
Дисципліна Глобальна макрофінансова економіка 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни є нормативні 

навчальні дисципліни:  «Історія економіки та економічної 

думки», «Філософія», «Основи економічної науки», 

«Економічна теорія», «Мікроекономіка та макроекономіка», 

«Регіональна економіка», «Національна економіка», 

«Міжнародна економіка», «Соціологія» 
Що буде вивчатися Теоретичні основи функціонування глобальної монетарної 

економіки. Глобальна система міжнародних валют. Політика 

інтернаціоналізації валюти. Макрофінансовий аналіз 

нестабільності резервних валют. Глобальна ліквідність: 

концепція, індикатори, проблема коливань та політика адаптації. 

Валютні резерви та фонди суверенного багатства в глобальній 

монетарній економіці. Глобальні фінансові дисбаланси та 

проблема нестабільності: засади макрофінансового підходу до 

глобальної економіки. Глобальна фінансова система: структурні 

розриви в рівнях розвитку та інституціональних 

характеристиках. Глобальні фінансові умови: структура, 

індикатори та аналіз впливу на національні економіки. 

Глобальний фінансовий цикл: ідентифікація та аналіз коливань. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, зокрема вивчення теоретичних засад та інструментарію 

аналізу глобальних макрофінансових процесів, функціонування 

економіки світу як цілісної системи, макрофінансових 

закономірностей розвитку глобальної економіки, а також 

формування комплексних знань щодо процесів, виявлення 

закономірностей поведінки глобальних акторів (урядів, 

центральних банків, фондів суверенного багатства, фінансових 

компаній) в аспекті взаємодії між фінансовим та реальним 

сектором в глобальних масштабах, а також закріплення 

компетенцій щодо аналізу і прогнозування структурних 

особливостей функціонування глобальних макрофінансів, 

аналізу та прогнозування глобальних монетарних процесів та їх 

застосування в практичній діяльності. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи 

та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем 

економіки та управління. 

2. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при 

обговоренні результатів досліджень та інновацій. 

3. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

4. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного 

потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 

сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу 

5. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля 

вирішення комунікативних завдань державною та іноземними 



мовами.  

6. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

7. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 

підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 

Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК5. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

спеціальні:  

СК1. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 

функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 

державного сектору. 

СК2. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК3. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування 
Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні заняття, практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


