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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни «Міжнародна макроекономіка» 
Викладач (-і) Васильченко Сергій Миколайович, к.е.н., доцент 
Контактний телефон викладача 050 - 3735986 
E-mail викладача vasm@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Лекційні, практичні заняття, самостійна робота 
Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 
Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до графіку 
консультацій, розміщеному на інформаційному стенді та 
сайті кафедри 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
В курсі «Міжнародна макроекономіка» розглядаються основні процеси, закони та закономірності 
функціонування та розвитку міжнародної економіки в системі сучасної економічної теорії 
(мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів 
мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної 
політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної 
інтеграції. Логічним завершенням змісту курсу є розгляд проблем регулювання міжнародної 
мікроекономіки. Міжнародна макроекономіка суттєво поширює предмет аналізу теорії 
міжнародної економіки, здійснює його на рівні взаємодії відкритих національних економік та 
світового господарства в цілому. Це поширення ґрунтується на існуванні міжнародної валютно- 
фінансової системи не тільки як механізму, що обслуговує рух товарів та чинників їх виробництва, 
але й як самостійної системи міжнародної економіки. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів навичок економічного 

мислення, ринкової поведінки та економічної культури, необхідної для ведення міжнародної 
економічної діяльності на різноманітних ринках в умовах сучасної світової економіки. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності: 
ЗК.10 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Фахові компетентності:  
СК.2 Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і 

методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати 
теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин. 

СК.4 Здатність обґрунтувати особливості реалізації форм міжнародних відносин не мега-, 
макро-, мезо і мікрорівнях. 

СК.14 Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням 
фахової термінології, включаючи усну та письмову комунікацію національною та іноземними 
мовами. 

5. Програмні результати навчання 
РН.2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і 
письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 
РН.4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; 
формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і 
міжнародного середовища. 
РН.5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших 
бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів 
діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до 
них. 
РН.9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії 
та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної 
торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та 
кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 
РН.10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних 
відносин та моделей їх економічного розвитку. 
РН.11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних 
економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 
РН.15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між 

mailto:vasm@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pu.if.ua/


суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між 
ними. 
РН.17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і 
застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на 
міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 
РН.18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння 
категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та 
розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 
зв’язків. 
РН.21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 
міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 
професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

 РН.22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 



6. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Лекції 12 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний/ 
Вибірковий 

Другий Міжнародні економічні 
відносини 

Перший Нормативний 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Література Завдання, 

години 
Вага оцінки Термін 

виконання 
Модуль 1. 
Тема 1. Національна 
економіка в системі 
світового 
господарства. 
Класифікація країн 
світу. 
1. Національна 
економіка як об’єкт 
світової економічної 
системи. 
2. Регіональний та 
типологічний підходи 
до класифікації країн 
світу.* 
3. Специфіка економіки 
розвинутих країн. 
Основні риси країн з 
транзитивною 
економікою. Загальний 
характер економіки 
країн, що 
розвиваються. * 
4. Сутність та цілі 
інтеграційних процесів. 
Рівні інтеграції 
та регіональні 
інтеграційні 
угрупування. 

проблемна 
лекція, 
практичне 
заняття 

[20,21,22, 
24,25,26] 

Виконання 
творчих 
завдань, 
розв’язува 
ння задач, 
підготовка 
до 
самостійно 
ї роботи. 
15 год. 

Максимальна 
оцінка - 5 

до наступного 
тематичного 
заняття згідно 
розкладу 

Модуль 2. 
Тема 2. Міжнародна 

торгівля. 
1. Сутність 
міжнародної торгівлі та 
базові поняття. 
2. Класичні теорії 
міжнародної торгівлі. 
Стандартна модель 
міжнародної торгівлі. 
3. Теорема Столпера- 
Самуельсона.* 
4. Альтернативні 
теорії міжнародної 
торгівлі.*Теорія 

лекція- 
конференція, 
практичне 
заняття 

[20,21,22, 23, 
24,25,26, 27] 

Виконання 
творчих 
завдань, 
розв’язува 
ння задач, 
підготовка 
до 
самостійно 
ї роботи. 
15 год. 

Максимальна 
оцінка - 5 

до наступного 
тематичного 
заняття згідно 
розкладу 



переважного попиту С. 
Ліндера.* Теорія 
"циклу життя 
продукту"  Ч. 
Киндельбергера, Р. 
Вернона, Л. 
Уелса.*Теорія 
міжнародної 
конкурентоспроможнос 
ті націй М. Портера.* 
5. Ціноутворення в 
міжнародній торгівлі. 
Наслідки міжнародної 
торгівлі. 

     

Тема 3. 

Зовнішньоторгівельна 
політика. 

1. Зовнішньоторгівельн 
а політика: сутність, 
типи, напрями та 
інструменти. 
2. Класифікація митних 
тарифів.* Тарифні 
методи регулювання 
міжнародної торгівлі. 
Базисна теорія митного 
тарифу. 
3. Інструменти 
нетарифного 
регулювання 
зовнішньої торгівлі. 
4.Форми 
протекціонізму, 
переваги та недоліки 
політики 
протекціонізму.* 
5.Особливості розвитку 
митно-тарифного 
регулювання в 
Україні.* 
6.Світові ринки товарів 
та послуг.* 

проблемна 
лекція, 
практичне 
заняття 

[20,21,22, 23, 
24,25,26, 27] 

Виконання 
творчих 
завдань, 
розв’язува 
ння задач, 
підготовка 
до 
самостійно 
ї роботи. 
15год. 

Максимальна 
оцінка - 5 

до наступного 
тематичного 
заняття згідно 
розкладу 

Модуль3. 
Тема 4. Міжнародна 
міграція капіталу та 
робочої сили. 
1. Сутність, фактори та 
види міжнародної 
трудової міграції. 
2. Наслідки 
міжнародної трудової 
міграції. 
3. Сучасні тенденції 
розвитку міжнародного 
ринку праці. 
4. Міжнародна міграція 
капіталу: сутність, 
фактори, форми. 
5. Рух 
підприємницького 

лекція- 
візуалізація, 
практичне 
заняття 

[1,2,3,4.5,6,7,8, 9, 
10,20,21,22, 
24,25,26, 27] 

Виконання 
творчих 
завдань, 
розв’язува 
ння задач, 
підготовка 
до 
самостійно 
ї роботи. 
15год. 

Максимальна 
оцінка - 5 

до наступного 
тематичного 
заняття згідно 
розкладу 



капіталу. 
6. Позичковий капітал 
у міжнародній 
економіці та проблема 
зовнішньоекономічної 
заборгованості. 

     

Тема 5. Світова 
валютна система. 
1.Міжнародна валютна 
система та її елементи. 
2.Еволюція 
міжнародної валютної 
системи. 
3. Валютний ринок та 
валютні операції. 

інтерактивна 
лекція, 
практичне 
заняття 

[20,21,22,23, 
24,25,26] 

Виконання 
творчих 
завдань, 
розв’язува 
ння задач, 
підготовка 
до 
самостійно 
ї роботи. 
15год. 

Максимальна 
оцінка - 5 

до наступного 
тематичного 
заняття згідно 
розкладу 

Тема 6. Платіжний проблемна [11,12,13,14,15,16, Виконання Максимальна до наступного 
баланс та міжнародні лекція, 17,18,19,20,21,22, творчих оцінка - 5 тематичного 
розрахунки. практичне 23,24,25,26] завдань,  заняття згідно 
1.Поняття та структура заняття  розв’язува  розкладу 
платіжного балансу.   ння задач,   
2.Взаємозв'язок між   підготовка   
складовими платіжного   до   
балансу   самостійно   
3.Нерівновага   ї роботи.   
платіжного балансу та   15год.   
її відновлення.      

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання 

курсу 
Контроль успішності студентів здійснюється у формі 

поточного контролю, який включає також контроль 
самостійної роботи та підсумкового контролю. За підсумками 
кожного виду контролю студент може набрати максимально 
50 балів. 

Поточний контроль здійснюється у формі усного 
опитування на практичних заняттях і має за мету перевірку 
рівня підготовки студентів. Мінімальна кількість оцінок 
отриманих за семестр – 3. Перескладання поточних 
негативних оцінок та підвищення позитивних оцінок не 
допускається. Всі пропущені практичні (семінарські) заняття 
обов’язково відпрацьовуються (в залежності від причин 
пропуску заняття), проте викладач тільки фіксує 
відпрацювання у журналі, а оцінка, при цьому, не 
виставляється. 

Контроль самостійної роботи проводиться у формі 
усного опитування, розв’язування задач чи тестування під 
час проведення семінарів. 

Підсумкова (екзаменаційна) оцінка засвоєння 
навчального матеріалу визначається як сума оцінок 
поточного контролю (максимальна оцінка 50 балів) та 
підсумкового контролю (максимальна оцінка 50 балів). 

Вимоги до письмової роботи Письмова робота виконується при проведенні контролю 
самостійної роботи у формі тестування. Робота містить 20 
тестових питань (приклади питань наведені у методичних 
рекомендаціях), час виконання - 20 хв., правильна відповідь 
оцінюється у 2,5 бали. 

Семінарські заняття Під час проведення семінарських занять студенти беруть участь в 
розв’язуванні тестових завдань, задач, виконання творчих завдань 



 та самостійної роботи. 
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
У випадку, якщо студент не відпрацював пропущені заняття, 
або (та) отримав підсумковий бал нижчий за 25, то він не 
допускається до складання підсумкового контролю - 
екзамену. 

8. Політика курсу 
Політика курсу спрямована на набуття студентами базових знань з міжнародної мікро та 

макроекономіки. Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 
запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 
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