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ВСТУП 

Анотація 

Міжнародна макроекономіка вивчає ефективність взаємодії національних 

економік та світового господарства в цілому. За допомогою інструментів 

макроекономічного аналізу висвітлюються питання глобальних дисбалансів 

економічного розвитку, трансформаційних процесів в реальному та фінансовому 

секторах, бюджетної системи, функціонування монетарного сектору, платіжного 

балансу, міжнародного оподаткування та макроекономічної антикризової 

політики з огляду на глобальні виклики. 

Курс спрямований на формування у магістрантів компетентностей в області 

розуміння об’єктивних тенденцій функціонування відкритої національної 

економіки та світового господарства в цілому, що дозволить магістрантам в їх 

майбутній практичній діяльності приймати ефективні рішення з урахуванням 

сучасних глобальних викликів. Значення курсу визначається тим, що в сучасних 

умовах особливо актуальними є питання вироблення нових підходів, механізмів 

та інструментів міжнародної економічної політики, які б забезпечили 

прийнятний рівень макроекономічної стабільності в умовах серйозних 

глобальних трансформацій. 

Ключові слова: міжнародна макроекономіка, відкрита економіка, 

глобалізація, циклічні коливання, економічне зростання, неоіндустріальні 

процеси, трансформаційні процеси, бюджетна політика, державний борг, 

монетарна політика, платіжний баланс, валютний курс, валютний ринок, 

міжнародне оподаткування, офшори, антикризова політика. 

Аbstract 

International macroeconomics is studying the effectiveness of the interaction of 

national economies and the world economy as a whole. Macroeconomic analysis tools 

highlight the problems of global imbalance in economic development, transformation 

processes in the real and financial sectors, the budget system, the functioning of the 

money sector, the balance of payments, international taxation and macroeconomic anti-

crisis policies in the face of global problems. 

The course is aimed at developing undergraduates’ competencies in 

understanding objective trends in the functioning of the open national economy and the 

world economy as a whole, which will allow undergraduates in their future practical 

activities to make effective decisions taking into account modern global challenges. 

The value of the course is determined by the fact that in modern conditions the issues 

of developing new approaches, mechanisms and instruments of international economic 

policy that would ensure an acceptable level of macroeconomic stability in the face of 

serious global transformations are particularly relevant. 

Key words: international macroeconomics, open economy, globalization, 

cyclical fluctuations, economic growth, neo-industrial processes, transformation 

processes, budgetary policy, public debt, monetary policy, balance of payments, 

exchange rate, currency market, international taxation, offshore, anti-crisis policy. 
  



5 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 
(шифр і назва) 

Обов'язкова  

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й  5-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету О84128 
Спеціальність  

051 Економіка 
(код та найменування)  

 

 

 

Освітня програма 

Міжнародна економіка 
(найменування) 

Семестр 

9-й 9-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

30 год. 10год. 

Практичні, семінарські 

15 год. - 

Загальна кількість 

годин 120 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних:  

3 год.; 

 

самостійної роботи: 

5 год. 

Освітній рівень: 

другий(магістерський)  

Самостійна робота 

75 год. 50 год. 

Вид контролю: екзамен  

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНА 

МАКРОЕКОНОМІКА» є формування у студентів відповідно до освітньо-

професійної програми таких компетентностей: 

• здатність проводити дослідження на відповідному рівні 

• здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 

економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки 

• здатність демонструвати знання базових категорій, теорій, концепцій, 

технологій та методів у сфері міжнародної економіки 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є: макроекономіка, національна 

економіка, міжнародна економіка, міжнародні фінанси, міжнародна торгівля  
(за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру) 

 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень 

• розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Макроекономічна теорія відкритої економіки 

Тема 1. Теоретичні аспекти міжнародної макроекономіки [1, 2] 

Тема 2. Показники відкритості економіки [1, 2, 13, 21] 

Тема 3. Циклічні коливання та кризи в економіці [5, 7, 23] 

Тема 4. Економічне зростання: нові моделі та джерела [3, 10, 11, 27, 28, 30, 31] 

Тема 5. Трансформаційні процеси макроекономічного середовища [6, 9, 14-16, 

18, 25,32] 

 

Змістовий модуль 2. Макроекономічна політика в контексті відкритої та 

світової економіки 

Тема 6. Державний сектор та бюджетна політика країн світу [2, 12, 19, 21, 26, 27] 

Тема 7. Монетарний сектор та монетарна політика [1, 18, 20, 24, 28] 

Тема 8. Зовнішній сектор і валютна політика [2, 22, 23, 28, 29] 

Тема 9. Особливості міжнародного оподаткування [1, 3, 8, 17] 

Тема 10. Макроекономічна антикризова політика [4, 5, 7, 21, 30] 
 

 



Тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародна макроекономіка» 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Змістовий модуль 1. Макроекономічна теорія відкритої економіки 

Тема 1. Теоретичні аспекти міжнародної макроекономіки 11 2 1  8 6 -   6 

Тема 2. Показники відкритості економіки 11 2 1  8 6 -   6 

Тема 3. Циклічні коливання та кризи в економіці 12 2 2  8 6 1   5 

Тема 4. Економічне зростання: нові моделі та джерела 13 4 2  7 6 1   5 

Тема 5. Трансформаційні процеси макроекономічного середовища 13 4 2  7 6 2   4 

Разом за змістовим модулем 1 60 14 8  38 30 4 - - 26 

Змістовий модуль 2. Макроекономічна політика в контексті відкритої та світової економіки 

Тема 6. Державний сектор та бюджетна політика країн світу 13 4 2  7 6 1   5 

Тема 7. Монетарний сектор та монетарна політика 13 4 2  7 6 1   5 

Тема 8. Зовнішній сектор і валютна політика 12 4 1  7 6 2   4 

Тема 9. Особливості міжнародного оподаткування 11 2 1  8 6 1   5 

Тема 10. Макроекономічна антикризова політика 11 2 1  8 6 1   5 

Разом за змістовим модулем 2 60 16 7  37 30 6 -  24 

Разом за курсом 120 30 15 - 75 60 10 - - 50 
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

Змістовий модуль 1 

1.  Теоретичні аспекти міжнародної 

макроекономіки 

2 - 

2.  Показники відкритості економіки 2 - 

3.  Циклічні коливання та кризи в економіці 2 - 

4.  Економічне зростання: нові моделі та джерела 4 - 

5.  Трансформаційні процеси макроекономічного 

середовища 

4 - 

 
Разом за модулем 1 14 - 

Змістовий модуль 2 

6.  Державний сектор та бюджетна політика країн 

світу 

4 - 

7.  Монетарний сектор та монетарна політика 4 - 

8.  Зовнішній сектор і валютна політика 4 - 

9.  Особливості міжнародного оподаткування 2 - 

10.  Макроекономічна антикризова політика 2 -  
Разом за модулем 2 16 -  

Всього 30 - 

 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

• підготовка до лекційних занять – 1,7 год/1 год. занять (3-4 години на 

1 лекцію); 

• підготовка до практичних занять (може включати виконання 

розрахункових робіт, стандартизованих тестів, аналітичних звітів, есе, 

доповідей, презентацій (обсяг однієї роботі до 10 аркушів А4) – 0,85 год/1 

практичне заняття; 

• підготовка до контрольних заходів – (4-7) год. на 1 захід.  

 

Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Денна форма  Заочна форма  

1 Підготовка до лекцій  24 26 

2 Підготовка до практичних робіт  7 - 

3 Підготовка до модульного контролю 7   
Разом за модулем 1 38 26 

Модуль 2 

1 Підготовка до лекцій  27 24 

2 Підготовка до практичних робіт  6 - 
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3 Підготовка до модульного контролю 4  

... Разом за модулем 2 37 24 

... Всього 75 50 

 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: 

1. На практичних заняттях – практичні роботи, доповіді, презентації 

2. За весь курс – екзамен  

 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення магістранта оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках магістрант може набрати до 75 

балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (виконання практичних робіт, підготовка доповідей, 

презентацій, проміжний модульний контроль).  

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 25 балів. 

Право здавати заключний екзамен дається магістранту, якій з урахуванням 

максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. Підсумкова 

оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту.  

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 

завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності магістрантів 

та їх оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Практичні роботи 

3 

Магістрант в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

2 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 
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зміст під час письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

1 

Студент частково володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово викладає його під час письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

0 

Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. Не вирішив жодного тестового завдання. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 9 балів (3 роботи по 3 бали) 

Модуль 2: 9 балів (3 роботи по 3 бали) 

Презентації, доповіді 

3 

Презентація, доповідь є чіткою, логічною та організованою. 

Слухачі можуть слідкувати за ходом презентації / думки. 

Доповідач надає точну та повну інформацію основних концепцій і 

теорій з використанням літературних джерел. Включено 

застосування реальних прикладів для висвітлення питання. 

2 

Загалом презентація чітка і добре організована. Кілька моментів 

можуть бути незрозумілими для слухачів. 

У більшості місць пояснення теорії та концепції точне і повне. 

Суттєвих помилок немає. 

1 

Слухачі можуть зрозуміти презентацію / доповідь, лише доклавши 

свої зусилля. Деякі з арґументів нечіткі. Слабка організація. 

Пояснення концепції та теорії неточне і неповне. Досить суттєві 

помилки в тексті презентації, проте деяка інформація точна. 

0 Студент не підготував доповідь, презентацію 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 12 балів (4 роботи по 3 бали) 

Модуль 2: 15 балів (5 робіт по 3 бали) 

 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 
Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 15 13 12 10 9 7 6 4 3 1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 15 балів 

Модуль 2: 15 балів 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання практичних робіт 6*3 бали = 18 

балів 
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Виконання презентацій, доповідей 9*3 бали = 27 

балів 

 

Поточний модульний контроль 2*15 балів = 30 

балів 

 

Всього 75  

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

Елемент програми 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т1 
Доповідь, 

презентація  
3 

Доповідь, 

презентація  
3 

Т2 
Доповідь, 

презентація 
3 

Доповідь, 

презентація 
3 

Т3 
Практична 

робота 1 
3 

Практична 

робота 1 
3 

Т4 

Доповідь, 

презентація, 

Практична 

робота 2 

6 

Доповідь, 

презентація, 

Практична 

робота 2 

6 

Т5 

Доповідь, 

презентація, 

Практична 

робота 3 

6 

Доповідь, 

презентація, 

Практична 

робота 3 

6 

ПМК Тест 15 Тест 15 

ЗМ 2 

Т6 

Доповідь, 

презентація, 

Практична 

робота 4 

6 

Доповідь, 

презентація, 

Практична 

робота 4 

6 

Т7 

Доповідь, 

презентація, 

Практична 

робота 5 

6 

Доповідь, 

презентація, 

Практична 

робота 5 

6 

Т8 

Доповідь, 

презентація,  

Практична 

робота 6 

6 

Доповідь, 

презентація,  

Практична 

робота 6 

6 

Т9 
Доповідь, 

презентація 
3 

Доповідь, 

презентація 
3 

Т10 
Доповідь, 

презентація 
3 

Доповідь, 

презентація 
3 

ПМК Тест 15 Тест 15 

Підсумковий контроль Екзамен 

 

Екзамен 

 

25 25 

100 100 
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9. Засоби навчання 

• мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

• комп'ютери, комп’ютерні системи та мережи; 

• бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова та художня література, нотні партитури тощо); 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література: 

1. International Macroeconomics / S. Schmitt-Grohe, M. Uribe, M. Woodford. 

Columbia University. 2019. 663 pages. URL: 

http://www.columbia.edu/~mu2166/ 

2. Козак Ю. Міжнародна макроекономіка. К.: Центр навчальної літератури. 

2017. 400с. 

3. Міжнародна макроекономіка: метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. спец. 292 

«Міжнародні економічні відносини» / уклад.: І.М. Миценко, Т.В. Решитько; 

М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. 

міжнар. екон. відносин. Кропивницький: ЦНТУ. 2017. 36с. URL: 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8210 

 

Допоміжна література: 

4. Coibion O., Gorodnichenko Y. Information Rigidity and the Expectations 

Formation Process: A Simple Framework and New Facts. American Economic 

Review. 2015. № 105. Р. 2644–2678. 

5. International Macroeconomics in the Wake of the Global Financial Crisis / L. 

Ferrara, I. Hernando, D. Marconi (Eds.) Springer International Publishing. 2018. 

298 pages. 

6. Investing in a smart, innovative and sustainable Industry: A renewed EU 

Industrial Policy Strategy. European Commission. Brussels, 2017. URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:479:FIN 

7. Антикризове управління національною економікою. Монографія / за ред. 

І.Й. Малого. К.: КНЕУ. 2017. 368с. 

8. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка. Кол. монографія / 

О. Рогач. К.: Центр навчальної літератури. 2020. 368с. 

9. Барановський О.І. Сутність трансформаційних процесів у фінансовому 

секторі національної економіки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики. 2017. Вип.2. С.346-360. URL: http://nbuv.gov.ua 

10. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах 

глобалізації: монографія / О.С. Власюк, А.І. Мокій, О.І. Іляш та ін.; за ред. 

О.С. Власюка. Київ: НІСД, 2017. 384с. 

11. Волосюк М.В. Реіндустріалізація України як передумова економічного 

зростання. Бізнес Інформ. 2020. №4.  

12. Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна / Наук.ред. 

В. Юрчишин. К.: Заповіт. 2018. 202с. 
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13. Дернова І.А. Зовнішньоторговельна відкритість національної економіки: 

статистична оцінка. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. 

Випуск 2 (19). С.410-414. 

14. Ємець В.В. Нагромадження капіталу в умовах економічних трансформацій. 

Київ: НІЧЛАВА, 2018. 236с. 

15. Зверяков М.І., Жданова Л.Л., Шараг О.С. Нова індустріалізація як модель 

економічного розвитку України. Одесса, «Астропринт», 2017. 244с. 

16. Івченко Є.А. Трансформація як поняття та підходи до його розуміння в 

економічному контексті. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua 

17. Карлін М.І. Міжнародне оподаткування: навчально-методичний посібник. 

Тернопіль: Навчальна книга-Богдан. 2013. 360с. 

18. Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних 

ринків. Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2017. 308с. 

19. Крайчак Є.В. Система управління державним зовнішнім боргом України. 

Економіка та держава. 2018. №5. С.38-42. 

20. Макаренко М.І. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник. К.: Центр 

учбової літератури. 2019. 548с. 

21. Макроекономіка та макроекономічна політика: навч. посіб. / А.Ф. Мельник, 

Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський, О.В. Панухник; за наук. ред. А.Ф. 

Мельник. К.: Знання. 2008. 703с. 

22. Микитась В.В. Глобалізація як контекст формування економічної політики 

держави. Причорноморські економічні студії. 2016. Випуск 4. С.11-14. 

23. Міжнародна макроекономіка. Навч. посібник. Видання 3-тє перероб. та доп. 

К.: Центр навчальної літератури. 2011. 364с. 

24. Міжнародна торгівля і фінанси. Навчальний посібник / С.В. Князь, М.Т. 

Бець, Г.Л. Вербицька. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2016. 

516с. 

25. Національна модель неоіндустріального розвитку України: монографія / 

В.П. Вишневський, Л.О. Збаразька, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за заг. 

ред. В.П. Вишневського. К.: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2016. 

518с. 

26. Омеляненко М.О. Модернізація політики управління державним боргом 

України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №1. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2018/11.pdf 

27. Папаіка О.О. Державне регулювання макроекономічного середовища: 

національні особливості та світовий досвід. Причорноморські економічні 

студії. 2018. Випуск 33. С.11-16. URL: 

http://bses.in.ua/journals/2018/33_2018/ 

28. Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку / 

Наук. ред. В. Юрчишин. Київ: Заповіт. 2016. 116с. 

29. Тимошенко О.В. Тенденції формування та призначення платіжного балансу 

та золотовалютних резервів: діалектичні взаємозв’язки. Ефективна 

економіка. 2018. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua 
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30. Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного 

розвитку: кол. монографія / за ред. М.І. Скрипниченко; НАН України, Ін-т 

екон. та прогнозув. К. 2012. 720с. 

31. Україна: економічні перспективи десяти найбільших торговельних 

партнерів. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 

2020. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=6356 

32. Яка промислова політика потрібна Україні для переходу до Індустрії 4.0? 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 2019. URL: 

http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=6184 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Державна служба статистики України: URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Міністерство фінансів України: URL: https://mof.gov.ua 

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства: URL: 

https://www.me.gov.ua 

4. Міністерство розвитку громад та територій України: URL: 

https://www.minregion.gov.ua 

5. Національний банк України: URL: https://bank.gov.ua 

 


