
 
 
проф. Шевчук В.О.   Міжнародні економічні відносини   4-й семестр 
   
1. Процеси у відкритій економіці та МЕВ 

 Сучасний стан світової економіки і проблематика міжнародних економічних відносин. Відкриті та закриті економічні систе-
ми. Загальні аспекти відкритості економіки. Відкритість у зовнішній торгівлі та свобода руху капіталу. Критерії відкритості. 
Переваги та недоліки відкритої економіки. Велика і мала відкриті економіки. Наслідки лібералізації зовнішньої торгівлі та 
руху капіталу. Економетричне дослідження відкритості. Індекс лібералізації економічної політики.  

2. Світове господарство, міжнародна виробнича інфраструктура. Платіжний баланс  

 Виробничі процеси в сучасній світовій економіці. Причини деіндустріалізації ведучих промислових країн з кінця 1990-х ро-
ків. Рушійні механізми реіндустріалізації після світової фінансової кризи 2008─2009 рр. Вплив на платіжний баланс. 
Визначення, методика складання і аналітичні властивості платіжного балансу. Операції платіжного балансу. Рахунки пла-
тіжного балансу та їх інтерпретація. Труднощі в складанні платіжного балансу (часові параметри, ідентифікація резиден-
тів національної економіки, повнота реєстрації та вартісна оцінка операцій). Система національних рахунків ООН та пла-
тіжний баланс. Проблеми складання платіжного балансу в трансформаційних економіках. Вибір рівноваги платіжного 
балансу. Широке і вузьке розуміння рівноваги платіжного балансу. Показник умов торгівлі. Достатність валютних резервів. 
Динамічна рівновага і самодостатність сальдо поточного рахунку. Складання платіжного балансу. Аналітична і стандарт-
на форма платіжного балансу.  

3. Засадничі функціональні залежності балансу заощаджень-інвестицій 

 Структура і функціональні залежності балансу заощаджень-інвестицій. Шляхи збільшення заощаджень на прикладі країн, 
що розвиваються. Заощадження у трансформаційних економіках. Гіпотеза абсолютного доходу. Перманентний і тимчасо-
вий дохід. Динаміка заощаджень у життєвому циклі приватних споживачів. “Класова” гіпотеза заощаджень. Умова Мар-
шалла─Лернера. Ефект Пліза. Ефект добробуту. Парадокс Хоріоки─Фельдштейна. Норма заощаджень. Траєкторія опти-
мального споживання. Проблема “подвійного” дефіциту ─ бюджету і платіжного балансу. Шляхи збільшення заощаджень 
у відкритій економіці. Емпіричне тестування гіпотез приватних заощаджень.  

4. Зовнішні запозичення у балансі заощаджень-інвестицій 

 Мотивація зовнішніх запозичень. Теоретичні моделі акумуляції зовнішнього боргу. Переваги та недоліки зовнішніх запози-
чень (припливу-відпливу капіталу). Міжчасові ефекти під час зовнішніх запозичень. Зовнішні запозичення в Україні. Зага-
льні особливості зовнішнього фінансування дефіциту бюджету в країнах ЦСЄ та колишнього Радянського Союзу. Динамі-
чні характеристики зовнішнього боргу. Обслуговування зовнішнього боргу. Акумуляція зовнішнього боргу в контексті анти-
кризових заходів. Сучасні проблеми зовнішнього боргу та їх вплив на світову економіку (США, Греція, Ірландія). 

5. Номінальний і реальний обмінні курси 

 Загальна характеристика систем обмінного курсу. Золотий стандарт. Грошова рада. Таргетування інфляції. “М’яке” і “жор-
стке” прикріплення грошової одиниці. Ефект Баласси─Самуельсона. Реальний ефективний обмінний курс. Механізми 
впливу RER на економічні процеси у відкритій економіці, способи розрахунку відповідних індексів. Динаміка RER в Україні, 
промислових країнах і окремих трансформаційних економіках. Правило “однієї ціни”. Паритет купівельної спроможності 
валют як довгострокова концепція обмінного курсу. Конвергенція до ПКС. Арифметичний і геометричний реальні обмінні 
курси. Теоретична модель реального обмінного курсу. Тотожність Рікардо. 

6. Основні підходи до вирівнювання платіжного балансу  

 Класифікація макроекономічних шоків. Особливості визначення природи макроекономічного шоку та проведення належ-
ної стабілізаційної політики. Загальні підходи до пояснення платіжних дисбалансів: макроекономічний, структуралізм, уні-
версалізм, секуляризм. Відмінності між класичною і кейнсіанською традиціями у вирівнюванні платіжного балансу. 
Особливості автоматичної адаптації як саморегуляційного процесу вирівнювання платіжного балансу і стабілізації доходу. 
Політика акомодації. Ефекти порівняльних цін, доходу і процентної ставки. “Природний” рівень доходу. “Перегрів” економі-
ки. J-ефект. Інструменти заміщення та управління попитом. Торговельний протекціонізм.  Емпіричне оцінювання чинників 
експорту-імпорту країн Східної Європи і Латинської Америки. 
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Контроль знань: 

Домашні завдання 5х2 10  
Контрольні роботи 2х10 20 
Експрес-завдання  5х2 10 (лекції) 
   5х2 10 
Тести   2x10 20 (комп’ютерний варіант) 
   5х2 10 (практичні заняття) 
Практикум  1х5 5 
Інтернет-практикум 1х5 5 
Колоквіум  1x10 10 
Всього    100 


