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економічний аналіз»

ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Макроекономіка та міжнародний 

економічний аналіз» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та 
оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної форм навчання», затверджених 
розпорядженнями №071/роз. від 10.07.2019 p., № 088/роз, від 16.10.19 р. та відповідних 
нормативних документів.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Заплановані результати.

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують 
профіль фахівця у сфері міжнародних економічних відносин. Засвоєння даної дисципліни дає 
можливість методологічно обгрунтувати та системно упорядкувати теоретичні уявлення 
студента (як майбутнього фахівця) про закономірності розвитку макроекономічних процесів, 
механізми макроекономічного регулювання розвитку національної та світової економіки” 
заходи ринкового саморегулювання та державного впливу на економічний розвиток в системі 
макроекономічних досліджень та міжнародного економічного аналізу.

Метою викладання дисципліни є формування системи загальнотеоретичних і прикладних
знань про закономірності, механізми, вимір та стандарти міжнародного економічного аналізу
функціонування національної та світової економіки в системі міжнародних економічних
відносин,^ що діють та еволюціонують на підставі сучасних макроекономічних теорій,
концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною економічною наукою та
апробованих світовою практикою макроекономічного розвитку та міжнародного економічного 
аналізу.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
-дослідження теорій макроекономічної науки, розкриття її об’єкта, предмета, функцій і 

методів, висвітлення основних макроекономічних показників, закономірностей та індикаторів 
макроекономічного розвитку, вивчення механізмів та усвідомлення сутності процесів 
макроекономічної стабілізації, досягнення макроекономічної рівноваги;

-дослідження економічної поведінки інституційних учасників закритої та відкритої 
моделей макроекономічного кругообігу ресурсів, доходів та капіталів в умовах ринкової 
економіки, у т.ч. за участі сектору «закордон»;

-теоретичне осмислення основних економічних категорії та показників системи 
національних рахунків (СНР ООН), інших макроекономічних показників та соціально- 
економічних індикаторів для здійснення фахового макроекономічного та міжнародного 
економічного аналізу;

-виявлення причин, закономірностей та соціально-економічних наслідків 
макроекономічної нестабільності, циклічності розвитку економіки, безробіття та інфляції, 
порушення рівноваги сукупного попиту та сукупної пропозиції;

-  розгляд базових моделей макроекономічної стабілізації, визначення шляхів досягнення 
макроекономічної рівноваги та умов переходу до економічного зростання в умовах ринку;

-розкриття механізму дії основних складових макроекономічної політики: антициклічної, 
політики зайнятості, грошово-кредитної, монетарної, фіскальної, антиінфляційної, 
зовнішньоекономічної, соціальної та ін., теоретичне осмислення макроекономічних, соціально- 
економічних наслідків їх впровадження та міжнародного економічного аналізу їх 
результативності;

—дослідження закономірностей функціонування сучасних світових товарних ринків;
—теоретичне осмислення студентами концепцій міжнародного економічного аналізу;
—виявлення фундаментальних основ аналітичної діяльності у галузі міжнародної 

економіки;
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вивчення інструментарію діяльності міжнародних економічних інститутів та їх політики;
-оволодіння інструментами аналізу ефективності зовнішньоекономічної політики 

держави на макрорівні;
-ознайомлення студентів з теоретичними засадами інформаційно-аналітичної діяльності 

та основними напрямками формування інформаційної і прагматичної культури фахівця з 
міжнародних економічних відносин.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 
компетентності:

-  ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі 
навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних 
досліджень світогосподарських зв язків, характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов.

-  ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

-  ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя.

-  ЗКЗ. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.
-  ЗК7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
-  ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
-  ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним.
-  ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
-  ЗК11. Здатність працювати в команді.
-  ЗК15. Здатність аналізувати сучасні проблеми та процеси, прогнозувати можливий їх 

розвиток в майбутньому.
-  ФК1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового 

господарства, особливості реалізації економічної політики та світових 
інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.

-  ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та 
принципи регулювання міжнародної торгівлі.

-  ФК7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно- 
фінансових і кредитних відносин.

-  ФК8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 
взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та 
налагоджувати комунікації між ними.

-  ФК9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин 
та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 
природничими науками.

-  ФК10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та 
дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні. 
ФК11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з 
урахуванням причинно- наслідкових та просторово-часових зв’язків
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ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 
матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.

-  ФК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й 
ефективно використовувати їх в практичній діяльності.

-  ФК17. Здатність оцінювати ефективність національних економічних моделей за 
системою соціально-економічних критеріїв та позиціонувати їх у структурі світової економіки

ФК19. Здатність здійснювати комплексний аналіз передумов і факторів формування 
нового світового економічного порядку та прогнозувати диспозицію кожної країни в ньому.

Міждисциплінарні зв’язки: Дана дисципліна взаємопов’язана і базується на знаннях з 
дисциплін «Математика для економістів і теорія ймовірностей та матстатистика», «Вступ до 
спеціальності «Міжнародні економічні відносини», «Мікроекономіка та економіка фірми», 
«Економічна теорія», взаємопов’язана з дисципліною «Світова економіка» та є базою для 
вивчення подальших дисциплін, а саме: «Економетрика», «Міжнародні фінанси».

1.2. Програма навчальної дисципліни.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з 2 навчальних модулів, а саме:
навчального модуля №1 «Закономірності розвитку макроекономічних процесів у 

ринковій економіці».
навчального модуля №2 «Основи міжнародного економічного аналізу»,

кожен з яких є логічною завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз 
результатів її виконання.

Модуль № 1 «Закономірності розвитку макроекономічних процесів у ринковій 
економіці»
Тема 1.1. Сутність макроекономіки як науки. Предмет і методи макроекономічних 
досліджень.

Сутність макроекономіки як науки та основні етапи її еволюції. Світові школи 
макроекономіки. класична, кейнсіанська, неокласична, монетаризм, неокейнсіанство та 
посткейнсіанство. Об’єкт, предмет, завдання та функції макроекономіки. Взаємозв’язок мікро- 
та макроекономічних процесів у економічному розвитку країни та світового господарства. 
Місце макроекономіки в системі економічних наук.

Методологія макроекономічних досліджень. Специфічні методи макроекономічних 
досліджень, метод агрегування показників; макроекономічне моделювання; прогнозування. 
Макроекономічні моделі: екзогенні (зовнішні) та ендогенні (внутрішні). Нормативна та 
позитивна макроекономіка. Роль макроекономічних процесів та макроекономічних досліджень 
в системі міжнародних економічних відносин та економічної науки.
Тема 1.2. Закриті та відкриті макроекономічні моделі кругообігу ресурсів, продуктів, 
доходів та витрат.

Характеристика закономірностей функціонування ринку продуктів, ресурсів та 
фінансового ринку. Інституційні сектори національної економіки та їх характеристика. Роль, 
функції та види ділової активності сектору домогосподарств, підприємницького сектору, 
державного сектору (сектору загальнодержавного управління), фінансового сектору та сектору 
«закордон» у закритих та відкритій моделях кругообігу ресурсів, продуктів, доходів та витрат.

Форми заощаджень та інвестицій у макроекономічних моделях кругообігу ресурсів, 
продуктів, доходів та витрат. Взаємозв'язок моделей грошового кругообігу та кругообігу 
ресурсів, продуктів, доходів та витрат. Взаємозв'язок економічних складових
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макроекономічного кругообігу: «вилучення -  заощадження», «ін'єкції -  інвестиції». Умови 
досягнення макроекономічної рівноваги у закритих та відкритій моделях кругообігу ресурсів, 
продуктів, доходів та витрат. Модель: «ін'єкції -  вилучення».

Закриті моделі макроекономічного кругообігу ресурсів, продуктів, доходів та витрат. 
Роль інституційних секторів економіки: «домогосподарства», «підприємства», «держава», 
«фінансовий ринок» у забезпеченні збалансованого та рівноважного грошового кругообігу та 
кругообігу ресурсів, продуктів, доходів та витрат.

Роль сектору «закордон» у відкритій моделі макроекономічного кругообігу ресурсів, 
продуктів, доходів та витрат. Умови досягнення макроекономічної рівноваги у «відкритій» 
економіці за участі сектору «закордон». Роль міжнародного бізнесу та учасників міжнародних 
економічних відносин у досягненні макроекономічної рівноваги у «відкритій» економіці.
Тема 1.3. Макроекономічні показники в системі національних рахунків (СНР ООН).

Сутність, методологічні принципи та основні категорії системи національних рахунків 
(СНР). Зміст та значення системи національних рахунків для визначення макроекономічних 
процесів та макроекономічного аналізу. Відмінності СНР від «балансів народного 
господарства» (БНГ). Етапи розвитку СНР.

СНР — уніфікована статистична модель ринкової економіки. Сутність та економічний 
зміст базових категорій СНР ООН: «економічне» та «не економічне» виробництво; «ринкова 
ціна» та «економічна ціна»; «економічна» та «географічна» територія країни; «агенти -  
резиденти» та «агенти -  не резиденти»; «валові» та «чисті» макроекономічні показники в СНР 
ООН. Сутність та макроекономічне значення СНР ООН для розвитку світового господарства. 
Сутність та види економічної діяльності інституційних секторів СНР ООН: «нефінансові 
корпорації», «фінансові корпорації», «сектор загального державного управління», «сектор 
домашніх господарств», «сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні 
господарства».

Загальна характеристика основних макроекономічних показників. Валовий внутрішній 
продукт (ВВП): економічний зміст та методи розрахунку. Розрахунок ВВП за виробничим 
методом (за галузями). Макроекономічний зміст категорій «стадія виробництва», «випуск», 
«проміжне споживання», «валова додана вартість». Виторг і додана вартість. Розрахунок ВВП 
за доходами (розподільний метод). Розрахунок ВВП за видатками (метод кінцевого 
використання). Національний дохід (НД). Чистий внутрішній продукт (ЧВП). Макроекономічні 
показники, похідні від ВВП. Валовий національний продукт (ВНП). Валовий національний 
дохід (ВИД). Валовий національний дохід як показник доходу нації.

Номінальні та реальні макроекономічні показники. Сутність дефлятора ВВП та індексу 
споживчих цін, їх порівняльна характеристика. Дефлювання та інфлювання ВВП. Загальна 
характеристика новітніх макроекономічних показників (рейтингів): індекс людського розвитку, 
індекс економічної свободи, рівень глобалізації економіки, рейтинги глобальної 
конкурентоспроможності та ін.
Тема 1.4. Макроекономічна нестабільність національного виробництва. Економічний 
(діловий) цикл.

Макроекономічна нестабільність і нерівномірність економічного розвитку. Циклічність 
економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності. Поняття, причини та фази 
економічного (ділового) циклу. Загальна характеристика фаз ділового економічного циклу: 
«криза», «депресія», «пожвавлення», «піднесення». Дві стадії циклу: «рецесія» та «розширення 
виробництва». Індикатори економічного циклу: індекси зростання реального ВВП; приріст 
реального ВВП; ВВП на душу населення та інші макроекономічні показники. Види 
економічних циклів за тривалістю. Сутність структурних криз. Найбільш значимі теоретичні 
моделі циклічного розвитку економіки та їх класифікація. Теорія «довгих хвиль» 
М.Д.Кондратьєва. Сутність державної антициклічної політики. Сутність та складові
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макроекономічної політики «стримування» та «експансії» в системі макроекономічної 
антициклічної політики. Сучасні модифікації ділових циклів у світовому господарстві.
Тема 1.5. Характеристика динаміки сукупного попиту у досягненні макроекономічної

Поняття макроекономічної рівноваги. Сутність сукупного попиту (AD) та його складові: 
сукупні споживчі витрати домашніх господарств; інвестиційні видатки підприємств; державні 
видатки, державні закупівлі та інвестиції; чистий експорт. Закономірності дії закону сукупного 
попиту в макроекономічному середовищі під впливом цінових та нецінових факторів.

Сутність цінових та нецінових факторів, що впливають на зміни сукупного попиту. 
Графічна інтерпретація сукупного попиту та варіанти його зміни. Вплив цінових факторів на 
зміну сукупного попиту. Ефект відсоткової ставки; ефект багатства; ефект імпортних закупівель 
та їх графічне відображення на змінах кривої сукупного попиту.

Загальна характеристика нецінових факторів, що впливають на сукупний попит. Зміни 
споживчих витрат домогосподарств під впливом динаміки нецінових чинників: ВВП на душу 
населення, рівень нагромадження національного багатства; очікування споживачів; ставки 
оподаткування, рівень державної допомоги (субсидії та ін.). Зміни інвестиційних витрат 
підприємств під впливом нецінових факторів: рівень доходності інвестицій; динаміка 
відсоткових ставок по кредитам; рівень податків; стадія економічного циклу та обсяг вільних 
виробничих потужностей тощо. Зміни державних витрат під впливом нецінових чинників. 
Подвійний вплив податків на рівень сукупних державних витрат. Роль державних витрат у 
формуванні мультиплікативного ефекту економічного зростання. Мультиплікатор. Витрати на 
чистий експорт. Роль міжнародного бізнесу у формуванні чистого експорту та стимулювання 
розвитку внутрішнього національного виробництва. Вплив девальвації національної грошової 
одиниці на динаміку чистого експорту.
Тема 1.6. Закономірності динаміки сукупної пропозиції та умов досягнення 
макроекономічної рівноваги.

Сутність, складові та графічна інтерпретація сукупної пропозиції. Загальна 
характеристика та динаміка горизонтального (кейнсіанського) відрізку кривої сукупної 
пропозиції. Загальна характеристика та динаміка висхідного (проміжного) відрізку кривої 
сукупної пропозиції. Загальна характеристика та динаміка вертикального (класичного) відрізку 
кривої сукупної пропозиції. Неокласичне та кейнсіанське пояснення динаміки сукупної 
пропозиції. Економічний звязок динаміки сукупної пропозиції та економічного зростання. 
Екстенсивний, інтенсивний та змішаний тип економічного зростання.

Нецінові фактори, що впливають на динаміку сукупної пропозиції. Зміна витрат 
виробництва та цін на ресурси; динаміка продуктивності виробництва; вплив державної 
політики (податки- субсидії) на тенденції динаміки сукупної пропозиції.

Умови досягнення макроекономічної рівноваги сукупного попиту та сукупної 
пропозиції. Макроекономічні моделі досягнення рівноваги на горизонтальному 
(кейнсіанському), висхідному (проміжному) та вертикальному (класичному) відрізку кривої 
сукупної пропозиції. Модель IS — LM. Динаміка цін у макроекономічних моделях 
макроекономічної рівноваги та у моделях економічного зростання. «Ефект храповика».
Тема 1.7. Циклічні коливання зайнятості та безробіття: макроекономічнй вимір.

Сутність ринку праці. Загальна характеристика пропозиції праці та її графічна 
інтерпретація у макроекономіці. Фактори, що впливають на пропозицію робочої сили: рівень 
освіти та професійної спеціалізації; фізіологічні можливості людини та вікові показники; 
соціальні чинники; досвід роботи та ін Загальна характеристика попиту на працю та її графічна 
інтерпретація. Фактори, що визначають попит на працю: історичні, кліматичні, національні та 
інститущйні особливості, що впливають на рівень оплати праці. Вплив циклічних коливань 
економіки на динаміку оплати праці.

рівноваги.
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Заробітна плата як ціна праці. Мінімальна заробітна праця. Погодинн оплата праці. 
Прожитковий мінімум. Фактори, що визначають динаміку оплати праці. Основні 
макроекономічні показники функціонування ринку праці. Економічно активне населення: 
зайняті та безробітні. Економічно неактивне населення. Макроекономічний показник: «рівень 
безробіття». Типи безробіття: фрікційне, структурне, циклічне. Природна норма безробіття як 
ситуація «повної зайнятості». Основні теорії зайнятості та безробіття. Критика теорії «закону 
народонаселення» Т.-Р. Мальтуса. Кейнсіанська теорія зайнятості. Теорія зайнятості 
М.Фрідмена (монетаризм). Закон Оукена та його макроекономічна інтерпретація. 
Макроекономічне регулювання рівня зайнятості. Сутність та складові державної політики 
зайнятості.
Тема 1.8. Інфляція та ділові цикли. Антиінфляційна макроекономічна політика.

Сутність інфляції. Види інфляції: помірна (повзуча), галопуюча, гіперінфляція.
Інфляція витрат та інфляція попиту: сутність, причини виникнення та прояви. 

Кейнсіанська теорія пояснення інфляції. Монетаристська теорія пояснення інфляції. Інфляція: 
методи вимірювання та види інфляції. Індекс споживчих цін. Дефлятор. Сутність процесів 
інфлювання та дефлювання.

Макроекономічні передумови розкручування «інфляційної спіралі». Внутрішні чинники 
розвитку інфляційних процесів: зростання витрат виробництва; зменшення продуктивності 
праці; зростання податкового навантаження; зростання цін монополістів; державне 
регулювання цін та ін. Зовнішні чинники розвитку інфляційних процесів: зростання цін на 
імпортні товари; зростання попиту з боку сектору «закордон»; динаміка валютних коливань. 
Соціально-економічні наслідки інфляції для товаровиробників, національної економіки, для 
розвитку міжнародного бізнесу та світового господарства.

Сутність антиінфляційної політики держави. Антиінфляційні заходи держави: контроль 
за заробітною платою та цінами; політика «заморожування» заробітної плати та «затягування 
пасків»; індексація доходів та ін. Фіскальні та грошові аспекти інфляції. Зв'язок фіскальної та 
антиінфляційної макроекономічної політики. Криві Філліпса. Макроекономічний зв'язок 
інфляції та безробіття.
Тема 1.9. Бюджетне, фіскальне та монетарне макроекономічне регулювання економіки.

Державний бюджет: його структура та функції. Бюджетне обмеження уряду. Причини 
виникнення дефіциту державного бюджету та способи його покриття. Державний борг: основні 
причини та наслідки його зростання. Методи управління державним боргом. Теорії державного 
боргу. Вплив дефіциту бюджету та державного боргу на національну економіку.

Фіскальна (податкова) політика: цілі, види та інструменти. Види податків. Вплив 
державних закупівель та чистих податків на динаміку ВВП. Дискреційна та недискреційна 
фіскальна політика. Фіскальна політика у класичній та кейнсіанських моделях. Подвійний 
вплив податків на динаміку економічного зростання, на сукупний попит та сукупну 
пропозицію. Крива Лаффера. Фіскальна політика та державний бюджет.

Монетарна макроекономічна політика. Грошово-кредитна система, її зміст, будова, 
об'єкти та суб'єкти. Центральний банк як основний регулятор. Функції Центрального банку. 
Грошова маса та грошові агрегати. Комерційні банки: характеристика активних та пасивних 
банківських операцій.

Зміст, цілі, методи та інструменти монетарної (грошово-кредитної) політики. Операції на 
відкритому ринку, зміна облікової процентної ставки і норми часткового резервування як 
інструмент монетарної макроекономічної політики. Класична і кейнсіанська теорії попиту на 
гроші. Моделі пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор. Монетарна політика у моделі AD
AS та наслідки її впливу на економіку. Ефективна взаємодія фіскальної та монетарної політики 
у моделі «IS-LM». Умови досягнення рівноваги на грошовому ринку. Передавальний механізм 
та ефективність монетарної політики в системі макроекономічного регулювання.
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Тема 1.10. Зовнішня торгівля та зовнішньоекономічна політика в системі 
макроекономічного регулювання економіки.

Міжнародний поділ праці, його сутність та чинники розвитку. Зовнішня торгівля, її 
фактори та показники. Поняття відкритої економіки. Модель відкритої економіки Мандела- 
Флемінґа (IS-LM-BP). Взаємозв’язок між чистим експортом та чистими інвестиціями. Теорії 
міжнародної торгівлі. Теорії абсолютних та відносних переваг у міжнародній торгівлі. Зовнішня 
торгівля за умов зростання витрат заміщення. Теорії міжнародної торгівлі Гекшера-Оліна та 
М.Портера. Вигоди країн — учасниць зовнішньої торгівлі. Економічний протекціонізм та вільна 
торгівля (фрітредерство). Причини «вибіркової» протекціоністської політики та загальні 
тенденції щодо лібералізації міжнародної торгівлі. Неопротекціонізм та інструменти його 
реалізації на початку XXI ст. Торговельні війни та їх макроекономічні наслідки.

Сутність та види зовнішньоекономічної політики в системі макроекономічного 
регулювання економіки. Зв'язок зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики, 
платіжного та торгового балансу країни. Платіжний баланс країни, його структура і значення. 
Торговий баланс, баланс поточних операцій і баланс руху капіталу. Взаємозв’язок рахунків 
платіжного балансу. Вплив макроекономічної політики та валютного курсу на стан платіжного 
балансу. Причини дефіциту і кризи платіжного балансу. Дефіцит платіжного балансу та 
державний борг країни. Роль «чистого експорту» і зовнішньої торгівлі у забезпеченні процесів 
макроекономічної стабілізації та економічного зростання.

Модуль № 2 «Основи міжнародного економічного аналізу»
Тема 2.1. Теоретичні основи міжнародного економічного аналізу.

Сутність аналізу, історія та перспективи розвитку. Предмет та об’єкт вивчення 
економічного аналізу. Завдання міжнародного економічного аналізу. Зв'язок з іншими науками. 
Інформаційне забезпечення економічного аналізу. Класифікація видів економічного аналізу. 
Місце міжнародного економічного аналізу в системі видів аналізу. Особливості предмету, 
об єкту та мети міжнародного економічного аналізу. Функції міжнародного економічного 
аналізу. Джерела інформації для проведення міжнародного економічного аналізу.

Поняття методу економічного аналізу. Методика проведення економічного аналізу. 
Характеристика основних етапів аналізу. Класифікація прийомів та способів проведення 
економічного аналізу. Характеристика якісних (абстрактнологічних) прийомів та способів 
проведення економічних досліджень. Характеристика кількісних описових прийомів та 
способів аналізу. Характеристика аналітичних прийомів та способів проведення економічних 
досліджень.
Тема 2.2. Економіко-статистичні та математичні методи міжнародного економічного 
аналізу.

Сутність та задачі факторного економічного аналізу. Особливості детермінованого 
факторного аналізу. Типи детермінованих моделей. Загальні прийоми моделювання в 
детермінованих факторних системах. Способи оцінки впливу факторів в детермінованих 
факторних системах: метод ланцюгових підстановок, метод абсолютних різниць, метод 
відносних різниць, індексний 6 спосіб. Особливості та етапи проведення стохастичного 
факторного аналізу. Прийоми побудови та розв’язання оптимізаційних економіко- 
математичних задач. Методи прогнозування.
Тема 2.3. Особливості аналізу діяльності суб’єктів світового господарства на макрорівені.

Порівняльний аналіз сучасних методик класифікації країн світу. Оцінка розвитку 
національних економік з використанням макроекономічних показників. ВВП -  основний 
макроекономічний показник. Методи розрахунку. Аналіз динаміки. Система національних 
рахунків. Інтегральні показники розвитку країн світу: індекс розвитку людського потенціалу, 
індекс бідності, індекс розвитку за тендерною ознакою, індекс технологічних досягнень країни,
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індекс конкурентоспроможності країни, індекс транснаціоналізації країни, індекс довіри до 
прямих іноземних інвестицій, індекс економічної свободи, індекс глобалізованості країн.

Платіжний баланс країни. Аналіз структури платіжного балансу та відображення 
зовнішньоекономічних операцій країн за його статтями. Фактори, що впливають на рівновагу 
платіжного балансу країни. Порівняльна характеристика стану платіжного балансу України та 
інших держав світу.
Тема 2.4. Особливості аналізу окремих форм міжнародних економічних відносин.

Міжнародні комерційні відносини як об’єкт міжнародного економічного аналізу. 
Міжнародна торгівля як форма міжнародних економічних відносин. Система показників аналізу 
міжнародної торгівлі. Аналіз структури, динаміки, обсягів та ефективності міжнародної 
торгівлі. Методики розрахунку світових цін на товари та послуги. Оцінка порівняльних переваг 
комерційних операцій за методами торговельного обміну (торгівля напряму і через 
посередників) за його видами.

Аналіз процесів міжнародної міграції капіталів в системі міжнародних економічних 
відносин. Кількісна та якісна характеристика міжкрайових переміщень капіталу. Порівняльний 
аналіз прямого та портфельного інвестування, їх організаційні та інституційні форми. 
Масштаби, географія та 7 виробнича структура діяльності ТНК. Експансія транснаціонального 
капіталу на світових інвестиційних ринках. Ризики у міжнародному інвестуванні.

Міграція людського ресурсу як об’єкт аналізу. Вплив міжнародної трудової міграції на 
структуру людського ресурсу країн еміграції та імміграції. Порівняльний аналіз ефективності 
залучення іноземного людського ресурсу та інших факторів виробництва.
Тема 2.5. Оцінка ефективності участі підприємств та країн у світовій економіці.

Поняття ефективності. Визначення ефективності окремих експортно-імпортних 
операцій. Оцінка ефективності зовнішньої торгівлі окремої країни та світової торгівлі в цілому. 
Ефективність участі підприємств за капіталовкладеннями. Визначення рівня участі країни в 
системі міжнародного розподілу праці.
Тема 2.6. Метод математичного моделювання в аналізі міжнародних економічних 
процесів.

Поняття «модель», «моделювання». Сутність процесу моделювання. Передумови та 
особливості проведення процесу моделювання. Форми моделювання: матеріальні та ідеальні 
(математичні моделі). Особливості застосування методу математичного моделювання в 
міжнародній економіці.

Класифікація економіко-математичних моделей: функціональні та структурні моделі, 
дескриптивні та нормативні моделі, детерміновані та не детерміновані моделі, статичні та 
динамічні моделі, відкриті та закриті моделі тощо. Характеристика етапів економіко- 
математичного моделювання. Місце математичного моделювання в економічній науці та 
міжнародній економічній практиці.
Тема 2.7. Статистичні та оптимізаційні моделі економічних явищ та процесів в 
міжнародному економічному аналізі.

Поняття кореляційного зв’язку. Парна кореляція, рівняння регресії. Коефіцієнт парної 
кореляції. Нелінійні кореляційні залежності. Множинна кореляція Довірчі інтервали. Перевірка 
нуль-гипотези. Мультиколінеарність. Економетричні моделі. Структурна форма моделі. 
Приведена форма моделі. Проблема ідентифікації. Оцінка параметрів структурної форми. 
Прогнозування на основі економетричної моделі.

Поняття оптимізації. Проблема оптимізації в економіці. Оптимізаційна задача, її 
елементи. Етапи побудови оптимізаційних задача. Види оптимізаційних задач. Особливості 
формалізації. Пошук — метод рішення оптимізаційних задач. Пошукові методи оптимізації.
Тема 2.8. Застосування виробничих функцій в економічному аналізі економічних процесів 
розвитку світового господарства.
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Поняття та економічний зміст виробничих функцій. Розвиток досліджень виробничих 
функцій. Способи представлення та класифікація виробничих функцій. Характеристика 
основних груп виробничих функцій. Етапи побудови та аналізу виробничих функцій.

Моделі прогнозування економічних процесів. Трендові моделі на основі кривих 
зростання. Моделі прогнозування тимчасових рядів. Метод ковзного середнього. Модель 
експоненціального згладжування. Ситуації, що ілюструють різний вибір значення параметра а 
(реакція на стрибок, реакція на постійні зміни, реакція на сезонні зміни).
Тема 2.9. Міжнародний економічний аналіз глобальних закономірностей розвитку 
світового ринку авіаційних послуг.

Ключові глобальні закономірності розвитку світового ринку авіаційних послуг на основі 
комплексного узагальнення етапів розвитку суспільства. Економічний аналіз тенденцій і 
структурних домінант глобального ринку авіатранспортних послуг.

Міжнародний економічний аналіз структурних зрушень на світовому ринку авіаційних 
послуг. Аналіз діяльності міжнародних авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень України. 
Прогнозування тенденцій розвитку міжнародного ринку авіаційних послуг.
Тема 2.10. Моделі прогнозування міжнародних економічних процесів.

Моделі прогнозування економічних процесів. Трендові моделі на основі кривих 
зростання. Моделі прогнозування тимчасових рядів. Метод ковзного середнього. Модель 
експоненціального згладжування. Ситуації, що ілюструють різний вибір значення параметра а 
(реакція на стрибок, реакція на постійні зміни, реакція на сезонні зміни).

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Модуль №1 «Закономірності розвитку макроекономічних процесів

у ринковій економіці»

1.1
Сутність макроекономіки як науки. Предмет і ^сем естр семестр
методи макроекономічних досліджень. 9 2 2 5 - - - -

1.2 Закриті та відкриті макроекономїчні моделі 
кругообігу ресурсів, продуктів, доходів та витрат. 9 2 2 5 - - - -

1.3 Макроекономічні показники в системі національних 
рахунків (СНР ООН). 9 2 2 5 - - - -

1.4 Макроекономічна нестабільність національного 
виробництва. Економічний (діловий) цикл. 9 2 2 5 - - - - ;

1.5 Характеристика динаміки сукупного попиту у 
досягненні макроекономічної рівноваги. 9 2 2 5 - - - -

1.6 Закономірності динаміки сукупної пропозиції та 
умов досягнення макроекономічної рівноваги 9 2 2 5 - - - -
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1.7 Циклічні коливання зайнятості та безробіття 
макроекономічнй вимір. 9 2 2 5 - - - -

1.8 Інфляція та ділові цикли. Антиінфляційна 
макроекономічна політика. 9 2 2 5 - - - -

1.9 Бюджетне, фіскальне та монетарне 
макроекономічне регулювання економіки. ; 9 2 2 5 - - -

1.10
Зовнішня торгівля та зовнішньоекономічна політика 
в системі макроекономічного регулюванні 
економіки.

і
і 4 1 - 3 - -

1.11 Модульна контрольна робота №1 5 - 1 4 _ _ _
Усього за модулем №1 90 19 19 52 - - _ _

Модуль №2 « Основи міжнародного економічного аналізу»
2.1 Теоретичні основи міжнародного економічного 

аналізу. 9 2 2 5 - -

2.2 Економіко-статистичні та математичні методи 
міжнародного економічного аналізу. 9 2 2 5 - -

2.3 Особливості аналізу діяльності суб’єктів світового 
господарства на макрорівені. 9 2 2 5 - - - -

2.4 Особливості аналізу окремих форм міжнародних 
економічних відносин. 9 2 2 5 - “

2.5 Оцінка ефективності участі підприємств та країн у 
світовій економіці. 9 2 2 5 - - - -

2.6 Метод математичного моделювання в аналізі 
міжнародних економічних процесів. 9 2 2 5 - - -

2.7
Статистичні та оптимізаційні моделі економічних 
явищ та процесів в міжнародному економічному 
аналізі.

9 2 2 5 “ - -

2.8
Застосування виробничих функцій в економічному 
аналізі економічних процесів розвитку світового 
господарства.

9 2 2 5 - -

2.9
Міжнародний економічний аналіз глобальних 
закономірностей розвитку світового ринку 
авіаційних послуг.

9 2 2 5 - - - -

2.10 Моделі прогнозування міжнародних економічних 
процесів. 4 1 - 3 - - - -

2.11 Модульна контрольна робота №2 5 - 1 4 - - - -

Усього за модулем №2 90 19 19 52 _ „ _
Усього за навчальною дисципліною 180 38 38 104 - - -

2.3. Перелік питань для підготовки до екзамену.
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються провідним 

викладачем кафедри відповідно до робочої програми та доповнюється до відома студентів.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Методи навчання
При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний виклад матеріалу та 
презентаційний, частинно-пошуковий, дослідницький методи. Під час проведення лекцій та 
практичних занять застосовуються універсальні та інноваційні методи навчання: академічна
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лекція, пояснення, використання структурно-логічних схем; наукові дискусії та метод 
«мозкового штурму»; робота з навчальною та довідковою літературою, наочним, аналітичним 
та статистичним матеріалом. Системно та комплексно застосовуються як теоретичні, так і 
емпірічні методи навчання, у т.ч. вирішення економіко-математичних задач, опрацювання 
статистичного та аналітичного матеріалу; індивідуальне та фронтальне опитування; тестування; 
робота у міні-групах, «ділова гра», кейси, моделювання ситуацій тощо.

3.2. Рекомендована література
3.2. Рекомендована література
Базова література
3.2.1 .Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник-К.: «Знання», 2015. -  694 с.
3.2.2.Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка: Навчальний посібн. -  К.: «Центр 

учбової літератури», 2010. -  672 с.
3.2.3.Задоя А.А., Петруня Ю.Е, Макрозкономика: Учебник / А.А. Задоя, Ю.Е.Петруня. -  

К.: О-во «Знання», КОО, 2004. -  368с.
3.2.4.Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій. / Укладачі: проф. Малий І.Й., 

проф. Радіонова І.Ф., доц. Куценко Т.Ф., доц. Федірко Н.В. та ін. -  К : КНЕУ, 2017 -  200 с. -  
[Електронний ресурс] . — Режим доступу: 
http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines of bachelor !evel mdн/тяcroeconо т ісs/

3.2.5. Макроекономіка: Курс лекцій: Навчальний посібник для дистанційного навчання / За 
ред. В.В.Кириленка. -  Тернопіль: «Економічна думка», 2008. -2 5 0  с.

3.2.6.Макроекономіка: навч. посібник / за ред. В.П. Решетило. -  Харків: ХНАМГ 2013 -
295 с

3.2.7. Панчишин С.М. Макроекономіка: навчальний посібник / С.М.Панчишин. -  Видання 
З-те, стереотипне. -  Київ: «Либідь», 2005. -6 1 4  с.

3.2.8.Савченко А.Г. Макроекономіка: підручник / А.Г. Савченко -  2 вид без змін -  К 
КНЕУ, 2007. -  448 с.

3.2.9. Алехин А.Б. Моделирование зкономки: [конспект лекций по курсу для студентов 
специальности 6.030503 «Международная зкономика»] / А.Б. Алехин. -  Мариуполь МГУ 2011 
-9 1  с. 17. ’ '

3.2.10. Баканов МИ., Теория зкономического анализа: [учебник. -  4-е изд., доп. и 
перераб]/М.И. Баканок, А.Д. Шеремет . -  М.: Финансьі и статистика, 2001. -  416 с.

3.2.11. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [підручник]/ Ф.Ф. 
Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., доп. і. перероб.
-  Житомир, 2 0 0 1 .-544с.

3.2.12. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: [навч. посібник] / В.В. Вітлінський. -  
К.: КНЕУ, 2003. -  408 с. 4. Дибенко Н.И. Мировая зкономика: методьі анализа зкономических 
процессов: Учеб. пособие/Н.И. Диденко. — М.: Вьісш. школа, 2008. — 782 с.

3.2.13. Економічний аналіз: Навч. посібник/ За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. -  
Вид. 2-ге, перероб. і доп. -  К.: КНЕУ, 2003. -  556 с. 6. Калина А.В. Сучасний економічний 
аналіз і прогнозування (мікро- та макрорівень): [навч.-метод, посібник— 2-ге видання]/А.В. 
Калина, M.I. Конєва, В.О. Ященко. - К.: МАУП, 1998. -  272 с.

3.2.14. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: [навч. посібник. -  3-тє вид., 
перероб. і доп.]/В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. — К.: Знання-Прес, 2002. — 406 с.

3.2.15. Лугінін О.Є., Статистика національної та міжнародної економіки: [навч. посібник]/ 
О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. -  Львів: «Новий Світ -  2000», 2008. -  471 с.

3.2.16. Лук яненко І.Г. Сучасні економетричні методи у фінансах. [Навчальний посібник]
/ І.Г. Лук’ яненко, Ю.О. Городніченко. -  К.: Літера, ЛТД 2002. -  352 с. 7.

3.2.17. Лук’яненко Д.Г. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та

http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines
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задачі, проблемні ситуації, ділові ігри: [навчальний посібник] /Д.Г.Лук’яненко, А.М. Поручник, 
Я.М. Столярчук. -  К.: КНЕУ, 2006. -  299 с.

3.2.18. Моторин P.M. Міжнародна економічна статистика: [підручник]/ P.M. Моторин -  
К.:КНЕУ, 2004.-3 2 4  с.

3.2.19. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: [підручник]/ В.Є. 
Новицький -  К.: КНЕУ, 2003. -  948с.

3.2.20. Сидорова А. В. Статистика внешнезкономической деятельности: [учебное 
пособие]/ А.В. Сидорова,- Донецк: «КИТИС», ДонГУ, 1998. -  200 с.

3.2.21. Чигиринська О.С., Теорія економічного аналізу: [навч. посібник]/О.С. 
Чигиринська, Т.М. Власик. -К .: Центр навчальної літератури, 2006. -2 3 2  с.

Допоміжна література
3.2.22. Економічний енциклопедичний словник [Текст]: у 2-х томах / ред. С. В.Мочерний,

-  Львів: Світ -  2005. -  Т. 1. -  611 с.; 2006. -  Т. 2. -  675 с.
3.2.23. Економічний словник-довідник [Текст] / ред. С. В. Мочерний. -  К.: Феміна 1995 -

368 с.
3.2.24. Економічний словник довідник / Башнянин Г.І. -  К.: ПП «Магнолія 2006» 2009 -

688 с.
3.2.25. Зовнішньоекономічний словник/Філіпенко А С. -К.:«Академвидав», 2009. -  248 с.
3.2.26. Словник сучасної економіки Макміллана / Пер. З англ. -  К.: «АртЕк», 2000. -  640 с.
3.2.27. Біла C O., Левченко О.Т. Шляхи погашення зовнішньої заборгованості та ризики 

дефолту: світовий досвід [Електронний ресурс] / С.О.Біла, О.Т. Левченко // Економіка та 
суспільство. — Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. — 
2018. -  Випуск № 14. -  Режим доступу до журналу: http://economvandsocietv.in.ua

3.2.28. Біла С.О. Вплив «неопротекціонізму» та торговельних війн на міжнародну 
економічну безпеку / С.О.Біла // «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і 
практики». -  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних 
відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О.Волошина -  У 5 
томах. -  Том II. -  Київ: Національний авіаційний університет, 2020. -  С. 112 -  122. (181 с / 11 
с.). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://fmv. пай, edu.ua/sci ence/%d 1 %81 %d !%83%d 1 %87%d0%b0%d 1 %81 %dQ%bd%d 1 %9б- 
%dQ%bc%d 1 %96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d 1 %80%d0%he%d0%b4%d0%bd%d 1 %96- 
%d0%b2%d 1 %96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d 1 %81 %d0%b8%d0%bd%d0%b8- 
%d0%b0%d0%ba%dl%82%dl%83%d0%h0/

3.2.29. Bila Sv.O. Priorities of taxation system reformation: benefits and risks of transition to 
DBCFT and IP BOX // Materials of the international scientific-practical conference «Topical problems 
of accounting and audit in tudey». -  K.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020. -  p.40 -  42. 
(p.256/ 3 c.). [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http ://feba. nau. edu.ua/zbirnvkv-konferentsi і - 
kafedrv-oia

3.2.30. Калініченко О. В. Макроекономіка. Практикум: Навч. посіб / О.В. Калініченко, 
О.Д. Плотник. -  К.: Центр учбової літератури, 2010. -  656 с.

3.2.31. Макконнелл К. Р. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. 
Макроекономіка / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю.; пер. з анґл. 13-го вид. -  Львів- Просвіта 1997 -  
672 с.

3.2.32. Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / 
Івашина О.Ф., Олексієнко Р.Ю, Івашина С.Ю. — Дніпропетровськ: Академія митної служби 
України, 2014. -  100 с.

3.2.33. Малий І.И. Макрорегулювання фінансового сектору : монографія / І.Й. Малий, Т О. 
Королюк. -К . : КНЕУ, 2015. -  304 с.

3.2.34. Манків Н. Ґ. Макроекономіка. Підручник для України / Н. Ґ. Манків.; пер. з анґл. і

http://economvandsocietv.in.ua
http://fmv
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за наук. ред. перекладу Степана Панчишина. - К.: Основи, 2000. -  588 с.
3.2.35. Nichkasova Y., Bila S. The ontology of financial markets, functions and structure 

evolution: theoretical and methodological aspect / Nichkasova Y., Bila S. // «Вестник Национальной 
академии наук Республики Казахстан». -  2019. -  № 1. -  С. 233 -  245. Web of Science. 
http.V/nauka- '. 
nanrk,kz/m/assets/%D0%B6%Dl%83%Dl%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%202019%201/%DO% 
92%D0%B5%D 1 %81 %D 1 %82%D0%BD%D0%B8%D0%B A 01 2019 %D0%93%D0%BE%D 1 
%..82%D0%BE%D0%B2%D 1 %8B%D0%B9 15%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0% 
B0°/oD0%BB%Dl%8F%202019.pdf :https://doi.om/10.32014/2019.2518-1467.27

3.2.36. Солонінко K.C. Макроекономіка: Навч. метод, посібник для самостійного 
вивчення дисципліни. -  Київ: -  2014. -  224 с.

3.2.37. Талавиря" М.П. Макроекономіка: [Навчальний посібник] / Гойчук О.І., Талавиря 
М П., Ожелевська Т.С -  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. -  560с.

3.2.38. Прокоп єва А.А. Проблеми забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки 
в сучасній інституційній політиці. - Сб. научн. статей по итогам междунар. научно-практ 
конференции Перспективньїе мировой науки (17 - 25 декабря 2012 г., Болгари;!,*
БОЛТАРИЯ: Бялгород-БГ ООД Софня, - 2012, с. 72-81.

3.2.39. Прокоп єва А.А Фл.ом>гання інституційної моделі регулювання економіки е 
контексті сучасних процесів ігпсрі.яооналізації. - Стратегія розвитку України (економі??, 
соціологія, право): наук, жури - К.. НАУ, 2012.- №1. -  С.191-198. .

3.2.40. Прокоп єва А.А., Іісяторацька О.Т. Міжнародні інтеграційні аспекти 
інституційного регулювання,- Стряі<’сгія розвитку України (економіка, соціологія, право)- Haw 
ж урн .-К  : НАУ, 2012.-№ 2 .-С  і 74-181.

3.2.41. Прокоп’єва А.А. інноваційні аспекти європейської інтеграції України. 
Stredoevropsky vestrnk pro vedu a vyzkum (Чехия), 2013. - №4, c. 45-67.

3.2.42. Прокоп’єва А.А. Структура та динаміка світового ринку авіаційних перевезень 
Стратегія (соціологія, економіка, право). -  2013 №4, с. 56-65.

З 2.43. Прокогі‘єва А.А Перспективи розвитку авіаційного транспорту в Україні в 
контексті глобальних змін. -  Стратегія розвитку України (соціологія, економіка, право) -  2014 
№1,с. 47-59.

3.2.44. Прокоп4 єва А.А. Економічна безпека України в контексті інституціональних змін - 
Стратегія розвитку У країни (соціологія, економіка, право). - 2014. - №2, с. 62-73.

3.2.45. Наконечний С І Економетрія /  С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко Т П  Романюк - 
К : КНЕУ, 2001.-  192 с.

3.2.46. Самойленко М І. Математичне програмування/М.І. Самойленко -  Харків- Основ» 
2002.-4 2 4  с.

3.2.47. Статистика: Підручник/ С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єрина та ін.; за 
наук. ред. д.е.н. С.С. Герасименка. -  2-ге вид., перероб. і доп. -  К.:КНЕУ, 2000. -  467 с.

3.2.48. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля / Т.М. Циганкова, Л.П. Петрашко, Т.В 
Кальченко. -  К.: КНЕУ, 2001 -  488 с.

3.2.49. Шелобаев С.И. Математические методьі и модели в зкономике, финансах бизнесе/ 
С.И. Шелобаев. - М : ЮНИТИ ДАНА, 2010. -  367 с.

3.2.50. Зкономический анализ: ситуации, тестьі, примерьі, задачи, вьібор оптимальньп; 
решений, финансовое прогнозирование: [учебное пособие] / Под ред. М.И. Баканова, А.Д 
Шеремета. -  М.: Финансьі и статистика, 2009 -  656с.

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті
3.3.1 «Економіка і прогнозування». Науковий фаховий журнал [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://eip.org.ua/

http://http.V/nauka-
https://doi.om/10.32014/2019.2518-1467.27
http://eip.org.ua/
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3.3.2 «Економіка та держава». Науково-практичний фаховий журнал [Електронний 
ресурс].-Режим доступу: http://www.economy.in.ua/

3.3.3 «Ефективна економіка» Електронний науковий фаховий журнал з економіки 
[Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.economy.navka.com.ua/

3.3.4 «Економіка та суспільство» Електронний науковий фаховий журнал з економіки 
[Електроннийресурс].-Режим доступу: https://economvandsocietv.in.ua/

3-3.5 https://www.un.ощ/sustainabledevelopment/development-agenda/ - сайт ООН
3.3.6 https:// worldbank.org - сайт Світового Банку
3-3.7 https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivitv-growth 

сайт Світового Економічного Форуму
3 •3 •8 https://www.prosperitv.com/rankings - сайт Рейтингів країн світу
3 3 -9 http://www.nbuv.gov.ua -  офіційний сайт наукової періодики України 

Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.
3 3-Ю http://www. fao. org/ -  офіційний сайт продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН
3 3.11 https://www.imf.org -  офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду
3 3 І2 httE ^^ w w.oeccLorg/ -  офіційний сайт Організації економічного співробітництва 

та розвитку
3-3-І3 https://unctad.org/en — офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку
3.3.14 https://www.unido.org/ -  офіційний сайт Організація Об'єднаних Націй з 

промислового розвитку
3-3-15 http://www.ukrstat.gov.ua/ — офіційний сайт Державної служби статистики України
3-3-16 https;//www.me.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України
3-3-17 https://thedigital.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства та Комітету цифрової 

трансформації України
3-3 -18 www.bank.gov.ua -  офіційний сайт Національного банку України

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 
балах відповідно до табл. 4.1.

Вид
навчальної роботи

Мах кількість балів

Вид
навчальної роботи

Мах кількість балів
Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

1 семестр
Модуль № 1 «Закономірності розвитку 
макроекономічних процесів у ринковій 

економіці»
Модуль № 2 «Основи міжнародного 

економічного аналізу»
Робота на практичному 
занятті (1 б. х 7) 7 Робота на практичному 

занятті (1 б. х 7) 7
Виступ на практичному 
занятті з презентацією на 
задану тему

5
Виступ на практичному 
занятті з презентацією на 
задану тему

5

Виконання
індивідуального завдання 5 - Виконання

індивідуального завдання 5 -

http://www.economy.in.ua/
http://www.economy.navka.com.ua/
https://economvandsocietv.in.ua/
https://www.un.%d0%be%d1%89/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivitv-growth
https://www.prosperitv.com/rankings
http://www.nbuv.gov.ua
http://www
https://www.imf.org
https://unctad.org/en
https://www.unido.org/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
https://thedigital.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua
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Робоча програма 

навчальної дисципліни
документа РП 15.01.01-01-2020

«Макроекономіка та міжнародний Стор. 18 із 19
економічний аналіз»

Виконання тестових 
завдань (1 б. х 3) 3 - Виконання тестових 

завдань (1 б. х 3) 3 -

Для допуску до виконання 
модульної контрольної 

роботи №1 студент має 
набрати не менше

18 балів —
Для допуску до виконання 
модульної контрольної 
роботи №2 студент має 
набрати не менше

18 балів —

Виконання модульної 
контрольної роботи №1 10 -

—

Виконання модульної 
контрольної роботи №2 10 —

Усього за модулем №1 ЗО Усього за модулем №2 ЗО _

Усього за модулями №1, №2 60 " —

Семестровий екзамен 40 ям

Усього за дисципліною 100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 
позитивну рейтингову оцінку.

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 
відомості модульного контролю.

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок, у 
балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS.

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної'відомості, навчальної картки та залікової 
книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/3adoe./D, 65/3adoe./E
тощо.

4.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 
рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома.



J l g g ^ Система менедж менту якості.
Робоча програма 

навчальної дисципліни 
«Макроекономіка та міжнародний 

економічний аналіз»

Шифр
документа

СМЯНАУ 
РП 15.01.01-01-2020

W Стор. 19 із 19

(Ф 0 3 . 0 2 - 0 1 )
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА ____________________

№
прим.
—--- -/---

Куди
передано

(підрозділ)
Дата

видачі П.І.Б. отримувача

/  /*

Підпис
отримувача Примітки

\~ C 8X H . ,

я . f S .O lO - f tf- lh
" ■ /

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
(Ф 03.02-02)

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові

Підпис
ознайомленої

особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

■ “

(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ _______________

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності

(Ф 03.02 -0 3 )
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, яка 

внесла зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02-32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН________________________________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


