
ГЛОБАЛЬНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 
 

 Мета курсу  — формування у здобувача вищої освіти системних знань 
щодо розвитку макроекономічних систем та основних теоретичних та 
практичних аспектів формування глобальної макроекономічної політики; 
ознайомлення з теоретичними та методологічними засадами дослідження 
процесів формування та реалізації глобальної макроекономічної політики;  
вивчення історичних аспектів формування глобальної макроекономічної 
політики; вивчення ролі основних суб’єктів у формуванні глобальної 
макроекономічної політики; ознайомлення з сучасною глобальною 
макроеокономічною політикою; окреслення перспектив формування глобальної 
макроекономічної політики. 

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Міжнародні 
економічні відносини, Світова економіка, Національна економіка, Регіональна 
економіка, Макроекономіка, Міжнародний маркетинг, Конкуренція 
у міжнародному бізнесі, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 
Фінансові ринки тощо. 
          Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання теоретичних аспектів дослідження глобальної 
економічної кон’юнктури, основних принципів її формування та чинників, які 
на неї впливають; здатність аналізувати сучасний стан розвитку глобального 
економічного середовища, показники економічного розвитку країн; розкривати 
суть інноваційно-інвестиційних механізмів, їх значення для економіки країни та 
світового господарства; здатність формувати прогнози розвитку глобальної 
економічної системи; уміння формулювати наукову проблему, формулювати 
робочі гіпотези та моделі досліджуваної проблеми. 
          Програмні результати навчання: 
знати: основоположні наукові поняття, терміни і категорії; механізми і 
закономірності формування і реалізації макроекономічної політики; природу 
глобалізації та її вплив на національні економіки; критерії ефективності 
застосування інструментів державного регулювання економіки; засоби 
оптимізації ступеня відкритості національного господарства глобалізаційним 
процесом; загальні закономірності розвитку національного господарства у 
відкритій економіці; 
уміти: практично оцінювати результати макроекономічної політики у відкритій 
економіці; аналізувати причини і можливі наслідки позитивних і негативних 
процесів в глобальній макроекономічній політиці; визначати оптимальний 
ступінь відкритості економіки; прогнозувати заходи макроекономічної 
політики, скеровані на нейтралізацію негативних проявів глобалізації та 
контрглобалізації; характеризувати якість макроекономічних прогнозів 
розвитку світової, регіональної та національних економік, політику визначеної 
країни (групи країн); 
володіти: знаннями теоретичних основ дослідження кон’юнктури основних 
товарних ринків, загальних принципів їх функціонування, суб’єктного складу, 
основних форм прояву ринкової кон’юнктури; розумінням системи показників 
вивчення ринкової кон’юнктури; практичними навичками правильно вибирати 
та системно аналізувати статистичну інформацію в галузі кон’юнктурних 



досліджень, складати кон’юнктурні огляди та застосовувати отримані дані в 
управлінській практиці. 
 Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ 
ГЛОБАЛЬНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ.  Теоретичні основи 
функціонування глобальної  економіки. Глобальна система міжнародних 
економічних відносин. Макроекономічні чинники глобальної макроекономічної 
політики. Історичні аспекти формування глобальної макроекономічної 
політики. Політика інтернаціоналізації бізнесу. Глобальна ліквідність: 
концепція, індикатори, проблема коливань та політика адаптації. Вплив 
глобальної макроекономічної політики на систему міжнародно- правового та 
договірного регулювання. Суб’єкати формування та реалізації глобальної 
макроекономічної політики. Інструменти та механізами реалізації глобальної 
макроекономічної політики. Глобальні світогосподарські виклики та іх 
відображення у системі макроекономічних координат. Методологічні аспекти 
дослідження стану глобальної макроекономіки  
АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ 
МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. Глобальна економічна система: 
структурні розриви в рівнях розвитку та інституціональних характеристиках. 
Сучасна глобальна макрокономічна політика. Роль окремих держав у 
формуванні сучасної глобальної макроекономічної політики. Роль міжнародних 
та регіональних економічних організаці й у формуванні глобальної 
макроекономічної політики. Глобальні економічні дисбаланси та проблема 
нестабільності. Макроекономічна модель поведінки глобальних сировинних 
ринків та детермінанти поведінки глобальних макроекономічних змінних 
(інфляція, дефляція, ВВП, ціни активів). Роль ТНК в глобальній 
макроекономічній політиці. Політика глобальної макроекономічної 
стабільності та моделі глобальних криз. Україна в системі глобальної 
макроекономіної політики. Стратегічні орієнтири формування перспективного 
порядку денного глобальної макроекономічної політики 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 20 годин аудиторних навчальних занять і 100 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


