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1.

Найменування показників

Кількість кредитів –
денна форма: 5;

Модулів –
Змістових модулів –
Індивідуальне науководослідне завдання:
Загальна кількість годин –
денна форма: 150 год.
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних –

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
0305 «Економіка та
підприємництво»
Напрям підготовки
6.030508 «Фінанси і
кредит»

Спеціальність (професійне
спрямування):

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання

Нормативна

Рік підготовки:
2-й
Семестр
4-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень: бакалавр

самостійної роботи
студента –

24 год.
Практичні, семінарські
24 год.
Лабораторні
Самостійна робота
102
Індивідуальні завдання:
2 год.
Вид контролю:
ДСК

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 47% (48 год / 102 год).
для заочної форми навчання – ---

.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ
Мета і завдання викладання дисципліни
Метою викладання дисципліни ―Фінансова глобалізація‖ є формування комплексу знань щодо теоретично-концептуальних засад та вироблення навичок застосування
глобального підходу в економіці.
Головні завдання викладання цієї дисципліни полягають у засвоєнні студентами
термінологічного апарату глобалістики; з’ясуванні суті глобального підходу та розумінні процесу глобалізації; формуванні нового економічного світогляду, що ґрунтується на
розумінні глобальних процесів, активізації творчого пошуку студентів у вирішенні сучасних проблемних питань.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
ЗНАТИ:
еволюцію теорій глобалізації;
сутність сучасної фінансової глобалізації, її протиріччя та перспективи;
теоретичні аспекти вимірювання глибини глобалізаційних змін в економіці;
специфіку функціонування та механізм взаємодії основних суб’єктів глобалізації: транснаціональних корпорацій та міжнародних організацій;
особливості функціонування фінансового ринку в умовах глобалізаційних
впливів;
специфіку банківської діяльності в умовах глобалізації;
механізм впливу фінансової глобалізації грошово-кредитну політику центральних банків та інструментарій мінімізації її негативних впливів;
глобалізаційні аспекти інвестиційної діяльності;
систему глобалізаційних факторів впливу на формування і динаміку валютних
курсів;
особливості виникнення і розгортання сучасних світових фінансових криз;
основи теорії регіоналізму та формування глобальної економічної системи.
ВМІТИ:
робити самостійний аналіз глобальних процесів у світовому економічному
просторі;
застосовувати глобальний підхід у розв’язанні практичних завдань;
розраховувати основні показники глобалізації, аналізувати їх динаміку;
оцінювати наслідки впливу глобалізаційних тенденцій на розвиток національного економічного середовища, зовнішньоекономічні пріоритети країни та ділову поведінку суб’єктів світо господарської діяльності;
Місце дисципліни у навчальному процесі
Курс ―Фінансової глобалізації ‖ є самостійним розділом економічної науки і є дисципліною природничо-наукового циклу для підготовки бакалаврів економіки. Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку дисциплін економічної теорії і дисципліни ―Міжнародна економіка ‖ і є базою для вивчення дисциплін «Центральний банк і грошовокредитна політика», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий ринок» та ін.

ПРОГРАМА ТА ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Структура навчальної дисципліни
Тема

Сутність та характеристики глобалізації.
Фінансова глобалізація в структурі глобалізаційних процесів
Особливості сучасного етапу розвитку фінансової глобалізації
Теоретичні аспекти вимірювання глобалізаційних процесів
Аналіз методик кількісного та якісного вимірювання глобалізації
Аналіз підходів до визначення ТНК
Основні показники транснаціоналізації світової
економіки
Основні мотиви виходу ТНК на нові ринки
Сучасні тенденції розвитку систем оподаткування доходів ТНК

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Разом

Лк

Пр

Самостійне
опрацювання
матеріалу

4

4

10

2

2

10

2

2

10

4

4

12

4

4

12

16
16

2

2

12

2

2

12

16
16

2

2

2

2

12
12

150

24

24

102

Загальний
обсяг
18
14
14
20
20

2.2 Лекційні заняття
Ном.
розд.

Тема лекції, її зміст

1

Сутність та характеристики глобалізації.
Фінансова глобалізація в структурі глобалізаційних процесів
Особливості сучасного етапу розвитку фінансової глобалізації
Теоретичні аспекти вимірювання глобалізаційних процесів
Аналіз методик кількісного та якісного вимірювання глобалізації
Аналіз підходів до визначення ТНК
Основні показники транснаціоналізації світової
економіки
Основні мотиви виходу ТНК на нові ринки
Сучасні тенденції розвитку систем оподаткування доходів ТНК

2
3
4
5
6
7
8
9
РАЗОМ

Обсяг годин
4

Посилання на літературу

2

Вся література

2

Вся література

4

Вся література

4

Вся література

2

Вся література

2

Вся література

2

Вся література

2

Вся література

Вся література

24

2.3 Практичні заняття
Ном.
розд.

Тема практичного заняття, її зміст

1

Сутність та характеристики глобалізації.
Фінансова глобалізація в структурі глобалізаційних процесів
Особливості сучасного етапу розвитку фінансової глобалізації

2
3

Обсяг годин
4

Посилання на літературу

2

Вся література

2

Вся література

Вся література

Теоретичні аспекти вимірювання глобалізаційних процесів
Аналіз методик кількісного та якісного вимірювання глобалізації
Аналіз підходів до визначення ТНК
Основні показники транснаціоналізації світової
економіки
Основні мотиви виходу ТНК на нові ринки
Сучасні тенденції розвитку систем оподаткування доходів ТНК

4
5
6
7
8
9
РАЗОМ

4

Вся література

4

Вся література

2

Вся література

2

Вся література

2

Вся література

2

Вся література

24

2.4 Планування самостійної роботи студента
Ном.
підрозд.

Ном.
розд.

Теми та питання для самостійного вивчення

Самостійна робота студента за курсом.
1
Етапи розвитку процесу глобалізації.
Загальна характеристика сучасного етапу про2
цесу глобалізації.
Форми проявлення глобалізаційної тенденції в
3
сучасних умовах.
Робота з лекційним матеріалом.
Підготовка до практичних занять.
Підготовка до тестування.
Додаткові теми курсу.
1
Кількісна оцінка глобалізації.
Фінансовий ринок в умовах глобалізаційних
2
впливів.
Банківська діяльність в контексті глобалізації
3
економіки.
Глобалізаційні аспекти функціонування світо4
вої валютної системи.
Вплив фінансової глобалізації на грошово5
кредитну політику держави.
Інвестиційна діяльність в контексті інтеграцій6
них та глобалізаційних процесів.
Світові фінансові кризи. Економічна безпека
7
держави.
Регіоналізм та формування глобальної еконо8
мічної системи.
РАЗОМ

1

2
3
4

5

Норма
часу
СРС, годин

Посилання на
літературу

30

Вся література

5
5
20

Вся література
Вся література
Вся література

42

Вся література

102 ГОДИНИ

2.5 Тестування
Метою тестування є :
- вивчення студентами загальних основних положень щодо теоретичноконцептуальних засад та вироблення навичок застосування глобального підходу в
економіці.
Завданнями тестування є:
- надання допомоги студентові в засвоєнні всіх розділів досліджуваної дисципліни,

-

перевірка навичок самостійної роботи над навчальною літературою й матеріалами періодики.

2.6 Індивідуальні завдання
Індивідуальним завданням з дисципліни «Фінансова глобалізація» є комплексне завдання, що виконується студентами самостійно при консультуванні викладачем.
В процесі виконання індивідуальної роботи студент повинен продемонструвати
вміння:
- формулювати мету і завдання роботи;
- обґрунтовувати методи вирішення поставлених завдань;
- розробляти структуру роботи;
- працювати з літературними джерелами та статистичними даними;
- виявляти проблеми в рамках досліджуваної теми;
- формулювати результати своєї роботи і давати їм оцінку.
2.7 Методи навчання
Лекції: докладне викладення навчального матеріалу із застосуванням мультимедійного проектору, оглядові лекції з використанням опорного конспекту, лекції-дискусії,
лекції з помилками тощо.
Практичні заняття: вирішення багатоваріантних задач на основі розрахунків на
прикладі найпростіших завдань, розв'язання тестових завдань, представлення студентами
доповідей за індивідуальними темами, написання модульних контролів, робота над індивідуальними завданнями.
2.8 Методи контролю
Тестування, співбесіда з проблемних питань, вирішення ситуаційних завдань, виконання практичних творчих завдань з питань оподаткування, розв’язання задач, захист
ОДЗ.
2.9 Методичне забезпечення
№ п/п 1-3 з переліку розділу «Література»

2.10 Рекомендована література
Базова
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
№
п/п

Назва

1
1
2
3

2
Основна література
Суліма, Є. М. Глобалістика [Текст] : підручник / Є. М. Суліма, М. А.
Шепєлєв. — К. : Вища школа, 2010. — 544 с.
Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С.
Шмет та ін.; За ред. О.І. Рогача. — К. : Либідь, 2003. — 784 с.
Оспіщев, В. І. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. І. Оспіщев, О.
П. Близнюк, В. В. Кривошей. — К. : Знання, 2006. — 335 с.

Наявна
кількість
примірників
3

Вид

3

Підручник

288

Підручник

2

Навч.посібни
к

Ел.версія

Монографія
Навч.посібни
к

4

Додаткова література
4

Білорус О. Г.
2003. — 360 с.

Економічна система глобалізму: Монографія. — К.: КНЕУ,

5

Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова,
В.В. Ковалевський та ін. — 3-тє вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2007.
— 640 с.

Авторизований доступ

6
7

8

9

10

11

12
13

14
15

16

17

18
19

Сорос, Д. Про глобалізацію [Текст] : навч. посіб. / Д. Сорос ; пер.Пер. А.
Фролкін. — К. : Основи, 2002. — 173 с.
До парламентських слухань на тему: "Стратегія розвитку України на 20102020 роки в умовах глобалізаційних викликів": Інформаційно-аналітичні
матеріали. Світовий досвід та вітчизняна практика [Текст] : забезпечення
розвитку інноваційної діяльності // Економіст. Український журнал. —
2009. — № 6. — С. 18-27.
Глобалізація світової економіки: передумови, рушійні сили та наслідки
[Текст] / Н. В. Безрукова // Науковий вісник Полтавського університету
споживчої кооперації. Економічні науки. — 2007. — № 2(22). — С. 11 - 15.
Гальчинський, А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка
оновлення [Текст] / А. Гальчинський // Економіка України. — 2009. — №
1. — С. 4-18.
Карлова, Ірина Олександрівна Глобалізація: сутність, наслідки та вплив на
соціально-економічний розвиток України [Текст] / І. О. Карлова // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 11. — С. 41-52.
Клочко, В. П. До виміру глибини глобалізаційних змін в економіці [Текст]
/ В. П. Клочко // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 9.—С.2734.
Буравльов, Є. П. Глобалізація: проблеми безпеки [Текст] / Є. П. Буравльов.
— К. : Ін-т проблем національної безпеки, 2007. — 160 с.
Гаврилюк, О. В. Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби
забезпечення [Текст] / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. — 2011. — № 4.
— С. 107-119.
Майер, Л. Як глобалізація веде до кризи світової економіки [Текст] / Л.
Майер // Економічний часопис. — 2004. — № 2. — С. 8 - 14.
Осаволюк, С. Чинники впливу глобалізації на стабільність міжнародного
фінансового ринку [Текст] / С. Осаволюк // Економіка України. — 2003. —
№ 12. — С. 15 - 18.
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