. 

 

Кейс: «Як економіка входить в глобалізацію?» 

Не лише впродовж навчання в університеті на обраних вами спеціальностях, а і у 

повсякденному житті Вам доводиться часто чути такі словосполучення, як: «глобальна 

економіка», «глобальна політика», «глобальна проблема». Ці терміни стали для нас 

звичними. Але який сенс ми в них вкладаємо? Чи дійсно ми точно знаємо, що означає слово 

«глобальний»?  

Проте, безспірно, наше переконання у тому, що глобальне – це щось значне, велике, 

всеохоплююче, надзвичайно важливе. Спробуємо розібратись з цим поняттям.  

 

- Як кожен з вас може пояснити сутність глобальної економіки? Які асоціації, 

приклади виникають у вас, коли ви чуєте термін «глобальна економіка»? 

- Що таке «глобалізація»? 

- Чи знаєте ви, з ким пов’язана поява терміну «глобалізація»? 

 

Глобалізацію пов’язують з ім'ям американського соціолога Роланда Робертсона 

(Великобританія). 

Глобалізація – це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та 

уніфікації. 
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Глобалізація – це процес всезростаючого впливу різних чинників міжнародного 

значення (наприклад, тісних економічних і політичних зав’язків, культурного та 

інформаційного обміну) на соціальну дійсність в окремих країнах.  

       Основна ідея, покладена у сутність глобалізації, полягає в тому, що значну кількість 

проблем важко адекватно оцінити і вивчити на національному рівні, рівні окремої країни та 

її міжнародних відносин з іншими країнами. Замість цього їх необхідно формулювати з точки 

зору глобальних процесів. В результаті глобалізації світ стає більш пов'язаним і більш 

залежним від усіх його суб'єктів. 

- Як ви вважаєте чи однакові поняття «світова економіка» та «глобальна 

економіка»? 

Слід відмітити, що світова економіка та глобальна економіка є різними поняттями (рис.2). 

 

Рис.2. Поняття «світової» та «глобальної» економік 

Глобальна економіка – це якісно новий етап розвитку світової економіки, що поступово 

перетворюється в цілісну наднаціональну систему, яка формується з гігантської виробничо-

збутової, глобальної фінансової та планетарної інформаційної мережі (рис. 3). 

 

Рис.3. Складові глобальної економіки 

 

Світова економіка - результат 

інтернаціоналізації економіки й 

формування сукупності 

взаємопов'язаних і взаємозалежних 

національних економік 

Глобальна економіка - результат 

глобалізації економіки й формування 

єдиного планетарного господарського 

організму

Г
л

о
б

а
л

ь
н

а
 е

к
о

н
о

м
ік

а

Глобальне виробництво

Загальна система просування товарів та послуг

Глобальні ринки робочої сили, капіталу, інформації

Глобальна система обміну результатами інтелектуальної 
діяльності

Глобальна фінансова система
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Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Тема: 

переваги та недоліки глобальних процесів в економіці. Регламент обговорення – 

10 хвилин.  

2. Підготувати 2 презентації від групи на такі теми: «Позитивні риси глобалізації», 

«Негативні риси глобалізації». Підготуватись до дискусії. 

Презентація має супроводжуватись роздатковим матеріалом, містити ілюстрації, 

відео, графіки, статистичні дані. Текстом презентація не має бути перевантажена. 

Доповідач має пам’ятати, що аудиторія знаходиться у ролі «інвестора/клієнта», увагою 

якого необхідно заволодіти! Регламент 10 хвилин. 

 

Практичне зайняття №2 

Тема: Моделі розвитку глобальної економіки. 

Мета: дослідження особливостей моделей розвитку глобальної економіки, формування у 

студентів навичок використання принципів цих моделей у навчальному процесі та у 

подальшій практичній діяльності. 

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Переваги та недоліки глобалізації». 

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Презентації на тему переваг та недоліків процесів глобалізації. Після 

презентацій проводитиметься обговорення точок зору студентів.  

Регламент обговорення – 50 хвилин.  

3. Обговорення теми наступного практичного заняття: «Моделі розвитку 

глобальної економіки». 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

 

- Що вам відомо про моделі розвитку глобальної економіки? Які основні види вам 

відомі? 

 

Виділяють кілька основних моделей розвитку глобальної економіки: Американська, 

Західноєвропейська; Шведська; соціальне ринкове господарювання ФРН; Японська; 

Південнокорейська (рис.4). 
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Рис. 4.   Моделі  розвитку глобальної економіки

Американська 
модель

В основі: система 
підприємницької 

активності, збагачення 
найбільш активної 

частини населення. 
Малозабезпеченим 
верствам населення 

створюється 
прийнятний рівень 

життя за рахунок пільг 
та допомог. Завдання 
соціальної рівності не 

ставляться. 

Особливість:  
заснована на 
високому рівні 

продуктивності праці і 
масової орієнтації на 

досягнення особистого 
успіху. Для моделі 

характерне державне 
регулювання, 

спрямоване на 
підтримання 

стабільної кон'юнктури 
і економічної 

рівноваги. 

Західноєвропейська 
модель

В основі: значні позиції в 
економіці державного 
сектора, переважно у 

сфері інфраструктури, а 
також у ряді галузей 

добувної промисловості. 

Особливість: виділення 
державою значних 

ресурсів на соціальні 
потреби. 

Західноєвропейському 
регіону притаманна 

глибока міжнаціональна 
економічна та політична 

інтеграція. 

Соціальне ринкове 
господарство ФРН/ 
Німецька модель

Сформувалась на 
основі ліквідації 

концернів 
гітлерівських часів і 

надання всім формам 
господарства 

(великим, середнім, 
дрібним) можливості 

сталого розвитку. 

Особливості: держава 
активно впливає на 
ціни, мита, технічні 

нормативи. 

В основі: розвинений 
ринок, 

високоефективна 
господарська 

діяльність.

Шведська модель

Особливість: сильна 
соціальна політика, 

спрямована на 
скорочення майнової 
нерівності за рахунок 

перерозподілу 
національного доходу 
на користь найменш 
забезпечених верств 

населення. 

Японська модель

Особливість: 
відставанням рівня 
життя населення (у 

тому числі рівня 
заробітної плати) від 

зростання 
продуктивності праці. 

За рахунок цього 
досягається зниження 
собівартості продукції і 

різке підвищення її 
конкуренто-

спроможності на 
світовому ринку. Така 

модель можлива 
тільки при високому 

рівні розвитку 
національної 

самосвідомості, 
пріоритетів інтересів 
нації над інтересами 
конкретної людини, 

готовності населення 
йти на жертви заради 
процвітання країни. 

Південнокорейська 
модель

Варіант японської. 
Спільним є активна 
участь держави в 

перебудові економіки, 
її модернізації та 

підвищенні 
конкурентоспроможно
сті експортних товарів 

на світовому ринку.

Особливість: держава 
цілеспрямовано 

сприяла створенню 
потужних плацдармів 
ринкової економіки -
великих корпорацій, 

що переросли потім у 
фінансово-промислові 

групи.



  

13 

Завдання:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Регламент 

обговорення – 10 хвилин. Тема: моделі розвитку глобальної економіки. 

2. На наступному зайнятті ми досліджуватимемо одне з обов’язкових запланованих 

питань – «Моделі розвитку глобальної економіки». 

Необхідно проаналізувати вже існуючі глобальні економічні моделі та на основі 

отриманої інформації скласти свою модель розвитку глобальної економіки та 

продумати чи доцільно її імплементувати для розвитку України. 

Результати мають бути оформлені у вигляді творчої презентації. Презентація 

має супроводжуватись роздатковим матеріалом, містити ілюстрації, відео, 

графіки, статистичні дані. Текстом презентація не має бути перевантажена. 

Доповідач має пам’ятати, що аудиторія знаходиться у ролі «інвестора/клієнта», 

увагою якого необхідно заволодіти! Регламент однієї презентації – 10 хвилин. 

 

Практичне зайняття №3 

Тема: Глобальні економічні проблеми. 

Мета: формування у студентів актуального бачення на глобальні проблеми світу.  

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Моделі розвитку глобальної економіки». 

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Презентації та дискусія на тему:  «Моделі розвитку глобальної економіки. Власне 

бачення студентів». 

Регламент обговорення – 50 хвилин.  

3. Обговорення теми «Глобальні проблеми людства». 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

 

- Які ви можете виділити глобальні економічні проблеми? Які з них вас бентежать 

найбільше? 

 

Глобальні проблеми людства взаємопов'язані, охоплюють всі сторони життя людей, 

стосуються всіх країн і народів та верств населення. 

Сьогодні все більшої актуальності набувають демографічні проблеми (старіння нації), 

зниження продуктивності праці, світові війни, міжнародний тероризм, епідемії, побічні 

наслідки стрімкого розвитку науки і техніки, міжнародна трудова міграція та ін. Розглянемо 

основні види глобальних проблем (рис. 5). 
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Рис.5. Основні види глобальних проблем людства 

Давайте спробуємо скласти рейтинги найбільш актуальних глобальних проблем 

людства, спробуємо прислідкувати їх економічні аспекти. 

Найбільш цікаву тематику розглянемо детальніше упродовж кількох наступних 

практичних занять. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Тема: 

глобальні проблеми. Регламент обговорення – 10 хвилин. 

2. Підготувати власне бачення на структуру глобальних економічних проблем у 

вигляді творчої презентації. Дані мають бути актуальні, ваш погляд на 2015-2016 

роки. Підгодуватись до дискусії. Розповісти про найбільш вагомі для вас 

глобальні проблеми. Пам’ятайте, що презентація має супроводжуватись 

роздатковим матеріалом, містити ілюстрації, відео, графіки, статистичні дані. 

Текстом презентація не має бути перевантажена. Доповідач має пам’ятати, що 

аудиторія знаходиться у ролі «інвестора/клієнта», увагою якого необхідно 

заволодіти! Теми студенти обирають довільно за умови, що вони не 

повторюватимуться. За цим питанням може бути 2 презентації. Регламент 10 

хвилин. 

Демографічні

Продовольчі

Енергетичні і 
сировинні

Миру і 
роззброєння

Подолання 
відсталості країн, 
що розвиваються

Екологічні

Інші
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Практичне зайняття №4 

Тема: Глобальні проблеми. Демографія. 

Мета: формування у студентів актуального бачення на глобальні проблеми світу. 

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Глобальні проблеми людства». 

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Презентації та дискусія на тему структура глобальних проблем людства у 2015-2016 

роках. 

Регламент обговорення – 50 хвилин.  

3. Обговорення теми «Глобальні проблеми. Демографія». 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

 

- Які демографічні проблеми є актуальними сьогодні на вашу думку? 

- Який вплив ці проблеми мають на світову економіку? А на економіку України? 

- Як ви вважаєте чи є актуальною сьогодні проблема перенаселення? 

 

За останні 54 роки населення Землі збільшилось більш ніж у два рази, і згідно з останнім 

звітом ООН – у наступні 12 років нас чекає нова хвиля зростання. Вже до 2050 року, за 

прогнозами ООН, на Землі проживатимуть близько 9600000000 людей, що призведе до 

швидкого виснаження потенціалу Землі - від енергетичних ресурсів до запасів прісної води. 

Однак в останнє десятиліття народжуваність почала падати не тільки в розвинених країнах 

Заходу, але і в азіатських країнах, і з'явилося чимало скептиків, які вважають, що в 

майбутньому населення може навіть скоротитися. Вони висловлюють думку про те, що 

проблема перенаселенням на планеті населеній близько 7 млрд. жителів все більше 

втрачає актуальність. Цікаво дізнатись, що в середині 1960-х рр. англійським фізиком 

Джоном Фремліном зроблено розрахунки, згідно яких на Землі зможуть розселитися 60 

квадрильйонів жителів. А у 2005 році румунський фізик Віорел Бадеську зробив нові 

розрахунки і прийшов до висновку, що допустима чисельність населення Землі складає 1,3 

квадрильйона людей, що в 200 000 разів перевищує чисельність населення планети 

сьогодні. 

Демографічна статистика свідчить про те, що вже півстоліття спостерігається 

безперервне зниження темпів демографічного відтворення. Згідно статистичних даних, 

опублікованих інститутом стратегічних досліджень, темпи зростання населення з 1950 року 

по 2020 роки знизяться в усьому світі більш ніж у 5 разів. 

Найнижча народжуваність сьогодні саме у Європейських країнах, найвища в Африці та 

мусульманських країнах. Сумарний коефіцієнт народжуваності в країнах ЄС становить 1,6 
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дитини на одну жінку. Тобто народжується на 32% менше дітей, ніж необхідно для 

заміщення поколінь (так званого нульового приросту). 

Цікаво, що історичний мінімум народжуваності досягнутий не в Європі, а в 

загальновизнаному демографічному лідері - Китаї. Саме в його провінціях - Макао та 

Гонконгу досягнутий найнижчий показник народжуваності в історії людства в мирний час 

(рис.6). 

 

Рис.6. Загальний коефіцієнт народжуваності в світі (2014 рік) 

 

Цікаво, що кількість населення у розвинених країнах сьогодні складає 1,3 млрд. чол., а 

до 2050 року складатиме 13, млрд. чол., у той час, як населення малорозвинених країн 

складає зараз 5,9 млрд. чол., а до 2015 року складатиме 8,4 млрд. чол. 

В цілому по країнах Азії, Африки, Близького Сходу та інших континентів спостерігаються 

ті ж процеси, що і в Європі - радикальне зниження народжуваності, зростання позашлюбних 

сімей, відкладання дітонародження на потім, старіння населення, збільшення числа людей, 

які ніколи не перебували у шлюбі і т. д. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Тема: 

демографічні проблеми. Регламент обговорення – 10 хвилин. 

Підготовка презентацій на тему – глобальні демографічні проблеми. Які це саме проблеми, 

які їх аспекти, з чим вони пов’язані та на що впливають. Теми студенти обирають довільно 

за умови, що вони не повторюватимуться. Регламент творчої презентації – 10 хвилин. 

Можливі теми: 

o Біженці у країнах Європи; 

o Старіння нації у країнах Європи; 

o Як виглядатиме населення Європи через 50 років, хто житиме на цій 

території? 

o Міграція інтелектуальної робочої сили. 
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Практичне зайняття №5 

Тема: Глобальні проблеми. Продовольчі проблеми. 

Мета: формування у студентів актуального бачення на глобальні проблеми світу. 

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Глобальні демографічні проблеми». 

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Презентації та дискусія на тему глобальних демографічних проблем людства у 2015-

2016 роках. 

Регламент обговорення – 50 хвилин.  

3. Обговорення теми «Глобальні проблеми. Продовольчі проблеми». 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

 

- Як ви вважаєте у чому суть продовольчої проблеми сьогодні? У чому її глобальний 

аспект?  

 

Продовольча проблема – це викликана різними причинами і поступово наростаюча 

проблема нестачі продуктів харчування, яка призводить до недоїдання і голоду серед 

найменш забезпечених верств населення планети. 

Продовольча проблема з'явилася одночасно з появою людини і по мірі його розвитку 

змінювала свої риси і масштаби, перетворившись в другій половині 20-го століття у світову, 

глобальну проблему. 

Глобальний характер продовольчої проблеми визначається наступними обставинами: 

– кожен житель планети, кожна країна стикається з цією проблемою щодня; 

– вирішення проблеми залежить від колективних зусиль усіх країн; 

– з аграрним виробництвом пов'язана велика сфера в міжнародному поділі праці; 

– продовольча проблема має глобальний характер і в силу свого тісного 

взаємозв'язку зі складним завданням подолання соціально-економічної 

відсталості колишніх колоніальних держав. 

Гроші і продовольство мають спільні риси: багато людей в надлишку володіють і тим, 

і іншим, однак набагато більше людей не має ні того, ні іншого. 

Зауважимо, що продовольча проблема перестала бути актуальною лише для 

десятка індустріальних країн капіталістичного світу. І хоча споживання продовольства в 

цілому в післявоєнні десятиліття зростає у всіх регіонах, воно нерівномірно розподілене по 

континентах і по окремих державах: 

– по-перше, це індустріальні зони світу, включаючи Західну і Північну Європу, Північну 

Америку, Австралію і Японію - регіони, які стикаються не з дефіцитом високоякісного 

продовольства, а з його надлишком; 
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– по-друге, це райони півдня Європи та Середньої Азії, а також більшість країн 

Латинської Америки, країни Магрибу та АСЕАН, в яких продовольче забезпечення 

знаходиться на рівні, що наближається до норми з точки зору вимог ВООЗ ООН; 

– по-третє, це країни Східної Європи, СНД і Прибалтійські країни, а також Індія, Єгипет, 

Індонезія, продовольче забезпечення яких знаходиться на «допустимому» рівні 

відхилення від норми за стандартами ВООЗ ООН; 

– по-четверте, це країни, що розвиваються, переважна частина населення яких 

відчуває продовольчу кризу (яскравий приклад - країни південніше Сахари). 

Один із чинників, що створює ускладнення продовольчого забезпечення – це 

диференціація рівнів світового сільського господарства.  

Інший чинник який зумовлює загострення продовольчої кризи – зростання цін на основні 

продукти харчування. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Тема: 

«Продовольчі проблеми». Регламент обговорення – 10 хвилин. 

2. Підготовка презентацій на тему – глобальна продовольча проблема. Рекомендовані 

теми: 

– Структура харчування у різних країнах (обрати кілька країн різних за рівнем 

розвитку та відобразити їх структуру харчування, що вживає 

середньостатистична родина і у якій кількості, як це виглядає у порівнянні); 

– Географія голоду; 

– Внесок науки у вирішення глобальної продовольчої проблеми (навести 

приклади останніх досліджень і розробок); 

– Зв'язок продовольчої проблеми з іншими глобальними проблемами людства. 

 Регламент творчої презентації – 10 хвилин. 

 

Практичне зайняття №6 

Тема: Глобальні проблеми. Енергетичні та сировинні проблеми. 

Мета: формування у студентів актуального бачення на глобальні проблеми світу. 

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Глобальні продовольчі проблеми». 

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Презентації та дискусія на тему глобальних продовольчих проблем людства у 2015-

2016 роках. 

Регламент обговорення – 50 хвилин.  
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3. Обговорення теми «Глобальні проблеми. Енергетичні та сировинні проблеми» (30 

хвилин). 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

 

Третина населення усього світу до цього часу не має доступу до надійного 

енергоспоживання. Використання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів на сьогодні 

зростає значними темпами. На кожного жителя планети виробляється 2 кВт енергії, а для 

забезпечення загальновизнаних норм якості життя необхідно 10 кВт. 

Такий показник досягнутий лише у розвинених країнах світу. У зв’язку з цим 

нераціональне використання енергії у поєднанні зі зростанням народонаселення та 

нерівномірним розподілом паливно-енергетичних ресурсів різних країн та регіонів 

призводить до необхідності нарощення їх виробництва. 

Проте енергетичні ресурси планети обмежені. При запланованих темпах розвитку 

ядерної енергетики сумарні запаси урану будуть вичерпані в перші десятиліття ХХІ ст. 

Проте, якщо витрати енергії будуть на рівні енергетики теплового бар’єру, то всі запаси 

невідновлюваних джерел енергії згорять у перші десятиліття. Тому з точки зору 

матеріально-речового змісту основними причинами загострення паливно-енергетичної та 

сировинної проблем є зростання масштабів залучення у виробничий процес природних 

ресурсів та їх обмежена кількість на планеті. 

Крім того, особливо гостро постали проблеми, пов’язані з негативним впливом 

енергетики на стан навколишнього середовища. Масове використання нафти, газу, вугілля 

завдає шкоди природі та здоров’ю людини через викиди сажі, що містить важкі метали, 

двоокис сірки, оксид азоту та інші шкідливі речовини. 

Тому в усьому світі посилюється відчуття необхідності вжиття невідкладних заходів, 

створення тривалої життєздатної енергетичної стратегії розвитку, яка повинна включати 

повну оцінку та плани управління екологічним та соціальним впливом та віддавати перевагу 

ефективнішим системам та технологіям. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Тема: 

«Глобальні енергетичні та сировинні проблеми». Регламент обговорення – 10 

хвилин. 

2. Підготовка творчих презентацій на тему – глобальні енергетичні та сировинні 

проблеми. Рекомендовані теми: 

– Високотехнологічний підхід до вирішення глобальної енергетичної проблеми 

(приклади розробок) – 2 презентації; 

– Міжнародна енергетична премія за кращі розробки в галузі енергетики; 

– Перспективи атомної енергетики; 
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– Нафтові війни. 

Можна обрати інші цікаві теми для презентації. Регламент творчої презентації – 10 хвилин. 

 

Практичне зайняття №7 

Тема: Глобальні проблеми. Проблеми миру і роззброєння. 

Мета: формування у студентів актуального бачення на глобальні проблеми світу. 

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Енергетичні та сировинні проблеми». 

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Презентації та дискусія на тему глобальних енергетичних та сировинних 

проблем людства у 2015-2016 роках. 

Регламент обговорення – 50 хвилин.  

3. Обговорення теми «Глобальні проблеми. Проблеми миру та роззброєння». 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

 

- Які вам відомі проблеми пов’язані зі збройними конфліктами у світі? 

- Який вплив ці проблеми мають на світову економіку? А на економіку України?  

 

Нажаль, сьогодні проблеми міжнародного тероризму та збройних конфліктів є 

головними темами у новинах. 

Глобальні збройні конфлікти стають все більш смертоносними, згідно результатів 

досліджень The Guardian в 2008 році в результаті 63 збройних конфліктів загинули 56 тис. 

осіб, у той час як вже в 2014 році в 42 конфліктах загинули 180 тис. людей – кількість жертв 

зросла в 3 рази при зменшенні кількості конфліктів у 1,5 рази. 

Збройні конфлікти тривають зовсім близько до наших кордонів, на території і нашої 

держави. Ми не можемо залишатись байдужими і не досліджувати ці питання. Тож, давайте 

проаналізуємо ситуацію яка склалась сьогодні у світі з цих питань. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. Підготуватись до модульної контрольної роботи (МКР). 

На заняття № 9: 

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою: «Проблеми миру та 

роззброєння». Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Підготовка творчих презентацій на тему – проблеми миру і роззброєння. Можна 

обрати інші цікаві теми для презентації. Регламент творчої презентації – 10 хвилин. 

Рекомендовані теми для презентацій:  

– Сучасні збройні конфлікти у світі; 
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– Рейтинг країн по рівню тероризму; 

– Причини тероризму; 

– Проблема ядерного роззброєння; 

– «Рекорд 9/11». 

 

Практичне зайняття № 8 

Тема: Модульна контрольна робота 

Мета: перевірка отриманих студентами на практичних заняттях знань. 

План заняття: студенти виконують модульну контрольну роботу (МКР). 

Завдання на МКР: Завдання для МКР наведено у Додатку 1. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

3. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою: «Проблеми миру та 

роззброєння». Регламент обговорення – 10 хвилин.  

4. Підготовка творчих презентацій на тему – проблеми миру і роззброєння. Можна 

обрати інші цікаві теми для презентації. Регламент творчої презентації – 10 хвилин. 

Рекомендовані теми для презентацій:  

– Сучасні збройні конфлікти у світі; 

– Рейтинг країн по рівню тероризму; 

– Причини тероризму; 

– Проблема ядерного роззброєння; 

– «Рекорд 9/11». 

 

Практичне зайняття № 9 

Тема: Глобальні проблеми. Подолання відсталості країн, що розвиваються 

Мета: формування у студентів актуального бачення на глобальні проблеми світу. 

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Проблеми миру і роззброєння». 

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Презентації та дискусія на тему проблеми миру і роззброєння у 2015 – 2016 

роках. 

Регламент обговорення – 50 хвилин.  

3. Обговорення теми «Глобальні проблеми. Подолання відсталості країн, що 

розвиваються». 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  
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Нерівність та нерівномірність у розвитку окремих країн та їх груп є причиною 

загострення міжнародної напруженості. Така ситуація призводить до бунтів, збройних 

конфліктів, значної кількості біженців, тощо.   

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються, — одна з найгостріших 

глобальних проблем сучасності. Адже рівень доходів на душу населення у більшості країн, 

що розвиваються, у десятки, а то й сотні разів нижчий, ніж у розвинених. Цей розрив не 

тільки не скорочується, а й зростає. 

У наші дні саме в країнах, що розвиваються, найбільше проявляється гострота 

продовольчої, демографічної, соціальних, економічних і навіть екологічних проблем. За 

даними ООН, лише за одну хвилину від недоїдання, голоду і хвороби, що піддаються 

лікуванню, вмирає від 25 до З0 дітей, здебільшого в країнах, що розвиваються. Половина 

жителів таких країн позбавлені елементарних засобів санітарії. 

Щоб уникнути цих небажаних наслідків, людство повинне навчитися не допускати 

значної нерівності в розвитку країн і регіонів світу. На жаль, до досягнення цієї мети ще 

далеко. Контрасти між країнами не зникають, вони посилюються. Багаті, розвинені країни 

стають все багатшими, а бідні — все біднішими. Рівень доходів на душу населення таких 

країн, як Швейцарія і Норвегія, перевищує відповідний показник Ефіопії та Сомалі у 120 

разів. Якщо ж порівняти показники виробництва деяких видів продукції на душу населення 

в розвинених країнах і країнах, що розвиваються, то тут різниця іще відчутніша — в тисячі 

разів. 

Зростання кількості бідних, голодних, неписьменних людей, які змушені щоденно 

боротися за виживання, дестабілізує ситуацію у світі. Виникають локальні конфлікти, які 

можуть перерости в глобальні. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Тема: 

«Подолання відсталості країн, що розвиваються». Регламент обговорення – 10 

хвилин. 

2. Підготовка творчих презентацій на тему подолання відсталості країн, що 

розвиваються. Теми для презентацій студенти обирають самостійно. Теми не мають 

повторюватись. Кількість презентацій – 4. Регламент однієї творчої презентації – 10 

хвилин. 

 

Практичне зайняття № 10 

Тема: Глобальні проблеми. Вплив стрімкого розвитку науки і техніки на суспільство. 

Мета: формування у студентів актуального бачення на глобальні проблеми світу. 

План заняття: 
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1. Обговорення новин. Тема: «Подолання відсталості країн, що розвиваються». 

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Презентації та дискусія на тему подолання відсталості країн, що розвиваються. 

Регламент обговорення – 50 хвилин.  

3. Обговорення теми «Глобальні проблеми. Вплив стрімкого розвитку науки і 

техніки на суспільство» . 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

 

- Чи відчуваєте ви на собі вплив стрімкого розвитку НТП? У чому це 

виражається? 

- Чи могли б ви уявити своє повсякденне життя без техніки? Що саме б 

змінилось? 

- Як ви вважаєте, стрімкий розвиток науки і техніки це позитивне чи 

негативне явище для суспільства? 

 

           Науково-технічний прогрес – це поступальний рух науки і 

техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на 

основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча 

закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне 

удосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності. 

 

          Сучасний період розвитку світової цивілізації можна охарактеризувати не тільки як 

період глобалізації, але і як епоху перманентної науково-технічної революції. Два цих 

поняття взаємопов’язані. Глобалізацію економічного розвитку можна розглядати як 

наслідок науково-технічної революції, і, в рівній мірі, сучасну науково-технічну революцію 

як наслідок глобалізації.  

          Проте розвиток науки і техніки носить нерівномірний характер. Суттєва зміна 

співвідношення рівня доходів багатих і бідних (як країн, так і різних верств населення 

всередині однієї країни) та ін. є серйозною загрозою подальшого розвитку, причому не 

тільки в країнах третього світу, але і в розвинених країнах. 

          Відставання в науковому розвитку суспільства від світового інформаційного процесу 

призводить до різних негативних наслідків, серед яких «відтік мозку» до країн з високим 

рівнем промислового і наукового потенціалу. Неодноразово підкреслювалося, що «витік 

мізків» не завжди є наслідком різного економічного рівня цих країн. Часто істотно 

важливішим чинником для науковця є втрата «середовища проживання» на батьківщині, 

тобто можливості спілкуватися з колегами, проводити експериментальні дослідження на 

належному рівні, відсутність інформації та інше. Подібна ситуація створює низку проблем 

(поряд з позитивними факторами) і в розвинених в науковому відношенні країнах. 

Наприклад таких, як проблеми міграції. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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         Нерівномірний розвиток науки призводить до дезінтеграції світової наукової спільноти, 

що негативно позначається на розвитку науки в тому числі і в розвинених країнах. 

           Зауважимо, що наука і техніка в своєму розвитку несуть не тільки блага, а й загрози 

для людини і людства. Ця проблема сьогодні вимагає нових конструктивних підходів у 

дослідженні майбутнього і його альтернатив.  

           Отже, наступного заняття ми досліджуватимемо позитивні та негативні сторони 

стрімкого розвитку науки і техніки на конкретних прикладах. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Регламент 

обговорення – 10 хвилин. Тема: побічні наслідки стрімкого розвитку науки і техніки. 

2. Підготуватись до економічної гри: «Інформаційна економіка ХХІ століття: що 

залишилося людині?». Необхідно поділитися на дві групи, та провести дебати на 

вказану тему. Одна з груп доводить, що інформаційна економіка це добре, інша 

група – має протилежну думку. Усі твердження мають бути підкріплені фактами, 

прикладами, статистикою, ситуаціями та роздатковим матеріалом, який студенти 

готують вдома. Знайти цікаві факти впливу науки і техніки на суспільство. 

3. Підготувати реферати до другої атестації користуючись методичними вказівками: 

Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни «Глобальна економіка» для 

студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» [Електронний ресурс] / 

НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Войтко, Т. Є. Моісеєнко. – Електронні текстові данні (1 

файл: 827 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 30 с. – Назва з екрана. – Доступ 

: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11622 

 
 

Практичне зайняття №11 

Тема: Економічні санкції   

Мета: формування у студентів усвідомлення сутності та наслідків проведення санкцій. 

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Побічні наслідки стрімкого розвитку науки і техніки». 

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Дискусія на тему стрімкого розвитку науки і техніки. Економічна гра: «Інформаційна 

економіка ХХІ століття: що залишилося людині?».  

Студентам пропонується поділитися на дві групи, та провести дебати на вказану 

тему. Одна з груп доводить, що інформаційна економіка це добре, інша група – має 

протилежну думку. Усі твердження мають бути підкріплені фактами, прикладами, 

статистикою, ситуаціями та роздатковим матеріалом, який студенти попередньо 

готують вдома. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11622
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Регламент обговорення – 50 хвилин.  

3. Обговорення теми «Економічні санкції» . 

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

 

Економічні санкції (включають торгові санкції та фінансові санкції) – це економічні 

заходи заборонного характеру, які використовуються одним учасником міжнародної торгівлі 

(країною або групою країн) по відношенню до іншого учасника («об'єкту санкцій») з метою 

примусити останнього до зміни політичного курсу. 

 

Санкції зазвичай вводяться великими країнами, що здійснюють активну глобальну 

зовнішню політику. Зустрічаються, як виняток, економічні санкції, пов'язані з регіональними 

конфліктами, наприклад, іспанські санкції проти Великобританії з 1950 по 1984 рік у зв'язку 

з Гібралтарською суперечкою. Проте зазвичай санкції накладаються великими державами, 

часто США, саме тому, що вони впливові та великі за територією.  

Колективні санкції: Ліги Націй проти Італії в 1935-1936 році, ООН проти Іраку в 1990 

році зазвичай є прикладами того, як великі держави спонукають до санкцій своїх союзників.  

 

Мотиви, які спонукають країни ввести санкції: 

– демонстрація рішучості ( часто спостерігається з боку США. Навіть у тому 

випадку, коли шанс на успіх санкцій мінімальний, політична система США 

змушує президентів демонструвати своє ставлення до вчинків інших країн. 

Санкції вводяться тому, що ціна введення санкцій для США виявляється 

меншою, ніж ціна бездіяльності, оскільки бездіяльність негативно впливає на 

репутацію Америки. Союзники США часто очікують, в таких випадках, 

накладення санкцій для підтвердження союзницьких зобов'язань); 

– запобігання майбутньої проблемної поведінки за допомогою підвищення 

витрат санкціонованої країни; 

– внутрішньополітичні цілі найчастіше є важливішим, ніж вплив на інші 

держави: владі вигідно виглядати рішуче, але при цьому не проливати крові. 

Цілі санкцій: 

– зміна політики санкціонованої країни в обмеженій області. Сюди відносяться деякі 

випадки порушення прав людини і релігійних свобод, а також, для США, сприяння 

терористам до 11 вересня 2001 року. 

– зміна режиму з вторинною метою зміни політики санкціонованої країни. Протягом 

Холодної війни ця мета для США виражалася в дестабілізації урядів, в основному в 

країнах Латинської Америки (Фіделя Кастро на Кубі, Жуан Гуларта в Бразилії, 

Сальвадора Альєнде в Чилі). СРСР намагався зруйнувати владу Тіто в Югославії. 



26 
 

Сюди ж відносяться санкції проти уряду Мануеля Нор'єги у Панамі і Саддама 

Хусейна в Іраку. 

– припинення військових дій. Такої мети США домагалися санкціями проти Індії та 

Пакистану під час війни за незалежність Бангладеш. 

– руйнування військового потенціалу країни. Прикладами є санкції часів Першої 

світової та Другої світової воєн, а також Холодної війни. З 1970-х років для США в 

цю ж категорію потрапляє запобігання розробки ядерної та іншої зброї масового 

ураження. 

– зміна інших важливих аспектів політики санкціонованих країн. Наприклад, спроби 

змусити Саддама Хусейна піти з Кувейту в 1990 році. 

Зауважимо, що санкції не завжди мають очікуваний результат. Згідно даних аналітики, 

наведеними Г. Хафбауером, успіх санкції мали приблизно в третій частині випадків. При 

цьому, найменш успішним виявились санкції, метою яких була зміна режиму або 

демократизація (рис. 7).  

 

Рис. 7. Співвідношення кількості санаційних заходів до фактичного їх успіху 

 

Для детальнішого вивчення зазначеної тематики для наступного зайняття необхідно 

підготувати інформацію щодо санкцій, користуючись сучасними прикладами. 
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Завдання для підготовки до наступного практичного заняття: 

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Регламент 

обговорення – 10 хвилин. Тема: «Побічні наслідки стрімкого розвитку науки і техніки». 

2. Знайти цікаві факти про історію економічних санкцій, дослідити приклади, сучасні 

ситуації з економічними санкціями.  

Підготуватись до економічної гри (у групах по 3-5 чоловік): 

1. Тема конфлікту. Розповідь про ситуацію. 

2. Шляхи вирішення ситуації реальні, які вже відбулись. 

3. Пропозиції студентів щодо вирішення ситуації. 

4. Розглянути наслідки.  

 

Практичне зайняття №12 

Тема: Діловий етикет у глобальному бізнес-просторі 

Мета: формування у студентів усвідомлення важливості дослідження національних 

особливостей бізнес-партнерів та вивчення підходів до проведення переговорів у різних 

країнах світу. 

План заняття:  

1. Обговорення новин. Тема: «Економічні санкції».  

Регламент обговорення – 10 хвилин.  

2. Економічна гра: економічні санкції.  

Регламент обговорення – 50 хвилин.  

3. Обговорення теми «Діловий етикет у глобальному бізнес-просторі». 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

 

- Як ви вважаєте на скільки важливу роль відіграє діловий етикет в умовах 

глобалізації?  

- У чому суттєва відмінність глобального підходу від національного підходу до 

проведення переговорів? 

- На що, в першу чергу, варто звертати увагу працюючи у транснаціональному 

просторі? 

 

Розвиток світової економіки супроводжується посиленням уваги до етичних аспектів 

ведення бізнесу. Це відповідає інтересам як самої бізнес-спільноти, так і суспільства в 

цілому.  

Бізнес-етика діє на трьох супідрядних ієрархічних рівнях: 

1.     Світовий рівень – сукупність універсальних норм, заснованих на загальнолюдських 

цінностях та зафіксованих в «Принципах міжнародного бізнесу» – всесвітньому етичному 
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кодексі, прийнятому в 1994 р. в Швейцарії представниками провідних компаній та 

консультантами бізнесу із США, Західної Європи та Японії. 

2.     Макрорівень – розглядає ступінь розвитку економічної культури в масштабі галузі чи 

національної економіки. Ці норми і близькі до них етичні постулати реалізуються в 

галузевих або національних кодексах етики бізнесу, в яких йдеться про повагу приватної 

власності і ринкової конкуренції, достовірності інформації, відсутності несправедливої 

дискримінації на ринку праці. 

3.     Мікрорівень – представляє філософію корпорації з системою прийняття рішення; а 

також охоплює сферу міжособистісних відносин між людьми, як в бізнесі, так і всередині 

компанії. На даному рівні вирішуються також приватні етичні проблеми (особливо в сфері 

управління людьми), що постійно виникають. 

Розвиток багатонаціонального середовища сучасного бізнесу визначає необхідність 

врахування чинників культурного розмаїття при побудові системи відносин між суб'єктами 

ринку, при формуванні системи управління. Рішення даного завдання пов'язано з всебічним 

вивченням впливу різних культур та релігій на економіку і управління підприємствами, з 

виявленням механізмів переходу до етичного бізнесу. 

Відсутність обліку в партнерських ділових відносинах міжкультурних факторів, таких 

як, особливості національного поведінки, релігійної моралі, етичних норм, організаційної 

культури, негативно відбивається на розвитку спільного підприємництва. Це виражається у 

виникненні конфліктних ситуацій і, врешті, у підвищенні трансакційних витрат як 

підприємців всередині країни, так і зовнішніх партнерів, що відповідно веде до зниження 

конкурентоспроможності спільного бізнесу. Чим вище передбачуваність партнерських 

відносин, чим надійніше очікування від кооперації, тим ширші можливості взаємовигідного 

співробітництва. 

Фактори, що впливають на ведення спільного бізнесу: 

– національні особливості (традиції і звичаї); 

– релігійні норми; 

– освіта та професійна підготовка партнера; 

– попередній досвід у відносинах з іншими партнерами; 

– політичне середовище; 

– внутрішні чинники; 

– зовнішні чинники; 

– ресурсний потенціал; 

– законодавча база; 

– рівень розвитку технологій; 

– економічне середовище. 
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Незнання національних особливостей ділової етики може справити на партнерів 

небажаний вплив, зашкодити взаємодії як на стадії переговорного процесу, так і при 

реалізації тих чи інших сумісних проектів. 

В основі особливостей ділового етикету і ділової культури в цілому лежать не тільки 

традиції, але і риси національного характеру. 

Отже, щоб таких ситуацій не виникало важливо досліджувати культурні та національні 

особливості бізнес-партнерів.  
 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Тема: 

«Діловий етикет у глобальному бізнес-просторі». Регламент обговорення – 10 

хвилин. 

2. Студенти готують творчі презентації на тему особливостей ділового етикету у 

глобальному бізнес-просторі. Обирають країни (країни не мають повторюватись) та 

готують інформацію стосовно регламенту переговорів, дрес-коду, привітання – 

прощання, ділових подарунків, результатів переговорів, переліку вільних тем для 

обговорення з діловими партнерами. 

 

Практичне зайняття №13 

Тема: Топ-10 

Мета: формування у студентів навичок складання рейтингів та вміння робити висновки на 

основі порівнянь. 

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Діловий етикет у глобальному бізнес-просторі». 

Регламент обговорення – 10 хвилин. 

2. Дискусія на тему ділового етикету у глобальному бізнес-просторі.  

Регламент обговорення – 50 хвилин. 

3. Обговорення теми «Топ-10». 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

 

– Як ви вважаєте, для чого потрібні рейтинги? 

– Як ви використовуєте рейтинги у повсякденному житті та у процесі навчання? 

 

Рейтинг – числовий або порядковий показник, що відображає важливість і значущість 

певного об'єкта, або явища. Список об'єктів або явищ, що мають найбільший рейтинг, 

зазвичай називають «Топ N» або «TOP N», де N - кількість елементів у списку, зазвичай 

кратне 10. 
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Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. Підготуватись до модульної контрольної роботи (МКР). 

На заняття № 16: 

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Регламент 

обговорення – 10 хвилин. Тема: «Топ-10». 

2. Необхідно обрати будь-яку країну (крім України) та скласти рейтинг або знайти 

інформацію щодо  її «Топ-10» (по яким показникам вона перша або остання у світі). 

На основі цієї інформації проаналізувати, як таке становище впливає на розвиток 

обраної країни та на глобальну економку в цілому. Доречно наводити конкретні 

приклади за останні роки. Висновки оформити у вигляді творчої презентації. 

Кількість доповідей – 4. 

 

Практичне зайняття №14 

Тема: Модульна контрольна робота 

Мета: перевірка отриманих студентами на практичних заняттях знань. 

План заняття: студенти виконують МКР. 

Завдання на МКР: Завдання для МКР наведено у Додатку 2. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Регламент 

обговорення – 10 хвилин. Тема: «Топ-10». 

2. Необхідно обрати будь-яку країну (крім України) та скласти рейтинг або знайти 

інформацію щодо  її «Топ-10» (по яким показникам вона перша або остання у світі). 

На основі цієї інформації проаналізувати, як таке становище впливає на розвиток 

обраної країни та на глобальну економку в цілому. Доречно наводити конкретні 

приклади за останні роки. Висновки оформити у вигляді творчої презентації. 

Кількість доповідей – 4. 

 

Практичне зайняття №15 

Тема: Місце України у глобальному економічному середовищі. 

Мета: формування у студентів актуальних поглядів на місце України у глобальному 

економічному середовищі. 

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «ТОП 10». 

Регламент обговорення – 10 хвилин. 

2. Дискусія на тему ТОП-10.  

Регламент обговорення – 50 хвилин. 
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3. Обговорення теми «Місце України у глобальному економічному середовищі». 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

             

Рейтинг – числовий або порядковий показник, що відображає важливість і значущість 

певного об'єкта, або явища. Список об'єктів або явищ, що мають найбільший рейтинг, 

зазвичай називають «Топ N» або «TOP N», де N - кількість елементів у списку, зазвичай 

кратне 10. 

Міжнародні рейтинги України відображають її позиції серед інших країн світу за 

загальними статистичними показниками, а також спеціальними соціальними, економічними 

та політичними індексами й рейтингами. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Регламент 

обговорення – 10 хвилин. Тема: «Місце України у глобальному економічному 

середовищі». 

2. Підготувати конкретні приклади щодо місця України у глобальному економічному 

просторі. Підготувати статистичні дані, оформити їх у вигляді рейтингів. 

Спрогнозувати оптимістичний сценарій для розвитку власної держави на наступні 20 

років. Вказати на проблеми, які заважають прийти до бажаних цілей та навести 

приклади шляхів їх вирішення. Результати оформити у вигляді творчої презентації. 

Кількість доповідей – 4.  

 

Практичне зайняття №16 

Тема: Тіньова глобалізація. 

Мета: сформувати у студентів усвідомлення наслідків функціонування тіньової економіки  

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Місце України у глобальному економічному 

середовищі». 

Регламент обговорення – 10 хвилин. 

2. Дискусія на тему: «Місце України у глобальному економічному середовищі».  

Регламент обговорення – 50 хвилин. 

3. Обговорення теми «Тіньова глобалізація». 

Регламент обговорення – 30 хвилин.  

 

- Як ви вважаєте, що таке тіньова економіка? Який вплив вона має на нашу 

державу? 
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Тіньова економіка – це господарська діяльність, яка розвивається поза державним 

обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці. «Тіньові» підприємства 

не перерозподіляють власних доходів до бюджетів та державних цільових фондів, вони не 

сплачують податків, збільшуючи власні прибутки. 

 

Глобалізація світової економіки безумовно впливає на глобальний характер 

криміногенних процесів, “тінізацію” економіки і зміцнення її потужного джерела – 

організовану злочинність. З огляду на цю обставину, з середини 70-х р. за ініціативою 

Конгресу ООН з питань попередження злочинності її організовані прояви 

транснаціонального характеру стали предметом серйозної уваги міжнародні спільноти. З 

того часу постійно проводиться робота стосовно універсалізації відповідного понятійного 

апарату, розробляються проблеми ставлення до особи злочинця, напрацьовується 

міжнародна нормативно-правова база (рекомендації, конвенції і декларації) з питань 

боротьби з “відмиванням” доходів незаконного походження. 

Виділяють три види тіньової економіки: 

– «Друга» тіньова економіка — це заборонена законом економічна діяльність 

працівників «білої» (офіційної) економіки, яка приводить до прихованого 

перерозподілу раніше створеного національного доходу. З точки зору суспільства у 

цілому «друга» тіньова економіка не виробляє ніяких нових товарів чи послуг: 

вигодами, які отримуються від «другої» економіки, користуються одні люди за 

рахунок втрат, які несуть інші люди. 

– «Сіра» тіньова економіка — економічна діяльність по виготовленню та реалізації 

звичайних товарів та послуг, яка дозволена законом, але не реєструється 

(переважно дрібний бізнес). На відміну від «другої» економіки, яка невідривно 

пов'язана з «білою» (офіційною) економікою та паразитує за її рахунок, «сіра» 

економіка функціонує автономно. У цьому секторі виробники або свідомо 

ухиляються від офіційного обліку, не бажаючи нести витрати (пов'язані з 

отриманням ліцензій, сплатою податків тощо), або звітування про такий вид 

діяльності взагалі не передбачено. 

– «Чорна» тіньова економіка (економіка організованої злочинності) — 

заборонена законом економічна діяльність, яка пов'язана з виробництвом та 

реалізацією заборонених та дефіцитних товарів та послуг. «Чорною» економікою у 

широкому значені можна вважати всі види діяльності, які повністю виключені з 

нормального економічного життя, оскільки вони вважаються несумісними з ним й 

такими, що його руйнують (наприклад, наркобізнес, грабунки тощо). 

У розвинених країнах масштаби тіньової економіки відносно невеликі і складають 

приблизно 5-15% ВВП. У країнах, що розвиваються, тіньовий сектор грає помітнішу роль. Так, в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,_%D1%89%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
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деяких з них тіньова економіка навіть переважає офіційну (Нігерія, Болівія, Таїланд). Середні 

масштаби тіньової економіки в країнах, що розвиваються, складають в середньому 35—45%. 

Тіньова економіка в Україні — результат системної кризи економіки, що виникла через 

невідповідність методів здійснення ринкових перетворень. Поширення тіньової економіки в 

Україні відбулося на базі руйнації діючих розподільних відносин і побудови нових, які істотно 

порушили усталений баланс інтересів суб'єктів економіки, паритетність розвитку окремих її 

сфер, мотивацію ефективного господарювання. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. На кожне зайняття студенти готують короткі новини за темою заняття. Регламент 

обговорення – 10 хвилин. Тема: «Тіньова глобалізація». 

2. Підготувати творчу презентацію основану на прикладах наслідків тіньової 

економіки. Приклади тем: 

- Сучасний рівень тіньової економіки та її наслідки для України (на прикладах); 

- Дослідження причин росту рівня тіньової економіки; 

- Тіньова економіка. Ситуація в Європі; 

- Тіньова економіка. Ситуація в США; 

- Чи є тіньовою економікою торгівля через глобальну мережу Інтернет?  

- Які сектори економіки найбільш тіньові сьогодні та чому (на прикладах). 

Регламент творчих презентацій – 10 хвилин. Кількість презентацій – 6. 

 

Практичне зайняття №17 

Тема: Тіньова глобалізація. 

Мета: сформувати у студентів усвідомлення наслідків функціонування тіньової економіки  

План заняття: 

1. Обговорення новин. Тема: «Тіньова економіка». 

Регламент обговорення – 20 хвилин. 

2. Обговорення теми: «Тіньова економіка та її наслідки».  

Регламент обговорення – 60 хвилин. 

 

Завдання для підготовки до наступного практичного заняття:  

1. Підготувати реферати до захисту користуючись методичними вказівками: 

Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни «Глобальна економіка» 

для студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» [Електронний 

ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Войтко, Т. Є. Моісеєнко. – Електронні текстові 

данні (1 файл: 827 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 30 с. – Назва з екрана. – 

Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11622 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11622
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Практичне зайняття №18 

Тема: Прийом рефератів. Підсумки семестру. 

Мета: оцінити рівень підготовлених студентами рефератів. 

План заняття: 

1. Захист рефератів.  

 

Критерії оцінювання рефератів: регламент процедури захисту роботи: 3 − 5 хвилин. 

Процедура захисту роботи відбувається у формі доповіді. Доповідь має бути стислою і 

складатися з наступних складових частин:  

 актуальність;  

 короткий зміст важливих складових реферату;  

 висновки наприкінці реферату. 

Якщо на захисті роботи присутні інші викладачі, то вони мають право ставити 

запитання студенту за темою реферату.  

Результати оцінювання роботи зазначаються на титульному аркуші та є складовою 

частиною балів, які студент отримає на заліку.  

Підсумкова оцінка за виконання реферату повинна враховувати такі показники її 

якості: 

 актуальність наведеного у тексті роботи матеріалу; 

 ступінь досягнення студентом поставленої мети та вирішення завдань 

роботи; 

 доречність застосування методологічного апарату та діагностики у процесі 

роботи  

над рефератом; 

 унікальність та раціональність підходу до вирішення встановлених завдань; 

 рівень обґрунтованості запропонованих рішень; 

 логічність побудови роботи, розвиненість мови при захисті роботи та 

відповідність оформлення роботи методичним вказівкам. 

Основні критерії, згідно яких викладач оцінює рівень виконання та результати роботи 

студента над рефератом: 

 уміння чітко та логічно викладати основний текст і загальні висновки по 

реферату; 

 здатність захищати свою наукову позицію та аргументувати власні погляди; 

 рівень загальної та спеціалізованої підготовки студента. 

Для отримання студентом результатів оцінювання у вигляді балів (оцінка ECTS та 

традиційна оцінка) його рейтингова оцінка R має бути переведена згідно з наведеною табл. 
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1. При цьому, максимальна кількість балів за реферативну роботу студента складає 10 

балів. 

Оцінку «відмінно» викладач пропонує студенту за роботу, що виконана у повній 

відповідності до методичних вказівок, інформація якої є достовірною і актуальною, а 

результати її мають практичне значення. Також вимоговим критерієм є лаконічна, логічно 

побудована і вільно представлена доповідь, а також надані правильні відповіді на додаткові 

запитання викладача. 

При не повному виконанні приведених у методичних вказівках вимог студенту 

виставляється оцінка «добре», з врахуванням рівня якості виконаної роботи оцінюється 

відповідно, як «В» або «С». Також можливе зниження оцінки, якщо розкриття питань роботи 

відбулось у не повному обсязі, а поставлені завдання не до кінця вирішені. Може бути 

знижена оцінка за якість представлення роботи, за доповідь чи невірну відповідь на 

питання.  

Таблиця 1 

Шкала оцінювання реферату 

Оцінка ECTS  

та визначення 
Кількість балів Традиційна оцінка 

А 10 Відмінно 

В 9  
Добре 

С 7 – 8 

D 5 – 6 
Задовільно 

E 3 – 4  

F < 2 Незадовільно 

FX 
RС < 1 або невиконані інші умови допуску 

до подання реферату 

Не допущено до подання 

реферату 

 

Оцінка «задовільно» виставляється при значній кількості упущень та недоліків 

змістовного характеру, при нечіткому формулюванні викладених положень. Залежно від 

міри недоліків виставляють оцінки «D» та «Е».  

Оцінка «незадовільно» («F») виставляється за реферат зі значними недоліками.  

Реферат викладачем не приймається до оцінювання у таких випадках:  

 порушення встановлених вимог до оформлення реферату; 

 встановлення факту плагіату;  

 порушення строків подання реферату;  

 відсутність брошурування (бажано скріпити роботу стиплером). 
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Додаток 1 

Завдання на модульну контрольну роботу (МКР) 

(частина 1) 

Варіант 1 

1. Розкрийте теоретичні питання 

1.1. Що таке процес глобалізації економіки? І які його витоки? 

1.2. Чи є відмінність між поняттями «глобальна економіка» та «міжнародна 

економіка». У чому полягає ця відмінність? 

1.3. Перерахуйте основні центри глобалізації світової економіки 

2. Висловіть власну думку 

2.1. Подумайте і назвіть, які переваги та недоліки для всього світу від глобалізації 

світової економіки? Дайте відповідь: ви за чи проти процесів глобалізації 

економіки, поясніть свою точку зору. 

3. Ситуація 

3.1. Змоделюйте ситуацію. Ви – власник бізнесу. Який це буде бізнес? Розкажіть 

коротко про нього. Ваше завдання - вивести свій бізнес на міжнародний 

ринок. Розробіть коротку стратегію і укрупнений план виведення своєї 

продукції або послуг та торгової марки на ринок іноземної країни, наприклад 

цією країною буде Польща. 

  

Варіант 2 

1. Розкрийте теоретичні питання 

1.1. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку світової економіки в даний час? 

1.2. Чи є відмінність між поняттями «глобалізація» та «інтернаціоналізація». У 

чому полягає ця відмінність? 

1.3. Наведіть приклади глобальних компаній. Які з них діють в нашій країні? 

2. Висловіть власну думку 

2.1. Подумайте і назвіть, які переваги та недоліки для всього світу від глобалізації 

світової економіки? Дайте відповідь: ви за чи проти процесів глобалізації 

економіки, поясніть свою точку зору. 

3. Ситуація 

3.1. Змоделюйте ситуацію. Ви – власник підприємства по виготовленню 

морозива. Якими характеристиками має бути наділено Ваш товар, щоб він 

користувався попитом на міжнародному ринку і витримав конкуренцію? 
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Додаток 2 

Завдання на модульну контрольну роботу (МКР) 

 (частина 2) 

1. З’єднайте вірні твердження 

Американська модель 
 сильна соціальна політика, спрямована 

на скорочення майнової нерівності 

Західноєвропейська модель 

 відставанням рівня життя  

 

населення (у тому числі рівня 

заробітної плати) від зростання 

продуктивності праці 

Німецька модель 

  

глибока міжнаціональна економічна та 

політична інтеграція 

Шведська модель 

 активна участь держави в перебудові 

економіки, її  

 

модернізації та підвищенні 

конкурентоспроможності експортних 

товарів на світовому ринку 

Японська модель 

  

заснована на високому рівні 

продуктивності праці і масової 

орієнтації на досягнення особистого 

успіху 

Південнокорейська модель 

  

держава активно впливає на ціни, 

мита, технічні нормативи 

 

 

2. Творче завдання. Висловіть власну думку 

2.1. Висловіть свою думку стосовно процесів глобальної інформатизації суспільства. 

Як Ви вважаєте які наслідки вона матиме? 

2.2. Згадайте, за якими рейтингами Україна має лідируючі позиції. Про що говорять 

ці рейтинги? Які є позитивним відображенням? А які з них навпаки негативно 

впливають на репутацію країни? 


