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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
4
Загальна кількість годин:
120

Розподіл годин за навчальним планом

Кількість кредитів:

Рік вивчення дисципліни за
навчальним планом:
Семестр:

Денна

Заочна

1

Лекції:

16

8

1

Практичні заняття:

16
88

6
106

Консультації:

-

-

Індивідуальні заняття:

-

-

Тижневе навантаження (год.):

Лабораторні заняття:

аудиторне:

Семінарські заняття:

2
5

самостійна робота:
Форма підсумкового
контролю:
Мова навчання:

Форма навчання

Вид занять

Самостійна робота:

Залік
українська

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у
ННП кафедри публічного управління та економіки, які безпосередньо
проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту
за адресою chechetova.nataliia@tnu.edu.ua.

2. Програма навчальної дисципліни
Передумови для вивчення дисципліни:
Препозит:

Постпозит

Економічна діагностика
Зелена економіка
Мета вивчення дисципліни
Формування у студентів ґрунтовних знань з проблем розвитку глобальної економіки для
фундаментальної освіти та практичної діяльності за фахом, формування у них логіки економічного
мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних
процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх
майбутньою практичною діяльністю.
Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою програмою):
ПРН 9. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали,
необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
ПРН 12. Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні
напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси.
Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення
дисципліни
Результати навчання

Шифр та назва
компетентності

Уміння/
Комунікаці
навички
я
Загальні компетентності (ЗК)
Знання

ЗК 1. Здатність критично
мислити та генерувати
ПРН 12
ПРН 12
нові ідеї
ЗК 5. Здатність до
ПРН 12
ПРН 12
інноваційної діяльності
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)
ФК 10. Здатність до
розробки сценаріїв і
ПРН 9
ПРН 9
стратегій розвитку
ПРН 12
ПРН 12
соціально-економічних
систем

Відповідальніс
ть і автономія
ПРН 12
ПРН 12

ПРН 9
ПРН 12

Зміст навчальної дисципліни
Розділ 1. Сутність глобальних трансформацій суспільства
Тема 1.1. Особливості становлення глобальної економіки
Предмет та об’єкт науки «Глобальна економіка». Передумови та засади становлення
глобальної економіки. Особливості розвитку економічних систем у глобальному просторі.
Міжнародний поділ праці як основа формування глобальної економіки.
Тема 1.2. Глобальні проблеми людства
Поняття глобальних проблем. Класифікація глобальних проблем та їх зміст. Причини
виникнення глобальних проблем та можливі шляхи їх вирішення. Глобальні проблеми
продовольчого забезпечення населення. Глобальні фінансові кризи.
Тема 1.3. Суть і форми прояву глобалізації
Закономірності та тенденції глобалізації. Сутність і ознаки глобалізації. Чинники
глобалізації (технічні, технологічні, соціально-економічні, культурні, морально-етичні,
політичні). Еволюція напрямків глобалізації. Типи глобалізації. Рівні глобалізації (світовий,
окремої країни, галузевий, окремих компаній). Форми прояву глобалізації. Теоретичні підходи до
глобалізації (функціональний, апологетичний, технологічний). Індекси глобалізації: економічний,
соціальний, політичний, персональний, технологічний. Системи кількісного і якісного
вимірювання глобалізації. Індекс глобалізації. Вимір глобалізації: економічний, соціальний,
політичний, персональний, технологічний.
Рейтингові системи порівняння економік окремих країн в умовах глобалізації. Індекс
глобальної конкурентоспроможності. Індекс розвитку людського потенціалу. Глобальний індекс
інновацій. Індекс економіки знань. Індекс конкурентоспроможності Міжнародного інституту
розвитку менеджменту.
Тема 1.4. Сучасна методологія глобалістики
Глобалістика як процес віддзеркалення специфіки еволюції глобальної економіки. Етапи
становлення глобалістики. Сутність глобалістики. Основні школи, які досліджують процеси
глобалізації. Поняття антиглобалістського руху. Антиглобальний рух як суттєвий політичний
феномен. Загальні цілі антиглобалізму.
Розділ 2. Закономірності та принципи становлення й розвитку
глобальної
економіки
Тема 2.1. Регулятивні інститути глобальної економіки
Глобальна система економічного регулювання. Суб’єкти та об’єкти глобального управління.
Становлення та принципи глобальної регулюючої системи. Характеристика глобальних
регуляторних інститутів, їх сутність, мета функціонування. Міжнародні організації з регулювання
світової торгівлі. Класифікація Міжнародних організацій та їх основні характеристики. Міжнародні

фінансово-кредитні інститути та їх діяльність. Інші регулятивні інститути глобальної економіки та
їх функції.
Тема 2.2. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки
Поняття, структура та механізм діяльності ТНК. Специфіка діяльності ТНК. Трансформація
ТНК в глобальні корпорації. Стратегії забезпечення глобального конкурентного лідерства ТНК
(злиття та поглинання компаній, стратегічний альянс). Екологічна практика діяльності ТНК:
основні тенденції та показники.
Тема 2.3. Глобальні ринки та механізми їх функціонування
Особливості функціонування сучасних глобальних ринків. Глобальний ринок капіталів і
його сегменти. Глобальні ринки робочої сили. Глобалізація товарних ринків. Механізми
функціонування глобальних ринків (глобальний попит і глобальна пропозиція, глобальна ціна,
глобальна конкуренція і інфраструктура). Глобальний фінансовий ринок, його структура і
функції. Особливості формування глобального попиту та пропозиції на ринках товарів. Зміст
глобальної виробничої інфраструктури світової економіки та її елементи.
Тема 2.4. Глобальний контекст розвитку економіки України
Розвиток теорії глобалізації в Україні. Глобалізаційні форми економічного розвитку.
Глобальні принципи української школи фізичної економії. Сучасна українська системологія у
глобальному дискурсі. Економіка України в умовах глобальної фінансової кризи. Перспективи
інтеграції України у глобальну світову економічну систему. Глобалізм і національна економіка.
Проблема конкурентоспроможності України в глобальній економіці. Стратегія розвитку України
в глобалізованому світі.

3. Структура навчальної дисципліни
(тематичний план)
ДЕННА ФОРМА

Назви розділів і тем

1
Розділ 1. Сутність глобальних трансформацій
суспільства
Тема 1.1. Особливості становлення глобальної
економіки.
Тема 1.2. Глобальні проблеми людства.
Тема 1.3. Суть і форми прояву глобалізації.
Тема 1.4. Сучасна методологія глобалістики.
Разом за розділом 1
Розділ 2. Закономірності та принципи становлення
й розвитку глобальної економіки
Тема 2.1. Регулятивні інститути глобальної економіки
Тема 2.2. Транснаціональні корпорації в системі
глобальної економіки.
Тема 2.3. Глобальні ринки та механізми їх
функціонування
Тема 2.4 Глобальний контекст розвитку економіки
України.
Разом за розділом 2

Кількість годин
денна форма
Всього
у тому числі
л
п/
сем.
с. р.
ла
б.
2
3
4
5
6

16

2

4

10

14
14
16
60

2
2
2
8

4
8

12
12
10
44

14

2

16

2

4

10

16

2

4

10

14

2

60

8

12

12
8

44

Залік
Усього годин

120

16

2
16

88

ЗАОЧНА ФОРМА

Назви розділів і тем

1
Розділ 1. Сутність глобальних трансформацій
суспільства
Тема 1.1. Особливості становлення глобальної
економіки.
Тема 1.2. Глобальні проблеми людства.
Тема 1.3. Суть і форми прояву глобалізації.
Тема 1.4. Сучасна методологія глобалістики.
Разом за розділом 1
Розділ 2. Закономірності та принципи становлення
й розвитку глобальної економіки
Тема 2.1. Регулятивні інститути глобальної економіки
Тема 2.2. Транснаціональні корпорації в системі
глобальної економіки.
Тема 2.3. Глобальні ринки та механізми їх
функціонування
Тема 2.4 Глобальний контекст розвитку економіки
України.
Разом за розділом 2
Залік
Усього годин

Кількість годин
заочна форма
Всього
у тому числі
л
п/
сем.
с. р.
ла
б.
2
3
4
5
6

16
14
14
16
60

2
2

14

2

4

2

14

2
4

12
12
14
52

12

16

16

16

2

14

2

60

4

120

8

4. Організація самостійної роботи студентів
4.1. Підготовка до семінарських занять
Тема 1.1. Особливості становлення глобальної економіки
Питання до семінарського заняття
1. Сутність та особливості глобальної економіки.
2. Виникнення глобалістики. Сутність глобалістики.
3. Вплив глобалізації на людське життя.
4. Основні типи глобальних проблем.
5. Соціокультурний розвиток в глобальному суспільстві.
6. Передумови глобалізації.
7. Позитивні та негативні наслідки сучасної глобалізації.
8. Характеристика основних проблем глобалізації.
9. Сучасні концепції формування глобальних стратегій.
10. Функції держави в умовах глобалізації.

14
12

2
2
6

54
106

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1.4. Сучасна методологія глобалістики
Питання до семінарського заняття
Основні риси сучасної світосистеми.
Основні напрями досліджень глобальних явищ.
Праці Римського клубу.
Загальні наукові завдання глобалістики.
Основні підходи глобалістики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 2.2. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки
Питання до семінарського заняття
Історичний розвиток ТНК.
Поняття та критерії визначення ТНК.
Розподіл ТНК за країнами базування.
Рейтинги ТНК.
Роль ТНК у розвитку національних економік.
ТНК як суб'єкти глобальної економіки.
Стратегії розвиткку ТНК у глобалізованому світі
Наслідки діяльності ТНК.

Тема 2.3. Глобальні ринки та механізми їх функціонування
Питання до семінарського заняття
Концепції розвитку глобальної економіки.
Фактори глобального розвитку.
Глобалізація товарних ринків.
Глобальний ринок капіталів та його сегменти.
Досягнення сучасних глобальних ринків.
Глобальні ринки робочої сили.
Глобальна економіка та «філософія світового виробництва».
Характерні риси глобального виробництва.
Проблеми конкурентоспроможності України в глобальній економіці.

4.2. Матеріали для самоконтролю
Самостійна робота студента у межах навчальної дисципліни «Глобальна економіка»
передбачає написання та захист ним творчої роботи до кожного розділу на одну з передбачених
переліком тем за власним вибором. Виконання цієї роботи зорієнтоване на практичне застосування
знань і розвиток вмінь, здобутих в процесі лекційних і семінарських занять, самостійного
опрацювання навчальних матеріалів. Творча робота висвітлює результати самостійного
обдумування студентами актуальних проблем глобальної економіки. Викладення необхідних
матеріалів повинно бути лаконічним, чітко сформульованим і відповідати суті проблеми.
Результатом написання творчої роботи є обґрунтований авторський висновок щодо обраної
тематики і можливі рекомендації для розв’язання проблеми.
Вимоги до захисту творчої роботи:
- творча робота повинна бути підготовлена кожним студентом індивідуально;
- виконана творча робота надається у електронному вигляді (файлом) викладачеві не пізніше,
ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії;
- друкований варіант творчої роботи надається студентом під час захисту;
- результати написання творчої роботи презентуються студентом під час екзаменаційної сесії
у формі короткої доповіді та відповідей на поставлені запитання;
- на захисті для доповіді надається 5 хв.
Структура творчої роботи.
У структурі творчої роботи виділяються такі основні складові частини.
1. Постановка проблеми:

- короткий аналіз сучасного стану публічного управління у частині, що стосується обраної
теми, виділення суперечностей та недоліків, що зумовлюють проблему;
- чітке формулювання проблеми відповідно до виділених суперечностей та недоліків, основні
складові проблеми;
- негативні наслідки того, що проблема не вирішується.
2. Шляхи вирішення проблеми:
- визначення підходів до вирішення проблеми;
- опис конкретних шляхів реалізації обраних підходів.
3. Значення для практики:
- позитивні зміни у галузі публічного управління внаслідок реалізації запропонованих
підходів;
- позитивне значення цих змін для розвитку публічного управління.
4. Висновки, що коротко відображають результати проведеного студентом дослідження
проблеми.
5. Перелік використаних джерел, оформлених згідно із вимогами.
Вимоги до оформлення творчої роботи.
Творча робота має бути роздрукована на білому папері стандартного формату А4. Розмір
шрифту – 14 кегель, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 2 см з усіх боків. Титульний аркуш творчої
роботи повинен мати такий зміст: назва університету; назва інституту; назва кафедри; назва
навчальної дисципліни; тема творчої роботи; прізвище, ім’я, по батькові студента, курс, шифр
академічної групи; рік написання творчої роботи. За титульним аркушем слідує план творчої
роботи, в якому треба виділити всі її структурні частини. У плані праворуч позначаються номери
сторінок початку кожного пункту. Обсяг творчої роботи визначається вмінням студента стисло і
водночас вичерпно розкрити тему: показати значення проблеми, що розглядається, оцінити, як вона
висвітлюється в спеціальній літературі та розв’язується на практиці, зробити висновки та
обґрунтувати власні пропозиції. Обсяг роботи – 10-12 сторінок. Обов’язкова вимога: чітке
посилання на джерела інформації. Всі цифри, факти, теорії, думки вчених, цитати повинні мати
посилання у вигляді [2, с. 54] (перша цифра означає номер джерела у наведеному в кінці реферату
списку літератури, а друга цифра – номер сторінки у цьому джерелі). Бажано використовувати в
творчій роботі таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо. Список використаної літератури (не менше
5 джерел) оформляється згідно з діючими правилами. Якщо інформація взята з мережі Інтернет,
потрібно, як і для звичайної літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести адресу сайту в
Інтернеті. У творчій роботі мають бути обов’язково авторські пропозиції щодо вирішення
проблеми, що розглядається. До тексту творчої роботи додається презентація у форматі Microsoft
Power Point обсягом 6-8 слайдів, що відображає основні положення творчої роботи відповідно до
його структури.
Перелік тем творчих робіт до розділу 1
1. Охарактеризуйте кардинальні зміни глобальної ситуації та загальної політичної картини
світу, розпад двохполярної структури світу, наслідки і можливі перспективи.
2. Назвіть основні цілі міжнародного співробітництва в ХХІ ст.
3. В чому полягає особливість часових параметрів і горизонтів глобалізації?
4. Оцініть концепції і державно-політичні платформи глобалізації.
5. Поясніть предмет, методи і функції курсу «Глобальна економіка».
6. Вкажіть етапи становлення глобалістики, формування її методологічної бази.
7. Порівняйте базові концепції, які характеризують історичні рамки глобалізації.
8. Охарактеризуйте процес інтернаціоналізації, її рівні, види та шляхи.
9. У чому полягає сутність міжнародної інтеграції? Міжнародна макро- та мікроінтеграція.
10. В чому особливість підходів до глобалістичної проблематики? Назвіть
рушійні сили та фактори глобалізації.
11. Які передумови формування глобалістики як науки?
12. Надайте характеристику ключовим напрямам школи економічної соціології.

13. Порівняйте новітні течії економічної теорії і теорії розвитку глобалістики.
14. Вкажіть сучасні форми прояву глобалізації.
15. Надайте порівняльну характеристику наукових концепцій та теорій глобалізації.
16. Обґрунтуйте міждисциплінарний статус сучасної глобалістики.
17. Опишіть картографію світу у новітньому геоекономічному просторі.
18. Які закономірності функціонування глобальної економіки?
19. Які основні етапи розвитку глобальної економіки?
20. Науково-технологічна та виробнича глобалізація:загальне та особливе.
21. Характеристика основних суб’єктів глобальних економічних процесів.
22. Які характеристики має глобальний ринок та його сегментація?
23. В чому особливість однополярної глобалізації і ролі США в світовій економічній системі.
24. Перспективи і потенціал локальних цивілізацій.
25. Прогностичні сценарії глобального розвитку.
26. Соціалізація глобальної економіки.
Перелік тем творчих робіт до розділу 2
1. Теоретичні моделі і сучасна практика глобальних трансформацій.
2. Протиріччя сучасного етапу глобалізації.
3. Глобальні економічні парадокси: зміст і об’єктивна природа.
4. Об’єктивна природа і типізація глобальних парадоксів.
5. Сутність і характеристика парадоксів стратифікації та дисоціації.
6. Передумови, принципи і програми альтерглобалізму. Основні види і форми діяльності
антиглобалістичних рухів.
7. Оцінка перспективності
альтерглобалізму як
варіантної
економічної
платформи світового розвитку.
8. Феномен антиглобалізму: природа, прояви та закономірності.
9. Геоекономічний простір і новітня картографія світу. Війни «нового покоління» як
генератори нової конфігурації геокономічного простору.
10. Характер сучасної архітектури геоекономічного простору.
11. Домінантні
прогностичні
сценарії глобального
розвитку.
Глобальні
стратегії і стратегії глобалізації.
12. Об’єкти і методи глобального регулювання.
13. У чому полягає роль держави в глобальних умовах розвитку?
14. Становлення глобальних регуляторних інститутів.
15. Глобальні виклики і проблеми розвитку. Глобалізація і безпека розвитку.
16. Глобальна ринкова саморегуляція, її об’єкти та закономірності.
17. Еволюція механізму та функцій міжнародних
організації
в умовах
глобалізації, їх роль в встановлені глобального світового порядку.
18. Глобальний корпоративізм і державні стратегії глобалізації.
19. Інтегративні стратегії глобалізації. Альтернативи глобалізації.
20. Проблема національної конкурентоспроможно-сті в умовах глобалізації.
21. Україна в сучасних глобальних процесах.
22. Розкрийте зміст сучасної інтеграційної політики України.
23. Розкрийте
основні
положення
політики,
економіки
та
права
Європейського Союзу.
24. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації.
25. Надайте
загальну
характеристику
основним
положенням
МФВ та
перспективам його функціонування.
4.3. Індивідуальні завдання
Не передбачено.

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
1. Суть і аспекти глобальних трансформацій (глобалізаціī).
2. Структуризація глобалізаційного процесу.
3. Ознаки глобалізаційного процесу.
4. Визначення глобалізації.
5. Сутність глобалістики.
6. Основні школи, які досліджують процеси глобалізації.
7. Поняття антиглобалістського руху.
8. Класифікація чинників впливу на процес глобалізації.
9. Етапи становлення глобалістики.
10. Сутність процесу інтеграції.
11. Сутність процесу лібералізації.
12. У чому полягає відмінність між об’єктивною та суб’єктивною глобалізацією?
13. Яке значення має процес глобалізації для людства?
14. Назвіть та поясніть позитивні наслідки глобалізацій них процесів?
15. Чим займається наука футурологія?
16. Що досліджував Римський клуб?
17. Визначте процеси глобалізації на макроекономічному рівні.
18. Визначте процеси глобалізації на мікроекономічному рівні.
19. Об’єкт, предмет науки глобалістики.
20. Сутність транснаціоналізації.
21. Регулятивні інститути глобальної економіки.
22. Глобальні проблеми людства.
23. Класифікація глобальних проблем.
24. Індекс глобалізації.
25. Рейтинг глобалізації країн.
26. Характеристика глобальних регуляторних інститутів, їх сутність мета функціонування.
27. Наслідки глобалізації у світі та в Україні.
28. Проблеми соціалізації та гуманізації глобального розвитку.
29. Пошук шляхів альтернативи глобалізації: в сучасних умовах.
30. Антиглобалізм як засіб впливу на процес суб’єктивної глобалізації.
31. Формування нової системи регулювання світогосподарських відносин.
32. Індекс глобальної конкурентоспроможності.
33. Індекс людського розвитку.
34. Глобальний індекс інновацій.
35. Сутність поняття «лібералізація міжнародної торгівлі».
36. Визначення глобальних ринків.
37. Класифікація глобальних ринків.
38. Глобальний світовий фінансовий ринок.
39. Характерні риси сучасного глобального світового ринку.
40. Фінансові інститути.
41. Світовий ринок капіталу та інвестицій
42. Визначення прямих іноземних інвестицій.
43. Глобальний ринок праці та механізми його функціонування.
44. Визначення міжнародної організації.
45. Класифікація Міжнародних організацій.
46. Регулятивні інститути глобальної економіки.
47. Види міжнародних корпорацій.
48. Типи ТНК.
49. Статус ТНК.
50. Індекс транснаціоналізації ТНК.
51. Сутність ТНК.

52. Сутність МНК.
53. Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі.
54. Глобально-універсальні організації регулювання торгівлі.
55. Галузеві та регіональні торговельні організації- регулятори.
56. Міжнародні організації зі стандартизації та сертифікації.
57. Міжнародні товарні організації.
58. Міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків.
59. СОТ та її роль у глобальному економічному регулюванні
60. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність.

5. Критерії та система оцінювання результатів навчання
5.1. Політика курсу
Відвідування лекційних занять є добровільним, проте враховується при підсумковому
контролі шляхом задавання додаткових запитань за відповідним матеріалом.
Відвідування семінарських занять є обов’язковим, їх пропуск автоматично знижує
підсумкову оцінку за курсом, оскільки на відповідні семінари студент не отримує балів.
Політика академічної доброчесності визначається згідно з Положенням про запобігання та
виявлення академічного плагіату в Таврійському національному університеті імені В.І.
Вернадського.
5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Денна форма навчання
Поточний контроль
Розділ 1
Розділ 2
С1.1
С1.4
ТР1
С2.2
С2.3
ТР2
10
10
15
10
10
15
С1.1, ... С2.3 – семінари до тем розділів
ТР1, … ТР2 – творчі роботи до розділів
Заочна форма навчання
Поточний контроль
Розділ 1
Розділ 2
С1.1
С1.4
ТР1
С2.3
ТР2
10
15
15
15
15
С1.1, ... С2.3 – семінари до тем розділів
ТР1, … ТР2 – творчі роботи до розділів

Підсумковий
контроль

Сума

30

100

Підсумковий
контроль

Сума

30

100

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS
Оцінка в
балах
90-100
80-89
75-79
66-74
60-65
30-59
0-29

Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка за
національною шкалою Оцінка Пояснення
відмінно
А
відмінне виконання
добре
B
вище середнього рівня
добре
C
загалом хороша робота
задовільно
D
непогано
виконання
відповідає
мінімальним
задовільно
E
критеріям
незадовільно
FX
необхідне перескладання
незадовільно
F
необхідне повторне вивчення курсу

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна
Не передбачено.

7. Рекомендовані джерела інформації
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Основні
Глобальна економіка : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, І. В. Литвин; М-во освіти і
науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. 297с.
Глобальна економіка: підручник / за заг. ред.. Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник. – К.: КНЕУ,
2015.-588с.
Глобальна економіка : підручник / Ковтун О. І., Куцик П. О., Башнянин Г.І. ; [за заг ред.
Ковтуна О. І.] ; Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 703 с.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та
розвитку : монографія / П. О.Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Видавництво ЛКА,
2015. – 594 с. [Електронний ресурс]: [PDF] з сайта lac.lviv.ua
Глобальна економіка: навч. посібн. / П.Мазурок, Б.Одягайло, В. Кулішов. - Львів : Магнолія,
2011. – 208 с.
Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография /
ред. проф. Д.Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - К., 2013.
- 466 с.
Ринейська Л.С. Глобальна економіка: посібн. – Полтава: НТУ, 2011. – 165 с.
http://skaz.com.ua/economika/18147/index.html
Допоміжні
Національна економіка: навчальний посібник/ Н.І. Бережна, М.С. Бріль, Л.В. Єфремова та
ін.; за заг. ред. канд. екон. наук, доцента В.М. Філатова. − Х. : Вид. ХНЕУ, 2016. − 200 с.
Глобальна економіка XXI століття: людський вимір: монографія/ за заг. ред. Д.Г. Лук’яненка,
А.М. Поручника. − К. : КНЕУ, 2018. − 421 с.
Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія. − К. : КНЕУ, 2015. – 360 c.
Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г.Білорус, Д.Г.Лук’яненко та ін.; керівник
авт. кол. і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2017. 734 с.
Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір / О. О. Любіцева, В. К.
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