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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними знаннями, уміннями та практичними навичками у галузі глобальної макрофінансової економіки, 
методологічним апаратом дослідження процесів формування єдиної системи економічної взаємодії на глобальному рівні; на формування вмінь оцінювати 
наслідки і результати глобальної макрофінансової системи. 

 
Мета та цілі 

Метою дисципліни «Глобальна макрофінансова економіка» є оволодіння базовими фундаментальними знаннями з теорії глобалізації, формування знань щодо 
умов функціонування глобальної економіки; визначення теоретичних засад та інструментарію аналізу глобальних макрофінансових процесів; закріплення 
компетенцій щодо аналізу структурних особливостей функціонування глобальних макрофінансів. 
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Формат Лекції (очний, заочний формат), практичні заняття (очний, заочний формат), консультації (очний, заочний формат), підсумковий контроль – залік (очний, заочний 
формат). 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти («Регіоналістика», «Мікро- та макроекономіка», «Основи економічної теорії», 

«Фінанси», «Бюджетна система», «Фінансовий аналіз» та ін.). 

Пореквізити Знання з дисципліни «Глобальна макрофінансова економіка» у разі її вибору, можуть бути використанні під час написання магістерської роботи за умов 
відповідності її до теми. 

 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК 3. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 

СК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 
СК 6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і 
проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницьки ми і 
управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.  
ПРН 2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
ПРН 3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 
ПРН 4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 
ПРН 6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  
ПРН 10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  
ПРН 11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.  

 

 
Вимоги 
викладача, 
політика курсу 

Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять згідно розкладу, не спізнюватись, а також самостійну роботу. Здобувач 
зобов’язаний працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача.  
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе 
теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 
рекомендованою літературою. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач відсутній з поважної причини, 
він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над завданнями не припустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі  
виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів.  



  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ   

Лекція 1 
 

Тема Т1. Сучасна 
методологія 
глобалістики. 
Становлення 
глобальної 
економіки. 

Практичне 
заняття 1  

Методологічний інструментарій аналізу глобалізації. Сутність і природа 
глобалізації. Особливості методології дослідження глобальних процесів. 
Методика сучасної глобалістики. Різнотипні підходи сучасної методології 
глобалістики. Сутність категорій «глобалістика» та «глобалізація» та їх 
складові. Класифікація типів глобальних проблем. Основні етапи розвитку 
світової економіки. Характер і особливості сучасного економічного 
глобалізму. Чинники глобалізації. Форми прояву глобалізації. Особливості 
глобальної економіки. Сутність глобальної економіки. 
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Методи дослідження глобальної економіки. Формування 
глобалістики. Виникнення терміну «глобалізація». Вплив 
глобалізації на людське життя. Чинники, що впливають на 
глобалізацію: технічні, технологічні, соціально-економічні, 
культурні, морально-етичні, політичні. Науково-технологічна та 
виробнича глобалізація. Соціальна складова глобальної 
економіки. Природа глобалізації. Виникнення глобалістики. 
Сутність глобалістики. Сутність глобалізації. Проблеми 
глобалізації. 

Лекція 2 
 

Тема Т2. 
Цивілізаційні виміри 
глобальних 
економічних 
процесів. 
Тема Т3. Регулятивні 
механізми 
глобальної 
економіки. 

Практичні 
заняття 1,2 

Цивілізаційна компонента глобального економічного розвитку. Проблема 
реалізації цивілізаційного проекту глобалізації. Еволюція локальних 
цивілізацій. Цивілізації індустріального етапу економічного розвитку. 
Цивілізаційні виміри стратегій глобалізму. Представлення глобалізації в 
найбільш широкому цивілізаційному контексті за допомогою соціально-
культурологічного підходу. Об'єктивність формування глобальної системи 
регулювання світогосподарських відносин. Фактори становлення глобально 
інтегрованої регулюючої системи. Принципи формування глобальної 
системи регулювання світогосподарських відносин. Об’єкти і методи 
глобального регулювання. Глобальні регуляторні інститути. Принципи 
глобальної регулюючої системи. Шляхи вдосконалення механізмів 
регулювання глобальної економіки. Глобальна ринкова саморегуляція.  

Тенденції економічної динаміки локальних цивілізацій. 
Складові і потенціал модифікації стратегії американського 
економічного інтервенціоналізму. Класифікація країн за 
рейтингом глобалізації. Проблеми глобальної регулюючої 
системи. Дисбаланс між двома сторонами системи економічної 
глобалізації. Глобальні регуляторні інститути – сутність, мета 
функціонування.  

Лекція 3 Тема Т4. 
Міжнародні стратегії 
глобалізації. 
Тема Т5. 
Конкурентна 
стратегія розвитку 
України в умовах 
глобалізації. 
 

Практичні 
заняття 2,3 

Сутність, особливості та основні характеристики світового виробництва. 
Світове виробництво, його характеристика. Сутність стратегії, її формування. 
Глобальні стратегії і стратегії глобалізації. Глобальний корпоративізм. 
Державні стратегії глобалізації. Державно-корпоративний глобалізм. 
Інтегративні стратегії глобалізації.  
Проблема конкурентоспроможності України в глобальній економіці. 
Необхідність інтеграції національного промислового комплексу до світової 
промислової системи. Наслідки і результати співробітництва України з 
організаціями глобального профілю діяльності. Проблеми і перспективи 
співробітництва з СОТ у контексті забезпечення глобальної 
конкурентоспроможності України.  

Світове господарство. Світова економіка як система. Стратегії 
глобального розвитку світу: теллурократія та талассократія, їх 
ідеологічне обґрунтування. Сутність утворення стратегічних 
альянсів. Стратегічна перспектива входження України до 
європейських економічних і оборонних структур.  
Поняття глобальної конкуренції. Застосування різноманітних 
типів та форм співробітництва як невід'ємний фактор розвитку 
науково-технологічної та інноваційної сфер.  

Лекція 4 Тема Т6. Теоретичні 
основи 
функціонування 
глобальної 
монетарної 
економіки. 
Тема Т7. Глобальна 
система 
міжнародних валют. 

Практичне 
заняття 4  

Теоретичний зв’язок між поняттями міжнародна валютна система, 
міжнародна монетарна економіка, глобальні монетарні процеси. Монетарні 
аспекти та форми прояву глобальної взаємозалежності та їх еволюція в 
розрізі етапів розвитку міжнародної валютної системи. Поняття 
національного та міжнародного монетарного режиму. Еволюція 
центральних банків та базової моделі монетарної політики як детермінанта 
конфігурації глобальних монетарних процесів. Система резервних валют як 
наслідок неспівпадіння функцій грошей на національному та міжнародному 
рівні. Концепція резервної валюти як природної монополії. Концепція 
міжнародної та глобальної валюти. Особливості визначення критеріїв 
резервної валюти. Поняття «надмірної привілеї» та його еволюція. Поняття 
ефекту резервної валюти та його вплив на національні та глобальні 
процентні ставки. Проблема конкурентоспроможності та макрофінансової 
вразливості емітента резервної валюти. Поняття життєвого циклу резервної 
валюти.  

Проблема розшарування глобального монетарного простору. 
Глобалізація та концепції валютних курсів. Аналітичний 
інструментарій дослідження вибору країни в рамках трилеми. 
Інтерпретація вибору в рамках трилеми з точки зору 
модальності економічної політики у відкритій економіці. 
Резервні валюти та проблема симетричних та асиметричних 
міжнародних валютних систем. Індикатори аналізу та 
ідентифікації ролей валюти як міжнародної та глобальної. 
Особливості теоретичних підходів до пояснення вибору валюти 
в розрізі ролей, які виконуються міжнародними грішми. Спосіб 
ідентифікації «надмірної привілеї» в сучасних умовах. Ринок 
резервних валют та аналіз позицій валют в статусі резервних.  

Лекція 5 Тема Т8. Глобальна 
ліквідність. 
Тема Т9. Валютні 
резерви та фонди 
суверенного 
багатства в 

Практичні 
заняття 5,6 
 

Еволюція поняття глобальної ліквідності. Глобальні валютні резерви, 
глобальна доларова маса як кількісні індикатори глобальної ліквідності. 
Якісні індикатори глобальної ліквідності та їх аналіз. Причини і наслідки 
коливань глобальної ліквідності. Питання прогнозування коливань 
глобальної ліквідності. Глобальна ліквідність та її вплив на велику та малу 
відкриту економіку. Глобальна ліквідність та конфлікт цілей і інструментів 
макроекономічної політики. Вразливість режимів валютних курсів до 

Глобальна ліквідність як стан фінансового сектора. 
Диференціація понять ринкова ліквідність, ліквідність 
фондування. Проблема взаємодії між кількісними та якісними 
індикаторами глобальної ліквідності. Дестабілізаційні ефекти 
коливань глобальної ліквідності. Алгоритм пристосування 
країни до фаз експансії глобальної ліквідності та її стиснення.  
Поведінка глобальних резервів в коротко- та довгостроковому 



глобальній 
монетарній 
економіці. 
 

коливань глобальної ліквідності.  
Поняття та призначення валютних резервів в аспекті еволюції міжнародної 
монетарної економіки. Аспекти попиту та пропозиції резервів. Ринкова 
структура ринку резервних активів. Критерії адекватності, достатності та 
оптимальності валютних резервів. Втрати від володіння значними резервами 
та вразливість до коливання вартості зовнішніх активів. Політика 
диверсифікації резервів та сегментація мотивів управління резервами в 
залежності від їх обсягу. Зовнішні ефекти стратегій управління валютними 
резервами. Поняття фондів суверенного багатства та етимологія їх 
походження. Монетарні та фіскальні аспекти генерування капіталу фондів 
суверенного багатства в аспекті теоретичних особливостей функціонування 
сировинних економік та економік із значними заощадженнями.  

періоді. Монетарні режими, цільові змінні монетарної політики, 
режим валютного курсу та конвертованості та політика 
нагромадження резервів. Еволюція критеріїв забезпеченості 
резервами країни. Феномен експансії глобальних валютних 
резервів. Мотиви нагромадження резервів: монетарний 
меркантилізм; фінансовий меркантилізм; відкладання 
структурних реформ. Мотиви нагромадження та їх 
макроекономічні й інституціональні кореляти: методи 
ідентифікації мотивів нагромадження в розрізі країн. Глобальні 
шоки потоків капіталу та нові підходи до критеріїв достатності 
резервів. Мотиви забезпечення традиційних потреб стабільності 
платіжного балансу, монетарної стабільності, збереження 
вартості та підвищення доходності, активного портфельного 
управління. Еволюція фондів суверенного багатства в 
глобальній економіці. Актуальні питання міжнародного нагляду 
за діяльністю та зовнішні ефекти інвестиційної активності фондів 
суверенного багатства.  

Лекція 6  
 

Тема Т10 Глобальна 
фінансова система. 
Глобальні фінансові 
умови. Глобальний 
фінансовий цикл. 
 

Практичне 
заняття 7 
 

Структурні особливості глобальної фінансової системи. Поняття фінансової 
глибини та способи її вимірювання. Основні індикатори рівня розвитку 
національних фінансових систем. Фінансова нестабільність, безпечні активи, 
сегментація глобальних фінансових ринків та «тихі гавані». Макрофінансові 
ефекти фінансової конвергенції. Перехід від поняття монетарних до 
фінансових умов. Теоретичні основи та макрофінансове підґрунтя 
фінансових умов. Основні індикатори фінансових умов. Поняття індексів 
фінансових умов. Особливості національних та глобальних фінансових умов. 
Фінансові умови, фінансові стреси та фінансова нестабільність: спільність та 
відмінності. Концептуальні основи фінансових циклів. Базові індикатори 
аналізу фінансових циклів. Проблема взаємозв’язків між фінансовим циклом 
та фінансовими умовами.  

Індикатори доступності фінансування як альтернативи аналізу 
фінансової глибини. Поняття безпечних активів, функціональні 
особливості їх попиту та пропозиції в глобальній економіці. 
Ідентифікація тихих гаваней на основі аналізу поведінки 
спредів. Детермінанти поведінки спредів «безризикових» та 
ризикових активів. Розриви в рівнях розвитку національних 
фінансових систем та питання фінансової конвергенції. 
Проциклічність глобальної фінансової системи: причини, форми 
прояву, наслідки. Питання взаємозв’язку між національними та 
глобальними фінансовими умовами. Особливості фінансових 
умов в сировинних економіках. Глобальні фінансові умови та 
канали їх впливу на малу відкриту економіку. Особливості 
протікання глобального фінансового циклу: індикатори 
визначення, роль ставлення до ризику, питання агломерації 
даних. Питання лібералізації та відновлення обмежень на 
потоки капіталу. 

Лекція 7 Тема Т11. 
Макрофінансова 
модель поведінки 
глобальних 
сировинних ринків. 

Практичне 
заняття 7 
 

Особливості сировинних ринків. Основні індикатори аналізу поведінки 
сировинних ринків. Структурна конкуренція та політичні мотиви 
функціонування сировинних ринків. Передумови виникнення та особливості 
фінансизації сировинних ринків. Аналіз взаємозв’язків між фінансовими та 
сировинними ринками. Концептуальна модель глобальної макрофінансової 
економіки. Особливості формування структурних взаємозв’язків між 
глобальними макроекономічними та фінансовими змінними. Поняття 
глобальної інфляції та її детермінанти. Поняття глобальної вартості активів. 
Індекси цін нерухомості. 

 

Індекси цін на сировину та їх структурні особливості. 
Глобальний погляд на формування попиту і пропозиції на 
сировинних ринках. Монетарні та фінансові детермінанти 
поведінки сировинних ринків. Глобально-значимі коливання 
сировинних цін та їх ефекти: вплив на імпортерів та експортерів 
сировини. Прямі і непрямі спостереження за глобальними 
макрофінансовими змінними. Номінальні та реальні глобальні 
змінні: глобальний ВВП, інфляція, процентні ставки, кредит, 
вартість активів. Траєкторії глобального ВВП.  

Лекція 8 Тема Т12. Політика 
глобальної 
макрофінансової 
стабільності. 
 

Практичне 
заняття 8 
 

Поняття національної та глобальної макрофінансової стабільності. 
Макрофінансова стабільність як розширення та інтеграція підходів 
традиційної макроекономічної та фінансової стабільності. Глобально-
центричні шоки ринків та системні шоки. Теоретичні основи системних криз 
в глобальній економіці. Теоретичні основи глобальної політики. 
Інституціональні механізми глобальної політики. Основні напрямки 
застосування принципу глобальної політики. 

 

Національно-центричні та глобально-центричні макрофінансові 
шоки. Взаємозалежність як структурна детермінанта 
глобалізації процесів поширення шоків. Дилеми 
репрезентативності проти ефективності в процесі ухвалення 
глобальних рішень.  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 
 

Сутність і природа глобалізації. Методика сучасної глобалістики. Різнотипні підходи сучасної методології глобалістики. Сутність категорій «глобалістика» та «глобалізація» та їх складові. Класифікація 
типів глобальних проблем. Характер і особливості сучасного економічного глобалізму. Чинники глобалізації. Форми прояву глобалізації. Особливості глобальної економіки. Сутність глобальної 
економіки. Цивілізаційна компонента глобального економічного розвитку. Проблема реалізації цивілізаційного проекту глобалізації. Цивілізаційні виміри стратегій глобалізму. Об'єктивність 
формування глобальної системи регулювання світогосподарських відносин. Фактори становлення глобально інтегрованої регулюючої системи. Принципи формування глобальної системи регулювання 
світогосподарських відносин. Об’єкти і методи глобального регулювання. Сутність, особливості та основні характеристики світового виробництва. Сутність стратегії, її формування. Глобальні стратегії і 
стратегії глобалізації. Державні стратегії глобалізації. Інтегративні стратегії глобалізації. Проблема конкурентоспроможності України в глобальній економіці. Необхідність інтеграції національного 
промислового комплексу до світової промислової системи. Наслідки і результати співробітництва України з організаціями глобального профілю діяльності. Проблеми і перспективи співробітництва з 
СОТ у контексті забезпечення глобальної конкурентоспроможності України. Теоретичний зв’язок між поняттями міжнародна валютна система, міжнародна монетарна економіка, глобальні монетарні 
процеси. Поняття національного та міжнародного монетарного режиму. Система резервних валют. Особливості визначення критеріїв резервної валюти. Поняття ефекту резервної валюти та його вплив 
на національні та глобальні процентні ставки. Поняття життєвого циклу резервної валюти. Поняття глобальної ліквідності. Якісні індикатори глобальної ліквідності та їх аналіз. Причини і наслідки 
коливань глобальної ліквідності. Глобальна ліквідність та її вплив на велику та малу відкриту економіку. Поняття та призначення валютних резервів. Ринкова структура ринку резервних активів. Політика 
диверсифікації валютних резервів. Поняття фондів суверенного багатства та етимологія їх походження. Структурні особливості глобальної фінансової системи. Поняття фінансової глибини та способи її 
вимірювання. Основні індикатори рівня розвитку національних фінансових систем. Теоретичні основи та макрофінансове підґрунтя фінансових умов. Основні індикатори фінансових умов. 
Концептуальні основи фінансових циклів. Проблема взаємозв’язків між фінансовим циклом та фінансовими умовами. Особливості сировинних ринків. Основні індикатори аналізу поведінки сировинних 
ринків. Передумови виникнення та особливості фінансизації сировинних ринків. Поняття глобальної інфляції та її детермінанти. Поняття глобальної вартості активів. Індекси цін нерухомості. Поняття 
національної та глобальної макрофінансової стабільності. Теоретичні основи глобальної політики. Основні напрямки застосування  принципу глобальної політики.  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

для денної форми навчання: 

•  поточний контроль (написання модульних контрольних робіт, 
усне опитування, виконання індивідуального завдання, 
самостійна робота): 50% семестрової оцінки; 

• підсумковий контроль (залік): 50% семестрової оцінки. 

 

для заочної форми навчання: 
• підсумкова тестова контрольна робота: 40% семестрової 

оцінки; 

• підсумковий залік: 60% семестрової оцінки. 

 

90-100 А відмінно (залік) 

81-89 В 
добре (залік) 

75-80 С 

65-74 D 
задовільно (залік) 

55-64 Е 

30-54 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-29 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  
Здобувач повинен дотримуватися «Стандарту академічної доброчесності Донбаської державної машинобудівної академії»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність, дотримуватися корпоративної культури, академічній доброчесності та етики академічних відносин, запобігати академічного плагіату. 
Дотримуватися вимог Інструкції про забезпечення належних протиепідеміологічних заходів. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва.  

 

Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни  
 

http://www.dgma.donetsk.ua/u-ddma-zatverdzheno-instruktsiyu-pro-zabezpechennya-nalezhnih-protiepidemichnih-zahodiv.html

