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ВСТУП 

 

Сучасний світ перебуває у стані активного розвитку процесів глобалізації 

та міжнародної інтеграції, коли під впливом нових революційних зрушень у 

галузі технологій відбуваються швидкі зміни у виробництві товарів і наданні 

послуг, логістиці і в усьому способі життя населення світу. Посилюється 

взаємодія окремих країн, взаємовплив і взаємозалежність, глобалізація 

прискорюється. 

Завдяки їй збільшуються можливості людства, повніше враховуються всі 

сфери його життєдіяльності, створюються умови для гармонізації міжнародних 

зв’язків. Глобалізація сприяє поглибленню спеціалізації та поділу праці. За 

таких умов ефективніше розподіляються кошти та ресурси, що сприяє 

підвищенню середнього рівня життя населення світу. Важливою перевагою 

глобалізаційних процесів є економія на масштабах виробництва, що потенційно 

може зумовити зниження цін, а, отже, і стійке економічне зростання. 

Антропологічне навантаження на планету зростає і  загрожує природному 

балансу, який забезпечує умови життя на планеті. Одночасно посилюється 

поляризація людства на багатих і бідних, загострюються соціальні питання та 

суперечності. Обмеженість і вичерпаність деяких ресурсів призводить до 

посилення боротьби за них між країнами. За таких умов гостро постає питання 

необхідності такої реорганізації системи внутрішніх взаємовідносин і 

взаємовідносин з навколишнім середовищем, яка б сприяла збереженню життя 

на планеті. Цілком зрозуміло, що розв’язати таке завдання можна лише на 

глобальному рівні. Настав час безальтернативного переходу до глобальної 

системи розв’язання світових проблем. Цей перехід відбувається у процесі 

глобалізації, процесі утворення глобального, планетарного суспільства і його 

важливої складової – глобальної економіки. 

Тому метою вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» є 

формування у студентів розуміння умов і чинників становлення, механізмів та 

інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення своєї 
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інтелектуальної місії для прийняття збалансованих управлінських рішень у 

контексті загальноцивілізаційного прогресу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

знати: 

 закономірності та сучасні тенденції глобалізації; 

 цивілізаційну парадигму глобального економічного розвитку; 

 передумови та чинники становлення глобальної економіки; 

 конкурентні механізми функціонування глобального ринку; 

 процеси глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу; 

 природу глобального економічного циклу; 

 принципи глобальної інституціоналізації економічного розвитку; 

 глобальні імперативи науково-технічного прогресу; 

 соціальні виміри економічної глобалізації; 

 стратегії сталого розвитку країн в умовах глобалізації; 

 напрями і моделі інтеграції України в глобальний економічний простір; 

уміти:  

 аналізувати диспозиції та глибину взаємодії суб’єктів глобальної 

економіки; 

 оцінювати секторально-галузеву та регіонально-країнову структуру 

глобальної економіки; 

 досліджувати кон’юнктуру глобальних ринків товарів, послуг, 

інвестицій, праці; 

 прогнозувати напрями глобальної модифікації ринкових конкурентних 

механізмів; 

 здійснювати моніторинг ділової активності на різних фазах 

глобального економічного циклу; 

 адаптувати менеджмент до крос-культурного середовища економічної 

діяльності; 

 розробляти стратегії діяльності корпорацій на глобальних ринках; 
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 застосовувати сучасні техніки міжнародного консалтингу для 

виявлення та розв’язання ключових бізнес-проблем; 

 розробляти методики ефективних бізнес-комунікацій у глобальній 

регулятивній системі; 

 ідентифікувати фактори та моделі глобального корпоративного 

лідерства; 

 організовувати розроблення і контролювати виконання глобальних 

бізнес-проектів; 

 обґрунтовувати напрями інноваційного розвитку України в 

глобальному конкурентному середовищі. 

Самостійне вивчення студентами-заочниками навчальної дисципліни 

передбачає отримання ними теоретичних знань з лекційного курсу, 

опрацювання сучасних підручників, написання контрольної роботи за 

вибраною темою. Теми контрольних робіт, вихідні дані та завдання щодо 

виконання практичної частини контрольної роботи, список рекомендованої 

літератури містяться у цих методичних вказівках. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти за період вивчення дисципліни «Глобальна економіка» повинні 

виконати контрольну роботу згідно з темами навчального плану. Контрольна 

робота є важливим засобом самоконтролю студента, сприяє глибокому 

засвоєнню навчального матеріалу, активній підготовці до іспиту. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, 

установити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності. Перелік 

джерел і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

«0», виконують контрольну роботу № 10, якщо остання цифра «2», виконують 

роботу за номером 2 і т. д. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент 

повинен показати вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками та іншими науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної теми.  

Використовуючи літературу, студент повинен стисло викласти зміст теми. 

При цьому важливо не тільки детально проаналізувати питання вибраної теми, 

але й показати своє бачення поставлених проблем та особисте ставлення до їх 

розв’язання. 

Виконання практичної частини контрольної роботи спрямоване на 

поглиблення і систематизацію теоретичних знань з глобальної економіки та 

вмінь працювати з науковою та спеціальною літературою, аналізуючи процеси 

глобалізації. 
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Робота має бути виконана із застосуванням комп’ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш формату А4 – інтервал 

– 1,5, шрифт – Times New Roman 14). Вимоги щодо оформлення: перша 

сторінка – титульна без номера (додаток А); другу сторінку відводять для 

плану; розділи згідно з планом; список використаної літератури. Приблизний 

обсяг роботи – 15–20 сторінок. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим 

кафедрою. Під час захисту студент повинен показати знання положень, 

викладених у роботі.  

Оцінювання виконання контрольної роботи проводиться за 100-бальною 

рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою 

і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є іспит: 

СУМА БАЛІВ 
ОЦІНКА  

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

Іспит Залік 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

74–81 C 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
Незадовільно Не зараховано 

1–34 F 
 

 

 

Незадовільно (1–59 балів / F-FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання стосовно дослідження курсової роботи, не зміг викласти 

основні теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 
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Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бал / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі є  неточності. 

Оцінка добре (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою з цього напряму, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 
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2 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант № 1 

1. Прогностичні сценарії глобального розвитку. 

2. Суперечливі наслідки економічної глобалізації. 

Задача 1 

Припустимо, що виробники в Україні та США випускають тільки два 

товару, які умовно назвемо обладнанням і сировиною. У США для виробництва 

одиниці обладнання потрібен 1 робочий день, а для виробництва одиниці 

сировини – 3 робочі дні. В Україні для виробництва одиниці обладнання 

потрібно 4 робочі дні, а для виробництва одиниці сировини – 2 робочі дні. 

Товар США Україна 

Одиниця обладнання 1 робочий день 4 робочі дні 

Одиниця сировини 3 робочі дні 2 робочі дні 
 

Визначити:  

– де українським виробникам вигідніше придбати обладнання; де 

американським виробникам вигідніше купити сировину?  

Відповіді обґрунтуйте. 

Задача 2 

Витрати праці (у годинах) на виробництво тенісних м’ячів і тенісних 

ракеток в Україні та Німеччині такі: 

Країна М’ячі (у годинах) Ракетки 

Україна 6 годин 2 години 

Німеччина 1 година 4 години 
 

Визначити:  

– у виробництві якого товару Україна має порівняльну перевагу і чому;  

– розрахуйте альтернативну ціну ракеток, виражену через ціну м'ячів для 

України та Німеччини; 

– у якому інтервалі розташовуватиметься рівноважна ціна на ракетки за 

умови розвитку торгівлі між двома країнами?  

– якщо відносна рівноважна ціна на ракетки унаслідок торгівлі складе 2, на 
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якому з товарів буде спеціалізуватися кожна з країн і чому;  

– підрахуйте виграш від торгівлі Німеччини, якщо вона буде 

спеціалізуватися на виробництві м’ячів. 

Література: [1, 2, 7, 8, 9, 10]. 

 

Варіант № 2 

1. Особливості третьої хвилі глобалізації. 

2. Можливі наслідки глобалізації у перебудові міжнародного порядку. 

Задача 1 

Фермерське господарство виробляє пшеницю та молоко, для чого 

максимально може використовувати 400 годин праці та 600 га землі. 

Виробництво 1 т пшениці вимагає 10 годин праці і використання 5 га землі. 

Виробництво 1 т молока вимагає 4 годин праці і 8 га землі.  

Визначте:  

– які фактори виробництва відносно більш інтенсивно використовуються 

для виробництва пшениці, а які – для молока;  

– чи може фермерське господарство виробити 50 т молока та 90 т 

пшениці?  

Задача 2 

Для Росії і Японії за даними таблиці розрахуйте кількість працездатного 

населення і визначте частку основних груп населення (дитячого віку – до 14 

років; працездатного віку – від 15 до 65 років; пенсійного віку – старше 65 

років). Зробіть висновки.  

Таблиця 2.1 – Структура населення Росії та Японії за основними віковими 

групами, млн. чол. 

Країна Рік 
Група від 0 

до 14 років 

Група від 65 

років і старше 

Населення 

усього 

Росія 
1999 

2006 

33 

31,5 

16,4 

19,6 

147,97 

147,1 

Японія 
1999 

2006 

20,48 

19,43 

17,47 

19,6 

124,92 

126,07 
 

Література: [3, 4, 7, 8, 11, 13, 17]. 



 12 

Варіант № 3 

1. Функціональна специфіка та проблеми незалежного статусу держав і 

міжнародних організацій. 

2. Уразливість глобальної економіки. 

Задача 1 

Ви є радником уряду малої держави Х, яка виробляє промислові товари, 

використовуючи капіталомісткі фактори виробництва, а сільськогосподарську 

продукцію, використовуючи працемісткі фактори виробництва. Значна частка 

сільгосппродукції експортується.  

1. Уряд хоче стимулювати вітчизняне виробництво промислових товарів і 

планує захистити виробників. Які можливі наслідки цього рішення?  

2. Уряд вирішив увести тариф. Що станеться з рівнем зарплати в країні?  

3. Як уведення тарифу вплине на обсяг торгівлі та загальний економічний 

стан країни? Відповіді обґрунтуйте.  

Задача 2 

У 2005 році експорт Угорщини склав 102, 9 млрд дол., а імпорт – 52,9 млрд. 

дол. Визначити зовнішньоторговельний оборот і сальдо зовнішньоторговельних 

операцій Угорщини у 2005 році. 

Література: [3, 4, 5, 8, 9]. 

 

Варіант № 4 

1. Глобальні економічні парадокси: зміст і об’єктивна природа. 

2. Продовольча проблема з огляду глобальності. 

Задача 1  

За даними таблиці визначте експортну квоту представлених країн. Зробіть 

висновок про ступінь відкритості економіки цих країн. 

Країна США Бельгія Тайвань Італія Франція 

Обсяг ВВП, 

млрд дол. 
10000 285 490 1460 1610 

Обсяг 

експорту, 

 млрд дол. 

1070 214 300 365 420 

http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117987/mod_resource/content/2/gl4.htm#функціональна
http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117987/mod_resource/content/2/gl4.htm#функціональна
http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117986/mod_resource/content/2/t32.htm#глобальні
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Задача 2 

З 2000 по 2005 рр. ВВП промислово розвинених країн збільшився з 19 860 

до 27 258 млрд дол. За цей період світові ціни підвищилися на 10 %. Визначити, 

на скільки відсотків збільшився фізичний обсяг ВВП промислово розвинених 

країн за вказаний період. 

Література: [3, 7, 8, 12, 15, 19]. 

 

Варіант № 5 

1. Ідея нового економічного порядку. 

2. Глобальні концепції і державно-політичні платформи. 

Задача 1 

Використовуючи дані таблиці, порівняйте темпи зростання товарного 

експорту і ВВП країн у другій половині ХХ ст. Зробіть висновки. 

Роки 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Обсяг ВВП, 

млрд дол. 
1680 2785 4305 7205 11220 18280 

Обсяг 

експорту, 

млрд дол. 

7,5 8,5 10,5 13,5 15 19 

 

Задача 2 

Припустимо, що країни А і Б виробляють лише два товари – цукор і сталь, 

рівень витрат на їх виробництво характеризується даними, наведеними в 

таблиці, а граничні витрати заміщення залишаються незмінними за будь-яких 

обсягів виробництва. 

 
Витрати на випуск  

1 т. сталі 

Витрати на випуск  

1 т. цукру 

Країна «А» 

Країна «Б» 

150 

120 

100 

120 
 

Визначити:  

 – чи має країна А абсолютну перевагу у виробництві сталі;  

– чи має країна Б порівняльну перевагу у виробництві цукру;  

http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117981/mod_resource/content/2/tem1.htm#глобальні
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– які товари експортуватимуть та імпортуватимуть з країни А і Б за умов 

вільної торгівлі;  

– у яких межах має встановитися співвідношення світових цін на сталь і 

цукор в умовах вільної торгівлі? 

Література: [3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16]. 

 

Варіант № 6 

1. Теоретичні моделі та сучасна практика глобальних трансформацій. 

2. Проявлення феномену антиглобалізму. 

Нижче подані таблиці виробничих можливостей країн «Х» і «Y». 

Припустимо, структура попиту така, що за відсутності зовнішньої торгівлі в 

країні Х виробляється і споживається 8 тис. автомобілів і 3 тис. т рису, а в 

країні Y – 8 тис. автомобілів і 9 тис. т рису. 

Продукт Виробничі можливості країни Х 

Автомобілі, тис. шт. 

Рис, тис. т 

10 

0 

8 

3 

6 

6 

4 

9 

2 

12 

0 

15 
  

Продукт Виробничі можливості країни Y 

Автомобілі, тис. шт. 

Рис, тис. т 

20 

0 

16 

3 

12 

6 

8 

9 

4 

12 

0 

15 
 

Визначити:  

– на виробництві яких товарів вигідно спеціалізуватися країнам Х і Y;  

– який  приріст загального виробництва автомобілів і рису, отриманий 

внаслідок такої спеціалізації;  

– в яких межах може встановитися світова ціна одного автомобіля;  

– припустимо, що світова ціна встановлюється на рівні 1 автомобіль за 1 т 

рису і обсяги зовнішньої торгівлі складають 10 тис. автомобілів і 10 тис. т рису. 

Який виграш від спеціалізації та торгівлі для кожної країни?  

Задача 2 

Фермер вирощує пшеницю і продає її ПАТ «Мукомол» за 0,5 дол./кг; 

борошномельний завод робить із зерна борошно і продає її ПАТ «Хліб» за         

http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117985/mod_resource/content/2/t31.htm#теоретичні
http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117984/mod_resource/content/2/t-2-2.htm#проявлення
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1 дол./кг; з цієї муки підприємство випікає хліб і продає його споживачеві за   

2,5 дол./кг.  

Визначити:  

– яка сума вартості додається кожним суб'єктом господарювання;  

– якою була б величина ВНП, якщо національна економіка складалася б 

тільки з цих суб'єктів господарювання? 

Література: [5, 7, 12, 13, 17, 19]. 

 

Варіант № 7 

1. Школи сучасної глобалістики. 

2. Напрями, інструменти і характер реінституціоналізації в умовах 

глобального розвитку. 

Задача 1 

2006 р. в Норвегії ВНП склав 638861,1 млрд дол. (у поточних цінах), 

споживчі витрати – 247082,8 млрд дол., державні витрати – 134976,4 млрд дол., 

чистий експорт – 27868 млрд дол., експорт – 169534 млрд дол.  

Визначити:  

– розмір інвестицій;  

–  розмір імпорту.  

Задача 2 

Щотижневі витрати сімей на споживання дорівнюють:  

З = 100+2/9DI, 

С – споживчі витрати; DI – особистий наявний дохід.  

Визначити:  

– витрати сімей на споживання і заощаджень, а також середню схильність 

до споживання і середню схильність до заощадження, якщо DI = 900 дол.;  

– граничну схильність до споживання та граничну схильність до 

заощадження зі збільшенням  особистого наявного доходу з 900 дол. до 1800 

дол. 

Література: [3, 5, 8, 11, 12, 15, 16]. 

 

http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117982/mod_resource/content/5/tem1-2.htm#школи
http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117987/mod_resource/content/2/gl4.htm#напрями
http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117987/mod_resource/content/2/gl4.htm#напрями
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Варіант № 8 

1. Характеристика глобальної стадії розвитку світової економіки. 

2. Статус і місце України в глобальному світі. 

Задача 1  

Формула споживчих витрат:  

С = 15 + 0,9 ВНП. 

Припустимо, що інвестиції (Io) і чистий експорт (Хо) не залежать від ВНП, 

тобто In = Іпо = 10 дол., Хп = Хпо = 20 дол.  

Визначте рівень рівноважного ВНП для економіки графічно та з 

використанням математичних розрахунків. Що станеться з рівноважним ВНП, 

якщо In' = Іпо' = 20 дол.? Яка величина мультиплікатора інвестицій?  

Задача 2 

Провідні економісти прогнозували зростання ВНП Японії 2006 р. Вважали, 

що споживчі витрати складуть 80 % ВНП, сума інвестицій і державних витрат 

досягне 500 млрд дол., а обсяг чистого експорту буде дорівнювати 0.  

Визначити:  

– який прогноз дадуть економісти щодо можливого обсягу ВНП;  

– яка різниця між фактичними і прогнозованими обсягами ВНП, якщо 

прогнозні оцінки щодо рівня споживчих витрат виявилися заниженими і в 

дійсності вони склали 0,68 ВНП? 

Література: [4, 7, 11, 13, 14, 17, 19]. 

 

Варіант № 9 

1. «Поствашингтонський консенсус» – пошук нових рішень у глобальній 

економіці. 

2. Діапазон і характер критики глобальних економічних процесів. 

Задача 1 

2006 р. європейський ринок праці характеризувався такими даними: 

чисельність економічно активного населення (робочої сили) – 73009 тис., 

кількість зайнятих – 66774 тис.,  чисельність населення – 146700 тис.  

http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117982/mod_resource/content/5/tem1-2.htm#харак
http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117985/mod_resource/content/2/t31.htm#діапазон
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Визначити:  

– чисельність безробітних, рівень безробіття, чисельність економічно 

неактивного населення, рівень економічної активності населення 2006 р. в 

Європі;  

2. Припустивши, що в 2006 р. природний рівень безробіття в Європі 

становив 4%, реальний ВНП за цей період склав 1849,2 млрд. дол. (в цінах 2005 

р.), розрахуйте потенційний обсяг ВВП у 2006 р.  

Задача 2 

Розрахуйте за даними в таблиці рівень інфляції в Європі для кожного 

періоду. Використовуючи «правило величини 70», визначте кількість років, 

необхідних для подвоєння рівня цін.  

Визначте відсоткову зміну реального доходу (урахувавши, що в грудні 

2002 р. номінальний дохід склав 7,1 млрд дол.).  

Таблиця 9.1 – Динаміка цін на споживчі товари і номінального доходу в Європі 

Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. 

Індекс споживчих цін (на кінець року, 

розрахований відносно до 

попереднього року) 

Номінальний дохід, млрд дол. 

 

 

940 

79,9 

 

 

320 

364,8 

 

 

230 

942,4 
 

Література: [5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18]. 

 

Варіант № 10 

1. Забезпечення країн енергетичними ресурсами – умова їх сталого 

розвитку. 

2. Однополярна глобалізація і роль США у світовій економічній системі. 

Задача 1  

Кожен долар, призначений для угод, що обертається в середньому 5 разів і 

спрямовується на купівлю кінцевих товарів і послуг. ВНП номінальний 

дорівнює 2800 млрд дол. 

 У таблиці подано обсяг попиту на гроші з боку активів за різних ставок 

http://moodlesnu.esy.es/pluginfile.php/117983/mod_resource/content/2/tem2-1.htm#однорядна
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процента. Пропозиція грошей становить 582 млрд дол.  

Таблиця 10.1 – Динаміка попиту на гроші з боку активів за різних ставок 

відсотка 

Ставка відсотка, % 

(r) 

Обсяг попиту на гроші 

зі сторони активів,  

млрд. дол. (Да) 

загальний, млрд. дол. 

(До) 

16 

14 

12 

10 

20 

21 

22 

23 

 

 

Визначте:  

– величину попиту на гроші для угод;  

– загальний обсяг попиту на гроші;  

–рівноважну ставку відсотка;  

Накресліть графіки попиту на гроші для угод, попит на гроші з боку 

активів, загального обсягу попиту на гроші, пропозиції грошей.  

Задача 2 

Реальний обсяг ВНП збільшився з 2005 р. по 2006 р. на 4 % в рік, 

пропозиція грошей – на 1 %. На скільки відсотків змінилася швидкість обігу 

грошей з 2004 по 2005 рр. 

Література: [5, 7, 10, 12, 13, 17, 19]. 

  

 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Сутність і природа глобалізації. 

2. Ознаки та чинники глобалізації. 

3. Показники та форми прояву глобалізації. 

4. Основні тенденції глобалізації. 

5. Етапи розвитку глобалізації. 

6. Позитивні наслідки сучасної глобалізації. 
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7. Негативні наслідки глобалізації економіки. 

8. Джерела конкурентоспроможності в глобальній економіці. 

9. Глобалізм і національна економіка. 

10. Економічна безпека держави умовах глобалізації. 

11. Економічна диктатура держави. 

12. Державно-корпоративний глобалізм. 

13. Взаємозв’язок і відмінності регіоналізації та глобалізації. 

14. Поняття «новий регіоналізм» та його недоліки. 

15. Проблеми глобальної системи регулювання. 

16. Глобальні регуляторні інститути. 

17. Вплив глобальної системи регулювання СОТ на розвиток світової 

економіки. 

18. Світовий ринок у системі міжнародних економічних відносин. 

19. Особливості функціонування сучасних глобальних ринків. 

20. Глобалізація ринків і глобалізація виробництва. 

21. Глобалізація світового фінансового ринку. 

22. Глобалізація товарних ринків. 

23. Теорії світової торгівлі. 

24. Міжнародна торгова політика. 

25. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. 

26. Регулювання торгівлі в системі глобальної зовнішньоекономічної 

діяльності. 

27. Міжнародна торгівля послугами. 

28. Прямі та портфельні інвестиції. 

29. Вільні економічні та офшорні зони. 

30. Світовий ринок праці. 

31. Сутність глобальної міграційної політики. 

32. Роль США у світовій економіці. 

33. Євросоюз у глобальній економіці. 

34. Японія та Китай у глобальній економіці. 
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35. Інші країни світу в регіональній економічній інтеграції. 

36. Місце України у вимірах глобального розвитку. 

37. Україна та СОТ. 

38. Економічні проблеми інтеграції України в ЄС. 

39. Транскордонна єврорегіоналізація України. 

40. Глобалізація на рівні компанії. 

41. Глобалізація на рівні окремої галузі. 

42. Глобалізація на рівні країни. 

43. Глобалізація на світовому рівні. 

44. Глобалізація як історичне явище і феномен. 

45. Еволюція наукових концепцій глобалізації. 

46. Передумови глобалізації. 

47. Характеристика основних проблем глобалізації економіки. 

48. Сучасні ідеологічні концепції формування глобальних стратегій. 

49. Ринок і держава. Відмінність між національними та корпоративними 

інтересами. 

50. Взаємозв’язок і відмінності регіоналізації та глобалізації. 

51. Особливості формування глобальної системи регулювання 

світогосподарських відносин. 

52. Проблеми глобальної системи регулювання. 

53. Глобальні регуляторні інститути. 

54. Оцінювання ефективності глобальних регуляторних інститутів і 

проблеми їх реформування. 

55. Глобалізація товарних і фінансових ринків. 

56. Досягнення сучасних глобальних ринків. 

57. Глобальна економіка та «філософія світового виробництва». 

58. Характерні риси глобального виробництва. 

59. Особливості сучасного ринку міжнародної торгівлі. 

60. Наслідки економічної політики протекціонізму для міжнародної 

торгівлі. 
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61. Основи функціонування СОТ та їх значення для міжнародної торгівлі. 

62. Глобальний ринок капіталів та його сегменти. 

63. Феномен «офшоризації» у глобальній економіці. 

64. Глобальні ринки робочої сили. 

65. Валютні надходження від трудових мігрантів та їх значення для країни. 

66. Сучасний феномен китайської моделі розвитку економіки. 

67. Євросоюз у глобальній економіці. 

68. Головні вектори геополітичної спрямованості зовнішньоекономічних 

зв’язків України. 

69. Вплив проявів глобальної економіки на економічну позицію України. 

70. Євроінтеграція та її альтернативи для України. 

71. Сучасна методологія глобалістики. 

72. Суперечності розвитку та дуалізм глобальної економіки. 

73. Сутність альтерглобалізму та форми його вираження. 

74. Прогнозування глобальної економіки та його перспективи. 

75. Конкурентна стратегія України та її оцінювання. 
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