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Силабус курсу 

Міжнародна макроекономіка    

Ступінь вищої освіти – третій (освітньо-науковий) 
Спеціальність 051 - «Економіка»  
Освітньо-наукова програма «Економіка»  
 
 
 

 

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

ПІП д.е.н., проф. Куриляк В.Є. 

Контактна інформація v.kuryliak@wunu.edu.ua, +38 067-675-25-93 

Опис дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни є: привити студентами навички роботи з 
інформаційними технологіями в агрономії на основі спеціалізованих програмних продуктів, 
виробити практичні навички з вибору технічних засобів для їх реалізації. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/2 
Тема 1. Світова 
фінансова система 
 

Міжнародні фінансові потоки. Світовий 
фінансовий ринок. Розвиток світової фінансової 
системи в сучасних умовах. Світові фінансові 
центри. Офшорні зони в системі світових 
фінансових центрів. 

Тести, 
питання  

4/2 

Тема 2. Міжнародні 
фінансові ринки 
 

Міжнародний валютний ринок. Міжнародний 
кредитний ринок. Міжнародний ринок цінних 
паперів. Регулювання валютно-кредитної політики 
країн. Регулювання зовнішньої заборгованості 
країн.  

Тести, 
питання  

4/2 

Тема 3. Світова валютна 
система та принципи її 
функціонування 

Поняття світової валютної системи. Складові 
світової валютної системи. Цілі міжнародної 
валютної системи. Валюта та валютні курси. 
Валютні відносини та платіжний баланс. Етапи 
розвитку міжнародної валютної системи. 
Утворення європейської валютної системи. Ринок 
євровалют. Суть та види валютного ринку. 
Сучасний валютний ринок: особливості валютного 

Тести, 
питання  
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ринку та його основні функції. Особливості 
спотового ринку і обмінного курсу «спот». 
Специфіка форвардного ринку. Відмітні риси 
ф’ючерсного ринку. Валютні опціони. Валютні 
ризики. Валютна політика України. 

4/3 Тема 4. Оподаткування в 
системі міжнародних 
відносин 

Особливості міжнародного оподаткування. 
Офшорні центри в системі міжнародного 
оподаткування. Відмивання “брудних” грошей. 

Тести, 
питання  

4/3 

Тема 5. Міжнародні 
розрахунки і платіжний 
баланс 
 

Форми та особливості міжнародних розрахунків. 
Авансові розрахунки в формі звичайного 
банківського переказу коштів. Інкасо. Розрахунки 
за відкритим рахунком. Розрахунки за допомогою 
векселів та чеків. Електронно-магнітні засоби 
здійснення платежів. Акредитив. Види 
акредитивів: відкличний та безвідкличний, 
покритий та непокритий. Визначення і принципи 
формування платіжного балансу. Структура 
платіжного балансу. Чинники, що впливають на 
стан платіжного балансу. Платіжний баланс 
України. 

Тести, 
питання  

3/3 

Тема 6. Міжнародна 
економічна інтеграція  
 

Суть і форми міжнародної економічної інтеграції. 
Передумови регіональної економічної інтеграції. 
Форми регіональних економічних утворень. Зони 
преференційної і вільної торгівлі. Митний союз, 
спільний ринок, економічний і валютний союзи. 
Особливості сучасних міжнародних інтеграційних 
процесів. Основні регіональні інтеграційні 
утворення. Європейський Союз, Європейська 
асоціація вільної торгівлі, Північноамериканська 
зона вільної торгівлі, Асоціація країн Південно-
Східної Азії (АСЕАН). Створення спільного ринку 
країн південної Америки (МЕРКОСУР). 
Особливості африканських інтеграційних процесів. 
Інтеграція східноєвропейських країн. СНД, мета 
його створення і перспектива розвитку. 
Чорноморське економічне співробітництво, ГУАМ. 

Тести, 
питання  

3/2 

Тема 7. Глобалізація та 
економічний розвиток 
 

Глобалізація як закономірність розвитку світової 
економіки. Основні етапи економічної глобалізації. 
Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки 
глобалізації. Суперечливість глобалізаційного 
процесу. Фінансова глобалізація. Світові фінансові 
кризи. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення. 
Демографічний вибух та пов’язані з ним 
проблеми. Проблема нерівномірності розвитку 
країн світу. Міжнародне регулювання глобальних 
проблем. Роль ООН у врегулюванні важливих 
проблем людства. 

Тести, 
питання  

4/3 Тема 8. Міжнародна 
економічна політика 
України 

Стан, проблеми та перспективи розвитку 
української економіки. Нова модель економічного 
розвитку України. Специфіка процесів 

Тести, 
питання  
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 інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку 
України. Передумови ефективної інтеграції 
України в сучасні світогосподарські зв’язки. 
Стратегічні напрями інтернаціоналізації України. 
Нові форми включення у світовий економічний 
простір. Завдання інтеграції України до 
Європейського Союзу. Позитивні наслідки 
інтеграційних процесів для економіки України. 
Критерії конкурентоспроможності країни за 
світовими методиками. Оцінка міжнародної 
конкурентоспроможності України та шляхи її 
підвищення. 
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4. Hill Ch.W., HultT.M., Mehtani R. International Business: Competing in the Global Marketplace. 

McGraw Hill Education; Eleventh edition, 2018. 882 p 
5. Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2017). International Economics: Theoryand Policy. 

[rental edition], 11th Edition. 800p.  
6. Marr Bernard. Data Strategy: How to Profit from a World of Big Data, Analytics and the Internet. 

2017. 200 p. 
7. Salvatore D. (2019) International Economics, 13th Edition. John Wiley & Sons, 720 р.  
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та інноваційної діяльності. К.: ЦУЛ, 505 с. 
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Тернопіль : ТНЕУ, 360 с 
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посіб. у 2 ч. / Д. Л. Орловський ; Харків : НТУ "ХПІ", 2018. Ч. 1-335 с., Ч.2 -432 с 

 
 

Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату 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). 

● 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.  
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Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік  100 

 
 
Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


