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Інформація про курс 
Курс „Міжнародні фінанси та макроекономіка відкритої економіки”є складовою частиною дисциплін 

освітнньо-наукової програми „Світове господарство і міжнародні економічні відносини” підготовки 

доктора філософії.   

Коротка анотація курсу  Даний курс розглядає сучасні теоретичні та емпіричні дослідження  у галузі міжнародних фінансів та 

відкритої макроекономіки. 

Вивчаються теоретичні концепції визначення валютного курсу і досягнення рівноваги платіжного 

балансу, іноземний капітал в економічному розвитку держав,фінансова глобалізація: виміри, переваги та 

недоліки; макроекономічне моделювання прямих іноземних інвестицій. 

Особлива увага приділяється дослідженню зовнішньої заборгованості країн та її еволюції,а також 

сучасного феномену європейської економіки фіскальної девальвації для досягнення конкурентноздатності 

країн. 

 
 

Мета та цілі курсу Формування  цілісного знання про сучасні моделі платіжного балансу, дослідження  ефективності 

використання прямих іноземних інвестицій, регулювання зовнішньої заборгованості для оптимізації 

економічного розвитку країн. 
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Тривалість курсу 3 кредити, 96 год. 

Обсяг курсу 48  аудиторних годин 

З них: 

32  годин лекцій 

16 годин  практичних занять 

48 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

Знати: 

- Сучасні моделі міжнародної макроекономіки ;сучасні тенденції розвитку світових фінансових ринків ; 

парадигми фінансової глобалізації, методи регулювання зовнішнього боргу держав. 

 

Вміти: 

- Інтегрувати вивчені економічні моделі та парадигмальні підходи в науково-дослідну роботу. 

Застосовувати інструментарій макроекономічного аналізу до вивчення функціонування економіки 

держави. 

 

 

 

Формат курсу Очний 



теми Лекційна тематика: 

Макроекономічна  теорія і політика у відкритій економці та міжнародні фінансові потоки 

Макроекономічна стабілізація у відкритій економіці 

Міжнародні валютно-фінансові об’єднання та угоди 

Глобальні фінансові дисбаланси та механізми їхньої корекції 

Валютні курси та процентний паритет 

Міжчасовий підхід до аналізу рахунку поточних операцій 

Іноземний капітал в економічному розвитку держав 

Фінансова глобалізація: виміри, переваги та недоліки 

Прямі іноземні інвестиції: макроекономічне моделювання 

Зовнішня заборгованість країн та її еволюція та регулювання 

Фіскальна  девальвація: сучасний феномен європейської економіки 

Міжнародні фінансові кризи 

 

Підсумковий контроль, 

форма 

Екзамен (комбінований, з представленням ІНДЗ) 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з курсів Макроекономіка, Міжнародні фінанси, 

Міжнародний економічний аналіз рівня  бакалавра з міжнародних економічних відносин 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Проблемно-пошукові. 

Моделювання економічних процесів на основі економетричних технік 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 
Метод проектів і їх презентацій. 

Метод усного опитування. 

 

 



Необхідні обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Критерії оцінювання за курсом  
Загалом – 100 балів, з них: 

Практичні заняття (від 30 до 50 балів) 

Екзамен (комбінована форма: теоретико-методологічне обґрунтування дослідження - 20 балів, відповіді за білетами 
– 30 балів ) 

Питання до екзамену ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ  
ІСПИТУ 

1. Класична та кейнсіанська модель відкритої макроекономіки. 

2. Декомпозиція абсорбції та сукупного попиту і досягнення внутрішньої та зовнішньої рівноваги.  

3. Визначення основних блоків побудови моделі макроекономічної рівноваги у відкритій 

макроекономіці. 

4. Моделювання впливу фіскальної і монетарної політики при фіксованому валютному курсі на 

сукупний попит, ціни, процентну ставку, валютні резерви, використовуючи апарат моделі IS-LM 

при різній поведінці уряду, національного банку, домашніх господарств і фірм. 

5. Вплив контролю за мобільністю капіталу на процес досягнення макроекономічної рівноваги 

         

6. Модель IS-LM при плаваючому валютному курсі. Фіскальна і монетарна політика в малій та великій 

країні та їх вплив на сукупний попит, ціни, процентну ставку, валютні резерви з врахуванням рівня 

мобільності капіталу. 



7. Порівняльний аналіз макроекономічної політики при фіксованому і плаваючому валютних курсах, 

визначення економічних ситуацій, які вимагають використання тієї чи іншої валютної політики. 

   

 

8. Монетарний підхід, модель на основі паритету купівельної спроможності і прогнозування 

валютного курсу. Модель Дорнбуша перестрибування валютного курсу в короткостроковому 

періоді. 

9. Статистичні методи прогнозування валютного курсу : модель ARIMA  

10. Теорії платіжного балансу і фінансових криз 

11. Багатоперіодна модель міжнародної торгівлі і динаміка сальдо поточного рахунку держави.  

12. Макроекономічний аналіз заощаджень, інвестицій і рахунку поточних операцій.  

13. Вплив інвестиційних шоків, шоків пропозиції, світових процентних ставок на сальдо рахунку 

поточних операцій.  

14. Взаємозв’язок між рахунком поточних операцій і торговим балансом у двохперіодній  

економіці.Багатоперіодні бюджетні обмеження в динамічній моделі поведінки поточного рахунку.  

15. Вплив мобільності капіталу на сальдо рахунку поточних операцій. 

16. Державна політика запозичень та інвестування з врахуванням динамічної моделі поточного 

рахунку. 

17. Проблеми координації фіскальної, монетарної  і валютної політики у сучасному світі. Визначення 

індикаторів макроекономічної політики, які вимагають координації.  

18. Теорія ігор та макроекономічна координація. Складання “платіжної матриці” координації 

монетарної, фіскальної та валютної політики для двох країн.Сучасні теорії, моделі економічної, 



валютно-фінансової інтеграції, особливості їх застосування при творенні Європейського 

економічного союзу. 

19. Макроекономічна координація в рамках Європейського валютного союзу. Функції Європейського 

центрального банку у виробленні єдиної монетарної політики. 

20. Макроекономічна рівновага в постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи та 

проблеми входження в Європейський Союз. 

21. Валютно-фінансові кризи, їх теоретична інтерпретація. Проблема зовнішньої заборгованості.  

22. Особливості сучасних валютно-фінансових криз.  

23. Макро- та мікроекономічні індикатори валютно-фінансової кризи. 

24. Моделі валютно-фінансових криз, взаємозв’язок внутрішньої та зовнішньої нерівноваги. Заходи 

подолання кризи. 

25. Аналіз валютно-фінансових криз в Мексиці, Південно-Східній Азії, Росії, Україні. 

26. Проблеми зовнішньої заборгованості в країнах, що розвиваються та країнах з перехідною 

економікою та валютно-фінансова стабільність. 

27. Фіскальна девальвація: суть та застосування. 

28. Моделювання прямих іноземних інвестицій : макроекономічний підхід. 

29. Вимірювання фінансової глобалізації 

30. Валютний курс та процентний паритет: механізми взаємодії 

Задачі до кожної теми курсу, моделювання макроекономічних процесів. 

 

 

 



Опитування  Проводяться що два тижні у вигляді дискусій 



ДОДАТОК 

Схема курсу  
Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Матеріали Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термі

н 

викон

ання 

Лекційні заняття 

 Макроекономічна  теорія 

і політика у відкритій 

економці та міжнародні 

фінансові потоки 
Розглядається історія 
міжнародних фінансових 
трансакцій, які були 
впроваджені в 
макроекономічні моделі 
та політику протягом 
двадцяти п’яти років після 
Другої світової війни. 
Сучасні моделі 
визначення валютного 
курсу різко орієнтуються 
на ринки грошей та 
облігацій. У цій главі 
розглянуто Маршалла-
Лернера – Робінсона, який 
був розроблений, щоб 
показати, як зміна 
обмінного курсу впливає 

 

 

 

 

 

лекція 

Handbook of 

International Economics. 

Vol 2., Edited by Ronald 

W. Jones, Peter B. 

Kenen     North-Holland, 

1985,   Pages 625-677  

 

International Financial Statistics . 

IMF 

 

Bilenko Yuriy Foreign Capital 

Inflows: Internal and External 

Equilibrium in Central and East 

Europe . Chapter 8 // “Post-Crisis 

Global Economy: Restoration of 

Equilibrium" / Y. Andreeva, O. 

Anisimova, Yu. Bilenko and others/ 

Edited by O. Shnyrkov and A. 

Filipenko K.: Publishing center “ 

Kyiv University, 2013. – P. 142-162 

 

Завдання для саомоцінювання: 

Аналіз макроекономічної політики 

при різній мобільності капіталу при 

фіксованому та гнучкому валютному 

режимі.  

Макроекономічна рівновага при 

існуванні фінансових активів 

вітчизняниз та іноземних: умови 

існування. 

 

  

 

 

 

4 год 



на баланс поточного 
рахунку 

 Макроекономічна 

стабілізація у відкритій 

економіці 

Класична та кейнсіанська 

модель відкритої 

макроекономіки. 

Декомпозиція абсорбції та 

сукупного попиту і 

досягнення внутрішньої та 

зовнішньої рівноваги. 

Визначення основних блоків 

побудови моделі 

макроекономічної рівноваги у 

відкритій макроекономіці. 

 

 

Лекція Handbook of 

International Economics. 

Vol 2., Edited by Ronald 

W. Jones, Peter B. 

Kenen     North-Holland, 

1985,   Pages 859-916  

 

Біленко Ю. Зовнішнє фінансування, 

рахунок поточних операцій та 

економічне зростання в умовах 

трансформації // Вісник Львівського 

національного університету імені 

Івана Франка.Серія економічна .– № 

34.– 2003. –  С. 175-18 

 

Моделювання процесу внутрішньої 

та зовнішньої рівноваги на основі 

моделі IS-LM-BP для різних країн та 

кризових ситуацій 

 

 

2 год 

 Міжнародні валютно-

фінансові об’єднання та 

угоди 

Періодизація валютної 

системи. Особливості 
функціонування Бреттон-

Вудської валютної системи. 

Ямайські угоди і 

поліцентричність світової 

валютно-фінансової системи. 

Еволюція і основні періоди у 

розвитку Європейської 

валютної системи. 

Порівняльний аналіз ЄВС та 

світової валютної системи. 

лекція Біленко Ю.І. Розділ 

5.3.Міжнародні 

фінансові відносини // 

Міжнародні відносини: 

Політика. Економіка. 

Право / За редакцією 

М. Мальського, 

Ю.Мороза.– Львів. : 

ЛНУ імені І.Франка, 

2017 . – С. 308-330 

Класифікація валютних режимів 

Міжнародним Валютним Фондом 

Визначити ефективність 

функціонування світової валютної 
системи. Чи існує криза у 

функціонування  Європейського 

валютного  Союзу 

 

 

 

2 год 



Принципи створення 

Європейського Валютного 

Союзу та введення єдиної 
грошової одиниці “євро” . 

Основні параметри , умови 

входження країн до 

Європейського Валютного 

Союзу. Валютні стратегії в 

Україні. 

 
 Глобальні фінансові 

дисбаланси та механізми 

їхньої корекції 

Ми надаємо огляд 

останніх розробок 

літератури про 

детермінанти 

довгострокових потоків 

капіталу, глобальних 

дисбалансів та оціночних 

ефектів. Ми 

представляємо основні 

стилізовані факти нового 

міжнародного 

фінансового ландшафту, 

в якому зовнішні баланси 

країн збільшилися, та 

обговорюємо наслідки 

для міжнародної 

валютно-фінансової 

системи 

лекція Handbook of 

International 

Economics: Volume 4, 

Edited by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff North-

Holland, 2014, Chapter 

10  

 

. 

Біленко Ю. Девальваційний шок: 

мікро- та макроекономічні 

наслідки для України // 

Зовнішньоекономічний кур’єр.– 

№ 7-8.–  1999.– С. 12-14 

Bilenko Yuriy Foreign Capital 

Inflows: Internal and External 

Equilibrium in Central and East 

Europe . Chapter 8 // “Post-Crisis 

Global Economy: Restoration of 

Equilibrium" / Y. Andreeva, O. 

Anisimova, Yu. Bilenko and others/ 

Edited by O. Shnyrkov and A. 

Filipenko K.: Publishing center “ 

Kyiv University, 2013. – P. 142-162 

 

 

Визначити джерела глобальних 
фінансових дисбалансів. 

Міжнародна інвестиційна позиція 

України, структурні особливості та 

вплив на макроекономічну 

стабільність. 

 

 

 

2 год 



 

 Валютні курси та 

процентний паритет 

Розглядаються останні 

теоретичні та емпіричні 

досягнення щодо визначення 

валютного курсу.  Монетарні 

моделі з непокритим 

процентним паритетом та 

раціональними очікуваннями, 
премія за валютний ризик, 

приватна інформація, майже 

раціональні очікування 

лекція Handbook of 

International 

Economics: Volume 4, 

Edited by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff North-

Holland, 2014, Chapter 8  

 

Біленко Ю.І.,Білоган О.І. Валютна 

політика та її вплив на ефективність 

функціонування економіки в 

країнах ЦСЄ // Вісник 

Національного університету 

„Львівська 

політехніка”/Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи 

становлення і проблеми розвитку, - 

2010 . - №682. -  С.243-252 

Біленко Ю. Валютний курс та 

динаміка і структура зовнішньої 

торгівлі України з ЄС вплив 

фінансової кризи//Соціально-

економічні дослідження в 

перехідний період. – Вип. ХХІХ. 

Т.2.–2001.–  С.73-77 

 

Валютні курси та процентні ставки  в 

країнах ЦСЄ до валютної кризи 2008 

року та після, механізми взаємодії? 

 

 

 

 

2 год 

 Міжчасовий підхід до 

аналізу рахунку 

поточних операцій 
У цій лекції розглядається 
теорія та емпірика щодо між- 

часового підходу до поточного 

рахунку, як він розвивався з 

початку 1980-х років. 

Міжчасовий підхід до аналізу 

поточних рахунків розширює 

підхід до поглинання завдяки 

визнанню, що приватні 

заощадження та інвестиційні 

рішення, а іноді навіть урядові 

лекція Handbook of 

International 

Economics: Volume 3, 

Gene M. Grossman and 

Kenneth Rogoff  North-

Holland, 1995,  Pages 

1731-1799 

 

Bilenko Y. Foreign Debt and 

Internal and External Equilibrium in 

CEE// Актуальні проблеми 

міжнародних відносин. – 2013. – 

Випуск 112. Частина І. – Київ. – С. 

86-94 

 

Макроекономічний аналіз 
заощаджень, інвестицій і 
рахунку поточних операцій. 
Вплив інвестиційних шоків, 
шоків пропозиції, світових 
процентних ставок на сальдо 
рахунку поточних операцій. 
Взаємозв’язок між рахунком 
поточних операцій і торговим 
балансом у двохперіодній  
економіці 

 

 

 

2 год 



рішення, є результатом 

прогнозних розрахунків, що 

базуються на очікуванні 

майбутнього зростання 

продуктивності, вимог 

державних витрат, реальних 

процентних ставок тощо. 

 Іноземний капітал в 

економічному розвитку 

держав 

Інвестування у світовій 

економіці. Прямі і портфельні 

інвестиції. Визначення, 
приклади. Способи 

розрахунку ефективності 

іноземних інвестицій.  

Світові фондові ринки. 

Структура, основні 

інструменти. Доходність та 

ризики портфельних 
інвестицій. Розрахунок 

оптимального портфеля 

цінних паперів.  

 

Лекція Prasad, Eswar S., 

Raghuram G. Rajan and 

Arvind Subramanian 

(2007). “Foreign Capital 

and Economic Growth.” 

Brookings Papers on 

Economic Activity, No. 

1, pp. 153-230. 

 

Біленко Ю.І. Роль іноземного 

капіталу у розвитку країн ЦСЄ // 

Міжнародна економічна політика. 

. – 2012 . – Спеціальний випуск. – 

Частина  2. – С.385-392 

Bilenko Y. Macroeconomic 

Analysis of External Financing of 

the Countries of Central and Eastern 

Europe // Journal of Business 

Enterprise & Finance.   2013.– Vol. 

3(1).-  P.27-38 

 

Визначити країни-донори та 

країни-реципієнти іноземного 

капіталу у світовій економіці. 

Переваги та ризики побудови 

економічного розвитку країни 

на іноземному капіталі. 

 

 

 

2 год 

 Фінансова глобалізація: 

виміри, переваги та 

недоліки 
Розглядаються методики 

вимірювання фінансової 

глобалізації. Аналіз та 
класифікація країн за рівнем 

фінансової глобалізації. 

лекція Kose, M. Ayhan, Eswar 

S. Prasad, Kenneth 

Rogoff, and Shang-Jin 

Wei (2009). “Financial 

Globalization: A 

Reappraisal.” IMF Staff 

Papers, Vol. 56, pp. 8-

62. 

Lane, Philip R., and Gian 

Maria Milesi-Ferretti 

(2008). “The Drivers of 

Bilenko Y. Globalizacia finansowa, 

wplyw  kapitalu  zagranicznego na 

wzrost gospodarczy w Europie 

Srodkowej i Wschodniej // Studia 

Europejskie. – Centrum Europejskie 

Uniwersytetu Warszawskiego. –  

2013. – N. 1 (65). –  s. 213-225 

Біленко Юрій Фінансова 

глобалізація та економічне 

Аналіз країн ЦСЄ за рівнем 

фінансової глобалізації та її впливу 

на  приватне та державне 

споживання, інвестиції, експорт та 

імпорт. 

 

 

4 год 



Financial 

Globalization.” 

American Economic 

Review (Papers and 

Proceedings), Vol. 98:2, 

pp. 327-332. 
 

зростання в країнах Центральної та 

Східної Європи// Вісник ЛНУ імені 

Івана Франка / Серія „Міжнародні 

відносини”. – 2009. - Вип.26. – 

С.194-202 

 

 Прямі іноземні 

інвестиції: 

макроекономічне 

моделювання 
Визначено вплив прямих 

іноземних інвестицій на 

інвестиції в основний капітал. 

За допомогою VAR- 

моделювання визначено 

величину змін економічного 

зростання , яка пояснюється 
зміна величини ПІІ за весь 

досліджуваний період, а також 

у періоди підйому (2000-2008 

роки), а також у посткризовий 

період (2009-2016 роки). 

Визначено вплив 

інституційних факторів (база 

даних WGI) на величину 

інвестицій в Україні за 

допомогою тесту Грейнджера 

лекція Біленко Юрій 

Макроекономічні та 

інституційні фактори 

залучення прямих 

іноземних інвестицій та 

їхній вплив на 

економічне зростання 

країн  Центральної та 

Східної Європи // Вісник 

ЛНУ імені Івана Франка 

/ Серія „Міжнародні 

відносини”. – 2012. - 

Вип. 31. – С. 218-230 

 

Bilenko Y. Modeling of the 

determinants of the foreign direct 

investment and economic growth in 

Ukrainian economy // Вісник ЛНУ 

імені Івана Франка Серія 

„Міжнародні відносини”.–2007 .– 

Вип. 20.–  С.166-174 

Біленко Ю.І. Формування 

капіталу, прямі іноземні 

інвестиції та економічне 

зростання української економіки/ 

Ю.І. Біленко // Науковий вісник 

УжНУ.   / Серія: Міжнародні 

економічні відносини та світове 

господарство. – 2018. – Вип.21. –  

С. 19-23 

 Біленко Ю.І. Макроекономічне 

моделювання впливу прямих 

іноземних інвестицій на розвиток 

української економіки// Вісник 

Одеського національного 

університету / Економіка.–2018. – 

Том 23. – Вип. 4(69). – С.7-10 
 

Визначити основні теорії залучення 

прямих іноземних інвестицій.  

Детермінанти горизонтальних та 

вертикальних прямих іноземних 

інвестицій. 

 

 

 

4 год 



 Зовнішня заборгованість 

країн та її еволюція та 

регулювання 
У цій лекції увага зосереджена 
на конкретних проблемах, 

пов'язаних із суверенним 

боргом (тобто боргом, 

понесеним урядами, як 

правило, країнами, що 

розвиваються) перед 

іноземними інвесторами, які 

прагнуть отримати 

конкурентну віддачу. 

Останнім часом суверенний 

борг набув форми переважно 

кредитів комерційних банків, 
хоча в більш ранні періоди 

уряди збирали кошти за 

кордоном переважно за 

допомогою облігацій, 

випущених на зовнішніх 

ринках капіталу. Незалежно 

від форми, три широкі факти 

характеризували зовнішній 

державний борг: (1) уряди 

часом могли позичати значні 

суми; (2) більшу частину того, 
що вони позичають, вони 

зрештою погашають; та (3) 

повернення коштів часто є 

складним, включаючи 

затримку, переговори, 

публічне втручання та дефолт 

лекція Handbook of 

International 

Economics: Volume 4, 

Edited by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff North-

Holland, 2014, Chapter 

11  

 

Bilenko Y. Foreign Debt and 

Internal and External Equilibrium in 

CEE// Актуальні проблеми 

міжнародних відносин. – 2013. – 

Випуск 112. Частина І. – Київ. – С. 

86-94 

World Debt Tables. IMF 

Визначити основні показники 

зовнішнього боргу країн ЦСЄ.за 

структурою, динамікою. 

 

 

 

4 год 

 Фіскальна  девальвація: 

сучасний феномен 

європейської економіки 

лекція Engler P. Fiscal 

Devaluations in a 

Monetary Union/ P. 

Engles, G. Ganelli, J. 

 

Бази данних ЄС AMECO, ECB 

про ставки оподаткування, 

соціальні внески 

Визначити рівень  фіскальної 
девальвації в країнах Європейського 

Валютного Союзу 

 

 



Для країн-членів 

Європейського Валютного 

Союзу валютна девальвація не 

є можливою, проте вони 

можуть застосовувати 

фіскальну девальвацію. Було 

доведено, що коли валютний 
курс не може бути 

девальвованим, то певна 

комбінація податків може 

дублювати наслідки, які 

досягаються номінальною 

девальвацією валютного 

курсу. В цьому й полягає ідея 

фіскальної девальвації, тобто 

зростання податку на 

споживання зі зменшенням 

внесків в соціальні фонди, 

коли фіскальний бюджет 
залишається незмінним.  

 

Tervala, S. Voigts, IMF 

Working Paper, 2014.–

34 p. 

Farhi E. Fiscal 

Devaluations / E. Fahri, 

G Gopinath, O. Itshoki.– 

Cambridge Universiyu, 

2013.–66p. 

2 год 

 Міжнародні фінансові 

кризи 

У цій лекції розглядаються 
останні дослідження 

міжнародних фінансових криз. 

Фінансова криза 

характеризується раптовим, 
різким відтоком фінансових 

ресурсів з економіки з 

відкритим рахунком капіталу. 

Цей відтік може бути 

зумовлений насамперед 

очікуванням великої 

номінальної девальвації в 

ситуації, коли внутрішній 

валютно-фіскальний режим 

Лекція Handbook of 

International 

Economics: Volume 4, 

Edited by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff North-

Holland, 2014, Chapter 

12  

 

Bilenko Yuriy Foreign Capital 

Inflows: Internal and External 

Equilibrium in Central and East 

Europe . Chapter 8 // “Post-Crisis 

Global Economy: Restoration of 

Equilibrium" / Y. Andreeva, O. 

Anisimova, Yu. Bilenko and others/ 

Edited by O. Shnyrkov and A. 

Filipenko K.: Publishing center “ 

Kyiv University, 2013. – P. 142-162 

 

Особливості сучасних 

валютно-фінансових криз. 

Макро- та мікроекономічні 

індикатори валютно-

фінансової кризи. Моделі 

валютно-фінансових криз, 

взаємозв’язок внутрішньої та 

зовнішньої нерівноваги. 

Заходи подолання кризи. 

Аналіз валютно-фінансових 

криз в Мексиці, Південно-

Східній Азії, Росії, Україні. 
 

 

 

 

 

2 год 



виявляється невідповідним 

фіксованому курсу.  Відплив 

коштів може бути зумовлений 

перерозподілом коштів 

іноземних та вітчизняних 

інвесторів, через змінене 

сприйняття перспектив 
зростання країни, збільшення 

ризику внутрішнього дефолту 

або зміну ставлення інвесторів 

до ризику. Часто грошові та 

фінансові елементи 

поєднуються. Падіння цін на 

внутрішні активи та реального 

обмінного курсу може 

виступати потужними 

підсилювачами реальних 

наслідків кризи через 

несприятливі коригування 
балансу. Розглянуто 

дослідження накопичення 

дисбалансів, що передували 

кризі та можливості 

проведення профілактичної 

політики. 

 

Практичні заняття 

 Макроекономічна  теорія 

і політика у відкритій 

економці та міжнародні 

фінансові потоки 
Розглядається історія 
міжнародних фінансових 
трансакцій, які були 
впроваджені в 

 

 

 

 

 

Handbook of 

International 

Economics. Vol 2., 

Edited by Ronald 

W. Jones, Peter B. 

Kenen     North-

International Financial Statistics . IMF 

 

Bilenko Yuriy Foreign Capital Inflows: 

Internal and External Equilibrium in 

Central and East Europe . Chapter 8 // 

“Post-Crisis Global Economy: 

Restoration of Equilibrium" / Y. 

Завдання  

Аналіз макроекономічної політики 

при різній мобільності капіталу при 

фіксованому та гнучкому валютному 

режимі.  

Макроекономічна рівновага при 

існуванні фінансових активів 

вітчизняниз та іноземних: умови 

існування. 

 

 

2 год 



макроекономічні моделі 
та політику протягом 
двадцяти п’яти років після 
Другої світової війни. 
Сучасні моделі 
визначення валютного 
курсу різко орієнтуються 
на ринки грошей та 
облігацій. У цій главі 
розглянуто Маршалла-
Лернера – Робінсона, який 
був розроблений, щоб 
показати, як зміна 
обмінного курсу впливає 
на баланс поточного 
рахунку 

Практичні 

заняття 
Holland, 1985,   

Pages 625-677  

 

Andreeva, O. Anisimova, Yu. Bilenko and 

others/ Edited by O. Shnyrkov and A. 

Filipenko K.: Publishing center “ Kyiv 

University, 2013. – P. 142-162 

 

 

 Макроекономічна 

стабілізація у відкритій 

економіці 

Класична та кейнсіанська 

модель відкритої 

макроекономіки. 

Декомпозиція абсорбції та 

сукупного попиту і 

досягнення внутрішньої та 

зовнішньої рівноваги. 

Визначення основних блоків 

побудови моделі 

макроекономічної рівноваги у 

відкритій макроекономіці. 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні 

заняття 

Handbook of 

International 

Economics. Vol 2., 

Edited by Ronald 

W. Jones, Peter B. 

Kenen     North-

Holland, 1985,   

Pages 859-916  

 

Біленко Ю. Зовнішнє фінансування, 

рахунок поточних операцій та економічне 

зростання в умовах трансформації // 

Вісник Львівського національного 

університету імені Івана Франка.Серія 

економічна .– № 34.– 2003. –  С. 175-18 

 

Моделювання процесу внутрішньої 

та зовнішньої рівноваги на основі 

моделі IS-LM-BP для різних країн та 

кризових ситуацій 

Аналіз реальних макроекономічних 
ситуації з української економіки 

 

 

2 год 



 Глобальні фінансові 

дисбаланси та механізми 

їхньої корекції 

Ми надаємо огляд 

останніх розробок 

літератури про 

детермінанти 

довгострокових потоків 

капіталу, глобальних 

дисбалансів та оціночних 

ефектів. Ми 

представляємо основні 

стилізовані факти нового 

міжнародного 

фінансового ландшафту, 

в якому зовнішні баланси 

країн збільшилися, та 

обговорюємо наслідки 

для міжнародної 

валютно-фінансової 

системи 

 

 

 

 

 

 

Практичні 

заняття 

Handbook of 

International 

Economics: 

Volume 4, Edited 

by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff 

North-Holland, 

2014, Chapter 10  

 

. 

Біленко Ю. Девальваційний шок: 

мікро- та макроекономічні наслідки для 

України // Зовнішньоекономічний 

кур’єр.– № 7-8.–  1999.– С. 12-14 

Bilenko Yuriy Foreign Capital Inflows: 

Internal and External Equilibrium in 

Central and East Europe . Chapter 8 // 

“Post-Crisis Global Economy: 

Restoration of Equilibrium" / Y. 

Andreeva, O. Anisimova, Yu. Bilenko and 

others/ Edited by O. Shnyrkov and A. 

Filipenko K.: Publishing center “ Kyiv 

University, 2013. – P. 142-162 

 

 

Визначити джерела глобальних 

фінансових дисбалансів. 

Міжнародна інвестиційна позиція 

України, структурні особливості та 

вплив на макроекономічну 

стабільність. 

 

 

 

2 год 

 Фінансова глобалізація: 

виміри, переваги та 

недоліки 
Розглядаються методики 

вимірювання фінансової 

глобалізації. Аналіз та 

класифікація країн за рівнем 

фінансової глобалізації. 

 

 

 

 

 

Kose, M. Ayhan, 

Eswar S. Prasad, 

Kenneth Rogoff, 

and Shang-Jin Wei 

(2009). “Financial 

Globalization: A 

Reappraisal.” IMF 

Bilenko Y. Globalizacia finansowa, 

wplyw  kapitalu  zagranicznego na wzrost 

gospodarczy w Europie Srodkowej i 

Wschodniej // Studia Europejskie. – 

Centrum Europejskie Uniwersytetu 

Warszawskiego. –  2013. – N. 1 (65). –  s. 

213-225 

Аналіз країн ЦСЄ за рівнем 

фінансової глобалізації та її впливу 
на  приватне та державне 

споживання, інвестиції, експорт та 

імпорт. 

 

 

2 год 



Практичні 

заняття 
Staff Papers, Vol. 

56, pp. 8-62. 

Lane, Philip R., 

and Gian Maria 

Milesi-Ferretti 

(2008). “The 

Drivers of 

Financial 

Globalization.” 

American 

Economic Review 

(Papers and 

Proceedings), Vol. 

98:2, pp. 327-332. 
 

Біленко Юрій Фінансова глобалізація та 

економічне зростання в країнах 

Центральної та Східної Європи// Вісник 

ЛНУ імені Івана Франка / Серія 

„Міжнародні відносини”. – 2009. - 

Вип.26. – С.194-202 

 

 Прямі іноземні 

інвестиції: 

макроекономічне 

моделювання 
Визначено вплив прямих 

іноземних інвестицій на 

інвестиції в основний капітал. 

За допомогою VAR- 

моделювання визначено 

величину змін економічного 
зростання , яка пояснюється 

зміна величини ПІІ за весь 

досліджуваний період, а також 

у періоди підйому (2000-2008 

роки), а також у посткризовий 

період (2009-2016 роки). 

Визначено вплив 

інституційних факторів (база 

даних WGI) на величину 

 

 

 

 

 

Практичні 

заняття 

Біленко Юрій 

Макроекономічні 

та інституційні 

фактори залучення 

прямих іноземних 

інвестицій та їхній 

вплив на 

економічне 

зростання країн  

Центральної та 

Східної Європи // 

Вісник ЛНУ імені 

Івана Франка / 

Серія „Міжнародні 

відносини”. – 2012. 

Bilenko Y. Modeling of the determinants 

of the foreign direct investment and 

economic growth in Ukrainian economy // 

Вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія 

„Міжнародні відносини”.–2007 .– Вип. 

20.–  С.166-174 

Біленко Ю.І. Формування капіталу, 

прямі іноземні інвестиції та економічне 

зростання української економіки/ Ю.І. 

Біленко // Науковий вісник УжНУ.   / 

Серія: Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. – 

2018. – Вип.21. –  С. 19-23 

 Біленко Ю.І. Макроекономічне 

моделювання впливу прямих 

іноземних інвестицій на розвиток 

Визначити основні теорії залучення 

прямих іноземних інвестицій.  

Детермінанти горизонтальних та 

вертикальних прямих іноземних 

інвестицій. 

 

 

 

2 год 



інвестицій в Україні за 

допомогою тесту Грейнджера 
- Вип. 31. – С. 218-

230 

 

української економіки// Вісник 

Одеського національного університету 

/ Економіка.–2018. – Том 23. – Вип. 

4(69). – С.7-10 
 

 Зовнішня заборгованість 

країн та її еволюція та 

регулювання 
Увага зосереджена на 
конкретних проблемах, 

пов'язаних із суверенним 

боргом (тобто боргом, 

понесеним урядами, як 

правило, країнами, що 

розвиваються) перед 

іноземними інвесторами, які 

прагнуть отримати 

конкурентну віддачу. 

Останнім часом суверенний 

борг набув форми переважно 
кредитів комерційних банків, 

хоча в більш ранні періоди 

уряди збирали кошти за 

кордоном переважно за 

допомогою облігацій, 

випущених на зовнішніх 

ринках капіталу. Незалежно 

від форми, три широкі факти 

характеризували зовнішній 

державний борг: (1) уряди 

часом могли позичати значні 

суми; (2) більшу частину того, 
що вони позичають, вони 

зрештою погашають; та (3) 

повернення коштів часто є 

складним, включаючи 

 

 

 

 

 

Практичні 

заняття 

Handbook of 

International 

Economics: 

Volume 4, Edited 

by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff 

North-Holland, 

2014, Chapter 11  

 

Bilenko Y. Foreign Debt and Internal and 

External Equilibrium in CEE// Актуальні 

проблеми міжнародних відносин. – 

2013. – Випуск 112. Частина І. – Київ. – 

С. 86-94 

World Debt Tables. IMF 

Визначити основні показники 

зовнішнього боргу країн ЦСЄ.за 

структурою, динамікою. 
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затримку, переговори, 

публічне втручання та дефолт 

 Фіскальна  девальвація: 

сучасний феномен 

європейської економіки 
Для країн-членів 

Європейського Валютного 

Союзу валютна девальвація не 

є можливою, проте вони 

можуть застосовувати 

фіскальну девальвацію. Було 

доведено, що коли валютний 

курс не може бути 

девальвованим, то певна 

комбінація податків може 

дублювати наслідки, які 

досягаються номінальною 
девальвацією валютного 

курсу. В цьому й полягає ідея 

фіскальної девальвації, тобто 

зростання податку на 

споживання зі зменшенням 

внесків в соціальні фонди, 

коли фіскальний бюджет 

залишається незмінним.  

 

 

 

 

 

 

Практичні 

заняття 

Engler P. Fiscal 

Devaluations in a 

Monetary Union/ 

P. Engles, G. 

Ganelli, J. Tervala, 

S. Voigts, IMF 

Working Paper, 

2014.–34 p. 

Farhi E. Fiscal 

Devaluations / E. 

Fahri, G Gopinath, 

O. Itshoki.– 

Cambridge 

Universiyu, 2013.–

66p. 

 

Бази данних ЄС AMECO, ECB про 

ставки оподаткування, соціальні 

внески 

Визначити рівень  фіскальної 
девальвації в країнах Європейського 

Валютного Союзу 
Економетрично оцінити вплив  
фіскальної девальвації на експорт 

країн євро-зони 

 

 

2 год 

 Міжнародні фінансові 

кризи 

 Розглядаються останні 
дослідження міжнародних 

фінансових криз. Фінансова 

криза характеризується 

раптовим, різким відтоком 

фінансових ресурсів з 

економіки з відкритим 

рахунком капіталу. Цей відтік 

 

 

 

 

 

Практичні 

заняття 

Handbook of 

International 

Economics: 

Volume 4, Edited 

by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff 

North-Holland, 

2014, Chapter 12  

Bilenko Yuriy Foreign Capital Inflows: 

Internal and External Equilibrium in 

Central and East Europe . Chapter 8 // 

“Post-Crisis Global Economy: 

Restoration of Equilibrium" / Y. 

Andreeva, O. Anisimova, Yu. Bilenko and 

others/ Edited by O. Shnyrkov and A. 

Filipenko K.: Publishing center “ Kyiv 

University, 2013. – P. 142-162 

Особливості сучасних 

валютно-фінансових криз. 

Макро- та мікроекономічні 

індикатори валютно-

фінансової кризи. Моделі 

валютно-фінансових криз, 

взаємозв’язок внутрішньої та 

зовнішньої нерівноваги. 

Заходи подолання кризи. 

 

 

 

 

2 год 



може бути зумовлений 

насамперед очікуванням 

великої номінальної 

девальвації в ситуації, коли 

внутрішній валютно-

фіскальний режим виявляється 

невідповідним фіксованому 
курсу.  Відплив коштів може 

бути зумовлений 

перерозподілом коштів 

іноземних та вітчизняних 

інвесторів, через змінене 

сприйняття перспектив 

зростання країни, збільшення 

ризику внутрішнього дефолту 

або зміну ставлення інвесторів 

до ризику. Часто грошові та 

фінансові елементи 

поєднуються. Падіння цін на 
внутрішні активи та реального 

обмінного курсу може 

виступати потужними 

підсилювачами реальних 

наслідків кризи через 

несприятливі коригування 

балансу. Розглянуто 

дослідження накопичення 

дисбалансів, що передували 

кризі та можливості 

проведення профілактичної 

політики. 

 

  
Аналіз валютно-фінансових 

криз в Мексиці, Південно-

Східній Азії, Росії, Україні. 
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