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1. Мета і завдання дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни  є формування комплексу знань щодо 

теоретично-концептуальних засад процесів глобалізації та усвідомлення ролі обліково-

інформаційного забезпечення розвитку бізнесу в умовах глобалізації; а також надбання 

здатності досліджувати тенденції розвитку економіки, робити узагальнення стосовно оцінки 

прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.  

Завданням вивчення дисципліни є формування компетентностей, важливих для 

особистісного розвитку фахівців та їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку 

праці, що стосуються формування нового економічного світогляду, який базується на 

розумінні глобальних процесів, з’ясування сутності глобальної економіки та розуміння 

процесу глобалізації; усвідомлення сучасних тенденцій розвитку обліково-

інформаційного забезпечення управління економічними процесами у глобальному 

середовищі та впливу глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку в Україні та 

закордоном.   

 

Назва курсу Глобалізація економіки та інформаційне забезпечення її 
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Вибіркова дисципліна, змістових  модулів 2. 
Форма контролю: залік. 
Загальна кількість кредитів - 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 28 
годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна робота – 78 
годин. 
Формат: очний (offline/facetoface)/дистанційний (online). 
Мова викладання: українська. 
Рік викладання – 2022. 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному на інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua 

курс Глобалізація економіки та інформаційне забезпечення її 

розвитку у режимі відео конференцій Zoom, через 

електронну пошту Viber, Messenger, Telegram за 

домовленістю. 

Пререквізити Особливі вимоги відсутні, але ефективність засвоєння змісту  

дисципліни підвищиться, якщо здобувач володіє знаннями  з 

економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, 

інформаційного забезпечення професійної діяльності. 



   

2. Результати навчання 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 
- сутність глобального підходу та особливості процесу глобалізації; 

- сформувати економічний світогляд, що базується на розумінні глобальних 

процесів; 

- усвідомити сучасні тенденції розвитку інформаційного забезпечення управління 

економічними процесами у глобальному середовищі; 

- системи та особливості регулювання бухгалтерського обліку на національному 

рівні; 

- професійні організації та їх роль у розвитку обліку в умовах глобальної 

економіки; 

- сутність та процедуру сертифікації бухгалтерів в Україні та закордоном; 

- сутність, процедуру прийняття та сфери застосування міжнародних стандартів, 

що регламентують бухгалтерський облік; 

- облікові системи різних країн та їх розвиток в глобальному середовищі; 

- напрямки розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації. 

вміти:  

- демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, 

причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем;  

- свідомо аналізувати глобальні процеси розвитку світового економічного 

простору та сучасні тенденції розвитку інформаційного забезпечення управління 

економікою; 

- оцінювати наслідки впливу глобалізації на розвиток національного економічного 

середовища, визначати зовнішньоекономічні пріоритети країни та формувати 

ділову поведінку суб'єктів господарської діяльності у глобальному середовищі, 

зокрема у сфері застосування міжнародних стандартів ведення обліку та 

формування фінансової звітності; 

- визначати сутність об’єктів обліку, контролю та особливості їх облікового 

відображення в умовах глобалізації економіки; 

- аналізувати розвиток облікових систем та моделей різних країн в глобальному 

середовищі; 

- усвідомлювати необхідність підвищення професійного рівня та провадження 

професійної діяльності з врахуванням професійного досвіду обліку, аудиту та 

оподаткування в контексті глобалізації економіки та імплементації норм 

міжнародних та європейських стандартів з обліку в Україні. 

Набути соціальних навичок (soft-skills): 

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати 

матеріал; 

- взаємодіяти в економічному середовищі. 

 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її  порушення. 

При організації освітнього  процесу в Центральноукраїнському  національному 

технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють 

відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про 

організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального 



навчального плану ЗВО; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади глобалізації економіки та інформаційне 

забезпечення її розвитку 

Тема 1. Економічна природа глобальних трансформацій (глобалізації) 

Тема 2. Становлення глобальної економіки 

Тема 3. Бухгалтерський облік як інструмент інформаційного забезпечення управління 

бізнесом в умовах глобалізації 

Тема 4. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки 

Змістовий модуль  2. Особливості регулювання бухгалтерського обліку в 

умовах глобалізації 

Тема 5. Системи регулювання обліку на національному рівні в Україні та за кордоном 

Тема 6. Особливості регулювання фінансового обліку в умовах глобалізації 

Тема 7. Професійні організації та їх роль в Україні та закордоном. Розвиток 

бухгалтерської професії в умовах глобалізації 

Тема 8. : Вплив глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку в Україні 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний,підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне 

опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у 

тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої освіти 

навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або лабораторних 

заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та  дворівневою 

(«зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання. 

 

6. Рекомендована література 

 

1. Ковтун О.І., Куцик П.О., Башнянин Г.І. Глобальна економіка / за заг. Ред. Ковтуна 

О.І. Львів : Видавництво ЛКА, 2014. 704 с. 

2. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства : 

монографія / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Рузмайкіна та інші; за ред. Г.М. 

Давидова. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем» , 2017. – 242 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. http://www.ifac.org. Офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів 

2. http://search.ligazakon.ua База нормативно-правових актів, аналітика та 

консультація з ведення обліку 

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/  Наукова періодика України. Доступ до повних 

текстів 1139 журналів та збірників наукових праць. Ресурс Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри Аудиту,  обліку та оподаткування,  

Протокол № __1__ від    «_17_» _серпня__ 2022 р. 
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