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1. Мета й завдання вивчення дисципліни «Міжнародна макроекономіка» 

 

1.1. Мета вивчення дисципліни 

Основною метою викладання дисципліни «Міжнародна макроекономіка» є 

формування у майбутніх фахівців розуміння закономірностей функціонування 

відкритих національних економік і світового господарювання в цілому в умовах 

глобалізації ринків, набуття практичних навичок щодо застосування понять, 

категорій, напрямків та інструментів сучасної міжнародної валютно-фінансової 

системи не тільки як механізму, що обслуговує рух товарів та чинників їх 

виробництва, але й як самостійної системи міжнародної економіки.  

 

1.2. Зв'язок з іншими дисциплінами:  

«Глобальні виклики міжнародних економічних відносин», «Україна у системі 

світогосподарських зв’язків», «Економічна дипломатія та асиметрія глобального 

розвитку». 

 

1.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

 Здатність демонструвати глибокі знання сучасних теоретичних, 

методологічних та методичних засад функціонування і розвитку світового 

господарства та міжнародних економічних відносин. 

 Здатність до формування наукового цілісного уявлення про економічну 

єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на 

національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів 

конвергенції і дивергенції. 

 Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування 

міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

України. 

 Мати цілісне уявлення про асиметрії глобального розвитку на їх вплив 

на міжнародні економічні відносини 

 Володіти інструментарієм формування та просування національних 

економічних інтересів України у системі нових світогосподарських зв’язків 

 Застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України 

 

1.4. Результати навчання. 

Вміти розробляти стратегічні заходи для забезпечення фінансової безпеки 

країни за умов фінансової глобалізації. Уміння оцінювати вплив різних факторів на 

функціонування та розвиток фінансової системи в умовах інтеграційних процесів.  

 



2. Програма навчальної дисципліни «Міжнародна макроекономіка» 

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. 

Література: 1-22 

 

Тема 2. Міжнародні фінансові ринки 

Міжнародний валютний ринок. Міжнародний кредитний ринок. Міжнародний 

ринок цінних паперів. Регулювання валютно-кредитної політики країн. Регулювання 

зовнішньої заборгованості країн.  

Література: 1-22 

 

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 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. 

Література: 1-22 

 

Тема 4. Оподаткування в системі міжнародних відносин 

Особливості міжнародного оподаткування. Офшорні центри в системі 

міжнародного оподаткування. Відмивання “брудних” грошей. 

Література: 1-22 

 

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. 

Література: 1-22 

 

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. 

Література: 1-22 

 

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. 

Література: 1-22 

 

Тема 8. Міжнародна економічна політика України 

Стан, проблеми та перспективи розвитку української економіки. Нова модель 

економічного розвитку України. Специфіка процесів 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. 

Література: 1-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура вивчення дисципліни «Міжнародна макроекономіка» 
 

 

 

Назва теми 

 

Всього 

Кількість годин  

Контро

льні 

заходи 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
Денна Заочна Денна  Заочна Денна Заочна Денна  Заочна 

Тема 1. Світова 

фінансова 

система 

15 15 3 1 2 1 12 13 Тестові 

завдання, 

питання, 

ситуаційні 

вправи 

Тема 2. 

Міжнародні 

фінансові 

ринки 

20 20 4 1 2  13 13 Тестові 

завдання, 

питання, 

ситуаційні 

вправи 

Тема 3. Світова 

валютна 

система та 

принципи її 

функціонуванн

я 

20 20 4 2 3 1 12 13 Тестові 

завдання, 

питання, 

задачі, 

ситуаційні 

вправи 

Тема 4. 

Оподаткування 

в системі 

міжнародних 

відносин 

15 20 4 1 3  13 13 Тестові 

завдання, 

питання, 

задачі, 

ситуаційні 

вправи 

Тема 5. 

Міжнародні 

розрахунки і 

платіжний 

баланс 

20 20 4 1 3 1 13 13 Тестові 

завдання, 

питання, 

задачі, 

ситуаційні 

вправи 

Тема 6. 

Міжнародна 

економічна 

інтеграція 

20 20 4 1 3 1 13 13 Тестові 

завдання, 

питання, 

ситуаційні 

вправи 

Тема 7. 

Глобалізація та 

економічний 

розвиток 

20 20 4 1 2 1 12 13 Тестові 

завдання, 

питання, 

ситуаційні 

вправи 

Тема 8. 

Міжнародна 

економічна 

політика 

України 

20 15 3 1 2  12 13 Тестові 

завдання, 

питання, 

ситуаційні 

вправи 

Разом 150 150 30 10 20 5 100 105  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1 

Тема 1. Світова фінансова система 
1. Міжнародні фінансові потоки.  

2. Світовий фінансовий ринок.  

3. Розвиток світової фінансової системи в сучасних умовах.  

4. Світові фінансові центри.  

5. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. 

Тестові завдання 

Ситуаційні вправи  

Література: 1-22 

 

Практичне заняття 2 

Тема 2. Міжнародні фінансові ринки 

1. Міжнародний валютний ринок.  

2. Міжнародний кредитний ринок.  

3. Міжнародний ринок цінних паперів.  

4. Регулювання валютно-кредитної політики країн.  

5. Регулювання зовнішньої заборгованості країн.  

Тестові завдання 

Ситуаційні вправи  

Література: 1-22  

 

Практичне заняття 3 

Тема 3. Світова валютна система та принципи її функціонування 

1. Поняття світової валютної системи. Складові світової валютної системи. 

Цілі міжнародної валютної системи.  

2. Валюта та валютні курси.  

3. Валютні відносини та платіжний баланс. 

4. Етапи розвитку міжнародної валютної системи.  

5. Утворення європейської валютної системи. Ринок євровалют.  

6. Суть та види валютного ринку.  

7. Сучасний валютний ринок: особливості валютного ринку та його 

основні функції.  

8. Особливості спотового ринку і обмінного курсу «спот».  

9. Специфіка форвардного ринку.  

10. Відмітні риси ф’ючерсного ринку.  

11. Валютні опціони.  

12. Валютні ризики.  

13. Валютна політика України. 

Тестові завдання 

Ситуаційні вправи  

Література: 1-22  

 

 



Практичне заняття 4 

Тема 4. Оподаткування в системі міжнародних відносин 

1. Особливості міжнародного оподаткування.  

2. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування.  

3. Відмивання “брудних” грошей. 

Тестові завдання 

Ситуаційні вправи  

Література: 1-22  

 

Практичне заняття 5 

Тема 5. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

1. Форми та особливості міжнародних розрахунків.  

2. Авансові розрахунки в формі звичайного банківського переказу коштів.  

3. Інкасо.  

4. Розрахунки за відкритим рахунком.  

5. Розрахунки за допомогою векселів та чеків.  

6. Електронно-магнітні засоби здійснення платежів.  

7. Акредитив. Види акредитивів: відкличний та безвідкличний, покритий 

та непокритий. 

8. Визначення і принципи формування платіжного балансу.  

9. Структура платіжного балансу.  

10. Чинники, що впливають на стан платіжного балансу.  

11. Платіжний баланс України. 

Тестові завдання 

Ситуаційні вправи  

Література: 1-22  

 

Практичне заняття 6 

Тема 6. Міжнародна економічна інтеграція  

1. Суть і форми міжнародної економічної інтеграції.  

2. Передумови регіональної економічної інтеграції.  

3. Форми регіональних економічних утворень. Зони преференційної і 

вільної торгівлі. Митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союзи.  

4. Особливості сучасних міжнародних інтеграційних процесів.  

5. Основні регіональні інтеграційні утворення. Європейський Союз, 

Європейська асоціація вільної торгівлі, Північноамериканська зона вільної торгівлі, 

Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).  

6. Створення спільного ринку країн південної Америки (МЕРКОСУР).  

7. Особливості африканських інтеграційних процесів.  

8. Інтеграція східноєвропейських країн. СНД, мета його створення і 

перспектива розвитку. Чорноморське економічне співробітництво, ГУАМ. 

Тестові завдання 

Ситуаційні вправи  

Література: 1-22  

 



Практичне заняття 7 

Тема 7. Глобалізація та економічний розвиток 

1. Глобалізація як закономірність розвитку світової економіки. Основні 

етапи економічної глобалізації.  

2. Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки глобалізації.  

3. Суперечливість глобалізаційного процесу.  

4. Фінансова глобалізація. Світові фінансові кризи.  

5. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення. Демографічний вибух та 

пов’язані з ним проблеми.  

6. Проблема нерівномірності розвитку країн світу.  

7. Міжнародне регулювання глобальних проблем. Роль ООН у 

врегулюванні важливих проблем людства. 

Тестові завдання 

Ситуаційні вправи  

Література: 1-22  

 

Практичне заняття 8 

Тема 8. Міжнародна економічна політика України 

1. Стан, проблеми та перспективи розвитку української економіки. Нова 

модель економічного розвитку України.  

2. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку 

України. 

3. Передумови ефективної інтеграції України в сучасні світогосподарські 

зв’язки. Стратегічні напрями інтернаціоналізації України. Нові форми включення у 

світовий економічний простір.  

4. Завдання інтеграції України до Європейського Союзу. Позитивні 

наслідки інтеграційних процесів для економіки України.  

5. Критерії конкурентоспроможності країни за світовими методиками. 

Оцінка міжнародної конкурентоспроможності України та шляхи її підвищення. 

Тестові завдання 

Ситуаційні вправи  

Література: 1-22  

 

 

5.Самостійна робота 

1. Міжнародні фінансові потоки. Світовий фінансовий ринок.  

2. Розвиток світової фінансової системи в сучасних умовах.  

3. Світові фінансові центри.  

4. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. 

5. Міжнародний валютний ринок.  

6. Міжнародний кредитний ринок.  

7. Міжнародний ринок цінних паперів.  

8. Регулювання валютно-кредитної політики країн.  

9. Регулювання зовнішньої заборгованості країн. 

10. Поняття світової валютної системи.  

11. Складові світової валютної системи.  



12. Цілі міжнародної валютної системи.  

13. Валюта та валютні курси.  

14. Валютні відносини та платіжний баланс.  

15. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. Утворення європейської 

валютної системи. Ринок євровалют.  

16. Суть та види валютного ринку.  

17. Сучасний валютний ринок: особливості валютного ринку та його основні 

функції. Особливості спотового ринку і обмінного курсу «спот».  

18. Специфіка форвардного ринку. Відмітні риси ф’ючерсного ринку.  

19. Валютні опціони.  

20. Валютні ризики. Валютна політика України. 

21. Особливості міжнародного оподаткування.  

22. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування. Відмивання 

“брудних” грошей. 

23. Форми та особливості міжнародних розрахунків.  

24. Авансові розрахунки в формі звичайного банківського переказу коштів. 

Інкасо. Розрахунки за відкритим рахунком.  

25. Розрахунки за допомогою векселів та чеків.  

26. Електронно-магнітні засоби здійснення платежів. Акредитив. Види 

акредитивів: відкличний та безвідкличний, покритий та непокритий. Визначення і 

принципи формування платіжного балансу.  

27. Структура платіжного балансу. Чинники, що впливають на стан 

платіжного балансу. Платіжний баланс України. 

28. Суть і форми міжнародної економічної інтеграції. Передумови 

регіональної економічної інтеграції.  

29. Форми регіональних економічних утворень. Зони преференційної і вільної 

торгівлі. Митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союзи. 

Особливості сучасних міжнародних інтеграційних процесів.  

30. Основні регіональні інтеграційні утворення. Європейський Союз, 

Європейська асоціація вільної торгівлі, Північноамериканська зона вільної торгівлі, 

Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).  

31. 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. 

32. Глобалізація як закономірність розвитку світової економіки.  

33. Основні етапи економічної глобалізації.  

34. Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки глобалізації.  

35. Суперечливість глобалізаційного процесу. Фінансова глобалізація. Світові 

фінансові кризи. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення.  

36. Демографічний вибух та пов’язані з ним проблеми. Проблема 

нерівномірності розвитку країн світу.  

37. Міжнародне регулювання глобальних проблем. Роль ООН у врегулюванні 

важливих проблем людства. 

38. Стан, проблеми та перспективи розвитку української економіки.  

39. Нова модель економічного розвитку України.  



40. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку 

України. Передумови ефективної інтеграції України в сучасні світогосподарські 

зв’язки.  

41. Стратегічні напрями інтернаціоналізації України.  

42. 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.  

43. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності України та шляхи її 

підвищення. 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Міжнародна макроекономіка» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- реферати; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- залік. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Міжнародна 

макроеконоімка» визначається за шкалою оцінювання: 

 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 
F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

який передбачає навчальна дисципліна 

 

№ 

з/п 
Найменування Номер 

теми 

1. Закон України «Про вищу освіту» 1 



2. Автореферат дисертації та анотація дисертації з відповідної 

спеціальності  

2, 3, 4 

3. Наказ МОН України «Про опублікування результатів дисертацій 

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»  

5 

4. Фаховий журнал, в якому можуть публікуватися результати 

наукових досліджень зі спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» 

5 

5. Порядок проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії 

4,5,6 

6. Мультимедійна техніка 1,2,3,4,5,

6,7,8 
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