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Освітньо-професійна програма 

другого (магістерського) рівня 

вищої освіти 

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

СИЛАБУС 

 

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

 



ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Силабус дисципліни 

“Глобальна економіка та інноваційний розвиток” 
 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин та 

європейської інтеграції 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність: 071 “Облік і оподаткування” 

Освітньо-професійна програма: “Облік і оподаткування” 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки - 1, семестр – 1-й 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Куцмус Наталія Миколаївна 

Профайл викладача 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-

menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-kutsmus-nataliya-

mikolajivna 

Контактна інформація +38 063 1175995, kutsmusn@ukr.net 

Консультації 
Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 до 

18.00 
 

 

 

3. Анотація до дисципліни 
 

Дисципліна “Глобальна економіка та інноваційний розвиток” є компонентою 

освітньо-професійної програми підготовки здобувачів «Облік і оподаткування». 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка та інноваційний 

розвиток» є: вивчення природи й закономірностей становлення глобальної економіки; 

засобів і потенціалу регулювання глобальних економічних процесів; механізмів 

функціонування глобальних ринків; сучасних стратегій конкурентного лідерства 

глобальних корпорацій; процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних 

умовах; ресурсного потенціалу глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних 

економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах. 

 

 



4. Мета та цілі дисципліни 

 
Мета викладання дисципліни полягає у формуванні системи знань щодо 

теоретичних засад глобалізації та економічної інтеграції, поведінки економічних суб’єктів 

в умовах глобалізації, досвіду впровадження різних форм економічної інтеграції на 

практиці, особливостей формування глобальних ринків; надання універсального 

інструментарію для обґрунтування економічних явищ, які відбуваються у світовій 

економіці; обґрунтування ролі інновацій у глобальному розвитку; проектування 

інноваційної політики бізнес-структур тощо. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 знати: основні характеристики міжнародної економічної інтеграції та глобалізації, 

основні проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України; природу, 

передумови та фактори становлення глобальної економіки; закономірності 

глобальної корпоратизації бізнесу; генезис глобальної економічної інтеграції; 

динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку; форми 

та механізми соціалізації глобальної економіки; механізми та інструментарій 

антициклічного регулювання економік у глобальній системі; дію конкурентних 

механізмів глобального ринку; напрями інтеграції України в глобальний 

економічний простір, типологію технологічних укладів та класифікаційні ознаки 

інновацій та інноваційної діяльності; форми організації інноваційної діяльності в 

глобальному бізнес-просторі. 

 вміти: аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; виявляти та 

оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; 

розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих 

комплексів; організовувати процеси управління міжнародною економічною 

діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; визначати регулятивні 

пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики; 

обґрунтовувати напрями розвитку інноваційної діяльності компаній та оцінювати 

ефективність інновацій. 

 

Компетентності,  на формування яких націлена дисципліна (ЗК): 

ЗК 01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК 05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних 

систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 

невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації. 

СК 08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності 

суб’єктів господарювання, органів державного сектору 

СК 11. Здатність формувати інформацію для одержання підприємством статусу 

авторизованого економічного оператора, організовувати фінансовий і управлінський облік 

товарів за митними режимами та здійснювати розрахунки податкових і митних платежів, 

аналіз, аудит господарських операцій у сфері зовнішньоекономічних зв’язків. 



5. Організація навчання 
 

5.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 28 6 

Практичні / лабораторні 14 6 

Самостійна робота 78 108 

 

5.2. Формат дисципліни 
 очний; 

 змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle); 

 дистанційний.  

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Т 1 Глобалізація та економічний розвиток 3 2 

2.  Т 2 Становлення глобальної економіки  3 - 

3.  Т 3 Міжнародні стратегії глобалізації 2 - 

4.  Т 4 ТНК як суб’єкт глобалізації економіки 3 2 

5.  Т5 Технологічна політика ТНК  2 - 

6.  Т6 Регулятивні механізми глобальної економіки 3 2 

7.  Т7 Механізми функціонування глобальних ринків 4 - 

8.  Т8 Інноваційний розвиток: теорії та глобалізаційна 

парадигма 

3 - 

9.  Т9 Організаційні форми інноваційної діяльності 3 - 

10.  Т10 Поняття та еволюція інноваційної політики 2 - 

Разом: 28 6 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 

М
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Модуль 1 
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к
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іс
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Лекції 0,5 28  14 

Практичні заняття 0,5 14 7 

Самостійна робота 0,3 78 22 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Індивідуальні завдання 5 1 5 

Разом: - 60 

 



Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою: 

 поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, 

презентації) – максимум 60 балів,   

 підсумковий контроль – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 

 

Шифр Результат навчання 

ПР 01 Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та управління 

ПР 05 Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для 

потреб управління суб’єктом господарювання 

ПР 08 Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого податкового законодавства 

ПР 09 Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами 

для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР 12 Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи 

контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та 

органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.  

ПР 13 Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики 

ПР 20 Обгрунтовувати вибір оптимальної системи організації зовнішньоекономічних 

зв'язків та організовувати обліковий процес і контроль руху товарів, податкових і 

митних платежів за митними режимами. 

 

7. Пререквізити 
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність. 

 

8. Політики дисципліни 
• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 %). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний).  

• Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність вихідних даних щодо джерел використаної інформації і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під 

час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, тестування за допомогою Google-form).  

• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 



9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, телевізорами, комп’ютерами, фліпчартами і передбачають використання 

викладачем мультимедійних презентацій, а також програмного забезпечення, необхідного 

для опрацювання аналітичної інформації про перебіг глобальних економічних процесів. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

1. The Global Competitiveness Report (2013–2019). URL: http://reports.weforum.org 

2. Бочан І.О. Глобальна економіка: підручник / І.О. Бочан, Михасюк І.Р. – К.: Знання, 

2007. – 403 с. 

3. Глобальна економіка : навч. посіб. для студентів зі спеціальностей «Економіка», 

«Маркетинг», «Облік і оподаткування» / за редакцією проф. С. І. Архієреєва. – Харків 

: Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 192 с. 

4. Глобальна економіка : навч. посібник / В. П. Решетило; Харків. нац. ун-т міськ. госп-

ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. ‒ 167 с. 

5. Глобальна економіка : навчальний посібник : у 2-х частинах. Частина 1. Теоретичні 

засади глобальних досліджень : [Електронне видання] / В. В. Липов. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2017. – 228 с. 

6. Глобальна економіка: Навчальний посібник / Н.М. Вдовенко, Л.В. Богач, В.Л. 

Гераймович, К.С. Кваша, М.М. Павленко. – К. : НУБіП України, 2017. – 319 с. 

7. Гузенко І.Ю. Ціннісно-культурні аспекти економічної глобалізації. Економічний 

вісник, 2019. – №1. – С. 25-36. 

8. Дахно І.І. Світова економіка: навч. посіб. / І.І. Дахно. – К.: ЦНЛ, 2006. – 264 с.  

9. Деррида Ж. Глобализация, мир и космополітизм / Ж. Деррида // Космополис № 2 (8), 

М., 2004, с. 125-140. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.risa.ru/cosmopolis. 

10. Дятлова В.В. Глобализация мировой экономики: современные тенденции и 

противоречия процесса. Менеджер. 2016. № 2 (71). С. 16–23. 

11. Інноваційний розвиток підприємства [текст]: навч.посіб./ Пугач А.М., Демчук Н.І., 

Довгаль О.В., Крючко Л.С., Тягло Н.В.– ФОП Швець В.М., 2018. - 348с. 

12. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. / Т. В. Кальченко. - К.: КНЕУ, 2009. 

– 364 с.  

13. Ковтун О.І. Глобальна економіка : підручник / За заг ред. Ковтун О.І. – Львів. Вид-во 

ЛКА. – 2014. – 704 с. 

14. Копитець Н.Г. Сучасні тенденції глобалізації фінансових ринків. Облік і фінанси 

АПК: бухгалтерський портал. 2020. Режим доступу: 

http://magazine.faaf.org.ua/suchasni-tendencii-globalizacii-finansovih-rinkiv.html. 

15. Костылева А.В., Бычкова Л.В. Роль транснациональных корпораций в мировой 

экономике. Молодой ученый. 2017. № 2. С. 450–453. 

16. Мазурок П. П. Глобальна економіка: навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. 

Кулішов. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 208 с.  

17. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака. – К.: 
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18. Рокоча В.В., Одягайло Б.М., Терехов В.І. Геоекономіка та глобальні стратегії 
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