
 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни: “Стабілізаційна політика у відкритій економіці” 
Ступінь вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини” 

Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 

Освітньо-професійна програма: Міжнародні економічні відносини 
Сторінка курсу в Moodle:  
Рік навчання: 1; Семестр:  1 

Кількість аудиторних занять: 30 год.  
Консультації: за графіком 
Назва кафедри: міжнародних економічних відносин 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу   д.е.н., професор Шевчук Віктор Олексійович 

Профайл керівника курсу: 

 
 http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-mizhnarodnikh-
ekonomichnikh-vidnosin/shevchuk-viktor-oleksiiovich/ 

Контактна інформація victorshevchuk@netscape.net, +380 067 67 65 688 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Стабілізаційна політика у відкритій економіці” є дисципліною обов’язкової 

складової навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності фахівців з 

мiжнародних економiчних вiдносин. Пошукачі отримують теоретичні знання та практичнi навички щодо 

ознайомлення зі засадами стабілізаційної політики та її особливостями у відкритій економіці; проводиться 
окладний аналіз дієвості окремих інструментів стабілізаційної політики (урядові видатки і податки, пропо-

зиція грошової маси, облікова ставка центрального банку, обмінний курс) у коротко- і довгостроковому 

періодах за допомогою моделей DSGE та інших моделей з раціональними очікуваннями; опрацьовуються 
різноманітні механізми впливу структурних заходів; відбувається прикладний аналіз досвіду країн у царині 

стабілізаційної політики, зокрема під час світової фінансової кризи 2008-2009 рр. та пандемії COVID-19.  

Пререквізити: Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни “Cтабілізаційна політика у 
відкритій економіці” пошукач повинен попередньо вивчити дисципліни “Міжнародні економічні відносини”, 

“Прогнозування та моделювання процесів у міжнародних відносинах”, “Математика для економістів”, 

«Грошово-кредитна політика у відкритій економіці», «Світові фінанси».  

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять, самостійна робота пошу-
качів, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. Пошукачі мають змогу отримувати індиві-

дуальні консультації. Під час сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

пошукача 

4 90 30 60 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 18 

Практичні заняття 12 

Самостійна робота 60 
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Компетентності, яких набуває пошукач при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

наукової програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності у сфері міжнародної торгівлі та руху капіталу, 

застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також здійснювати власне 

наукове дослідження у царині міжнародних економічних відносин, результати якого мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні компетентності (ФК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел (націо-

нальні та зарубіжні бази даних, аналітичні 

огляди, анкетні опитування тощо). 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародно-

му контексті. 

ЗК04. Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми у сфері міжнародних еконо-

мічних відносин на основі системного на-

укового світогляду та загального культур-

ного кругозору із дотриманням принципів 

професійної етики та академічної 

доброчесності. 

ЗК05. Здатність здійснювати критичний 

аналіз знання та генерувати нові ідеї 

(креативність). 

СК01. Здатність планувати і виконувати оригіна-

льні дослідження в царині міжнародних еконо-

мічних відносин, глибоке розуміння вітчизняних 

та іншомовних наукових текстів за напрямом 

досліджень.  

СК02. Здатність застосовувати сучасні інформа-

ційні технології, бази даних та інші електронні 

ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у 

науковій та навчальній діяльності. 

СК03. Здатність вирішувати комплексні завдання 

функціонування системи міжнародних економіч-

них відносин для критичного оцінювання резуль-

татів вітчизняних та зарубіжних досліджень. 

СК04. Здатність проводити емпіричні досліджен-

ня з використанням сучасних економіко-статис-

тичних методів для встановлення засадничих 

причинно-наслідкових зв’язків у сфері міжнарод-

ної торгівлі, потоків капіталу та міграції робочої 

сили.  

СК05. Здатність до опрацювання рекомендацій 

для економічної політики на національному і регіо-

нальному рівнях з врахуванням функціональних 

залежностей відкритої економіки та сприяти їх 

впровадженню в академічній та практичній сферах. 

СК06. Здатність здійснювати науково-педагогіч-

ну діяльність за фахом у сфері вищої освіти. 

СК08. Здатність генерувати нові ідеї щодо роз-

витку теорії та практики економічної політики у 

відкритій економіці з обмеженнями платіжного 

балансу, аналізувати та прогнозувати відповідні 

процеси. 

СК09. Здатність до безперервного саморозвитку 

та самовдосконалення на основі глибокого розу-

міння динаміки процесів у світовій економіці. 

СК10. Здатність здійснювати компаративний нау-

ковий аналіз, узагальнення і систематизацію 

передових концептуальних і методологічних 

знань в межах предметної області міжнародних 

економічних відносин та на межі з іншими 

предметними галузями. 
 

 

 

 

 



 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-наукової програми (ПРН) 

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з проблематики міжна-

родних економічних відносин, а також дослідницькі навички, достатні для узагальнення і 

аналітичної інтерпретації актуальних явищ і проблем у практиці прийняття рішень у сфері 

економічної політики та  практиці підприємницької й інвестиційної діяльності.  

РН02. Здійснювати за допомогою сучасних інструментів і технологій пошуку, 

оброблення та аналіз даних великого обсягу та/або складної структури, отриманих з різно-

манітних джерел, як спеціалізовані бази даних чи інформаційні системи.   

РН03. Вільно презентувати та професійно обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми міжнародних економічних відносин 

державною та іноземними мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у 

наукових публікаціях у провідних вітчизняних та міжнародних наукових виданнях. 

РН04. Розробляти та оцінювати емпірично за допомогою сучасних економіко-

статистичних методів концептуальні та прикладні моделі динамічних процесів у відкритих 

економіках, ефективно використовувати отримані результати для отримання нових знань 

та/або пропозицій для економічної політики чи підтримки прийняття рішень у підприємствах 

приватного і державного секторів.  

РН05. Формулювати та перевіряти наукові гіпотези; використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, які отримано на основі синтезу літературних джерел, теоретичного 

моделювання і прикладних емпіричних досліджень у царині міжнародних економічних 

відносин.  

РН06. Глибоко розуміти загальні принципи основних моделей відкритої економіки, а 

також методологію наукових досліджень, що дозволяє застосування сучасних підходів як у 

власних дослідженнях, так і викладацькій практиці. 

РН08. Вчасно ідентифікувати проблеми економічної політики за умови обмежень 

платіжного балансу, пропонувати адекватні рішення для політики обмінного курсу та 

фіскально-монетарного міксу.  

РН09. Мати наукову цілісну уяву про регуляторні механізми міжнародних економічних 

відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних проце-

сів конвергенції і дивергенції. 

РН10. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпе-

чення у науковій та викладацькій діяльності. 

РН12. Аналізувати стан архітектоніки глобальної економіки. Ідентифікувати, оцінювати, 

узагальнювати і систематизувати фундаментальні теоретичні і емпіричні проблеми, імперати-

ви, закономірності та сучасних тенденції розвитку економічних систем всіх рівнів в умовах 

глобалізації та зростаючої напруги на міжнародному рівні. 

РН13. Застосовувати сучасні методи для виявлення, узагальнення та систематизації 

засадничих процесів у світовій економіці, що вимагають міждисциплінарних знань у таких 

сферах, як теорія міжнародних відносин, геополітика, теорія ігор, історія, соціологія тощо.   

РН15. Мати навички академічного спілкування з питань, що стосуються проблематики 

відкритої економіки. 
 

 

 



 

Дидактична карта дисципліни 

 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної роботи 

Календарний план курсу  

Вид 
навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання 

Оцінювання 

роботи, бали 

Тиждень  

семестру 

Деталі проведення 

(за тимчасовим 

розкладом, за 

постійним 
розкладом) 

Кількість 

годин 

Тема 1. Загальні особливості макроекономічної рівноваги у відкритій 

економіці 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК03, ЗК04, ЗК05, СК01, СК03, 

СК06, СК08, СК09, СК10  

Результати навчання: РН01, РН03, РН5, РН8, РН9, РН12, РН13, РН15  

Завдання для СРС: еволюція поглядів на макроекономічну рівновагу, 

відмінності між промисловими країнами та країнами, що розвиваються, 

підвищене значення рівноваги платіжного балансу для нестабільних 

економік з низьким рівнем доходу.  

1-2 За тимчасовим 

розкладом 

2 Лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

1-2 За розкладом 1 Практичне 

заняття 

Усне опитування, 

аналітичні та 

ситуаційні завдання 

2 

1-2  4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

літературою, 

тестування 

2 

Тема 2. Загальна конфігурація стабілізаційної політики 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК03, ЗК04, ЗК05, СК01, СК03, 

СК05, СК06, СК08, СК09, СК10  

Результати навчання: РН01, РН03, РН5, РН6, РН8, РН9, РН12, РН13, 

РН15  

Завдання для СРС: особливості моделей циклу ділової активності, переваги 

та недоліки стабілізаційної політики, залежність стабілізаційної політики 

від обраної політики обмінного курсу  

3-4 
 

За розкладом 2 Лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

3-4 

 

За розкладом 1 Практичне 

заняття 

Усне опитування, 

аналітичні та 

ситуаційні завдання 

4 

3-4 

 

 4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

літературою, 

тестування 

4 

Контрольне тестування 1      10 

Тема 3. Стабілізаційна функція монетарної політики 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК03, ЗК04, ЗК05, СК01, 

СК02, СК03, СК04, СК05, СК06, СК08, СК09, СК10  

Результати навчання: РН01, РН02, РН03, РН04, РН5, РН6, РН8, РН9, 

РН10, РН12, РН13, РН15  

Завдання для СРС: відмінності щодо наслідків передбачуваних і 

непередбачуваних змін у пропозиції грошової маси, коротко- і 

довгострокові наслідки монетарної політики  

5-6 

 

За розкладом 2 Лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

2 

5-6 За розкладом 2 Практичне 

заняття 

Усне опитування, 

аналітичні та 

ситуаційні завдання 

2 

5-6  12 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

літературою, 

тестування 

2 

Тема 4. Стабілізаційна функція фіскальної політики 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК03, ЗК04, ЗК05, СК01, 

СК02, СК03, СК04, СК05, СК06, СК08, СК09, СК10  

Результати навчання: РН01, РН02, РН03, РН04, РН5, РН6, РН8, РН9, 

РН10, РН12, РН13, РН15  

7  За розкладом 2 Лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

7 За розкладом 2 Практичне 

заняття 

Усне опитування, 

аналітичні та 

ситуаційні завдання 

3 

7  10 Самостійна Самостійна робота з 6 



 

Завдання для СРС: відмінності щодо наслідків фіскальної політики у 

розрізі окремих статей видатків і податків, передбачуваних і непередба-
чуваних змін, коротко- і довгострокові наслідки фіскальних стимулів, 

підходи щодо завершення програм фіскального стимулювання економіки 

робота літературою, 

тестування 

Тема 5. Вплив інституційних чинників на перебіг стабілізаційної політики  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК03, ЗК04, ЗК05, СК01, СК03, 

СК04, СК05, СК06, СК08, СК09, СК10  

Результати навчання: РН01, РН02, РН03, РН04, РН5, РН8, РН9, РН10, 

РН12, РН13, РН15  

Завдання для СРС: механізми впливу інституційних чинників на цикл 
ділової активності та інфляцію, доцільність використання лібералізації 

економічного середовища зі стабілізаційною метою  

8-9 

 

За розкладом 2 Лекція Лекція, експрес-
опитування  

2 

8-9 

 

За розкладом 2 Практичне 

заняття 

Усне опитування, 

аналітичні та 

ситуаційні завдання 

2 

8-9  8 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

літературою, 

тестування 

4 

Контрольне тестування 2      12 

Тема 6. Зарубіжний досвід стабілізаційної політики  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК03, ЗК04, ЗК05, СК01, СК03, 

СК04, СК05, СК06, СК08, СК09, СК10  

Результати навчання: РН01, РН02, РН03, РН04, РН5, РН8, РН9, РН10, 

РН12, РН13, РН15  

Завдання для СРС: порівняльний аналіз стабілізаційної політики в 

країнах Латинської Америки та Східної Європи 

10-11 За розкладом 4 Лекція Лекція, експрес-
опитування  

3 

10-11 За розкладом 2 Практичне 
заняття 

Усне опитування, 
аналітичні та 

ситуаційні завдання 

6 

10-11  10 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

літературою, 

тестування 

6 

Тема 7. Особливості стабілізаційної політики в Україні 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК03, ЗК04, ЗК05, СК01, СК03, 

СК04, СК05, СК06, СК08, СК09, СК10  

Результати навчання: РН01, РН02, РН03, РН04, РН5, РН8, РН9, РН10, 

РН12, РН13, РН15  

Завдання для СРС: предметний аналіз перебігу кризових явищ 2008-

2009 рр., 2014-2015 та 2020-2021 рр.,    

12-13 За розкладом 4 Лекція Лекція, експрес-
опитування  

3 

12-13 За розкладом 2 Практичне 

заняття 

Усне опитування, 

аналітичні та 

ситуаційні завдання 

4 

12-13  12 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

літературою, 

тестування 

4 

Контрольне тестування 3      12 

Разом   90   100 

 

 

 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Не передбачено.    
 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру ЛТЕУ 

(дистанційних курсів і електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним контентом, 

виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування. 
 

Політика курсу 

Курс передбачає як індивідуальну роботу, так і роботу у складі малих груп. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, навчання за кордоном за програмами обміну) навчання може відбуватись 

у дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу з презентацією виконаних завдань 

під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті дуже стисло, їх 

поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а також виконання домашніх 

навчально-дослідних завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Під час роботи над 

завданнями необхідно дотримувалися засад академічної доброчесності. 

Здобувачі вищої освіти, які впродовж семестру набрали 90-100, отримують відмінну 

підсумкову оцінку автоматично. Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається 

право підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за 

графіком екзаменаційної сесії.  
 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий і тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних завдань. 

 
Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Робота на лекціях: 

- експрес-завдання  1 бал 

- тест 1 бал 

За роботу на лекціях здобувач максимально може отримати 18 балів 

Робота на практичних заняттях: 

- усне опитування, тестування, рішення практичних задач 1 бал 

- тест 1 бал 

- аналіз звукового контенту 1 бал 

За роботу на практичних заняттях здобувач максимально може отримати 12 балів 

Самостійна робота   

- виконання завдань, винесених на самостійне вивчення 2 бали 

- тестування у дистанційному курсі 1 бал 

За виконання самостійної роботи здобувач максимально може отримати 26 балів 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Контрольне тестування 1 10 балів 

Контрольне тестування 2 12 балів 

Контрольне тестування 3 12 балів 

Під час рубіжного контролю можна отримати 34 бали 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 
Участь у наукових конференціях, наукові публікації Згідно з рішенням 

кафедри 
ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік проводиться у комбінованій формі Критерії оцінювання 

зазначено в таблицях 

 



 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня 

засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) 

за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, виконання досліджень, підготовку 

наукових публікацій тощо. 

 
Для поточного контролю знань пошукачів з дисципліни, що завершується заліком 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 КТ1 Т3 T4 Т5 KT2 Т5 Т7 КТ3  

100 5 10 10 6 11 8 12 15 11 12 
Т1, Т2 ... Т8 – порядковий номер теми занять; КТ1, КТ2, KT3 – порядковий номер контрольного тестування. 

 

Для заліку, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування 

Р
аз

о
м

 Розв’язок ситуаційних задач 

Р
аз

о
м

 Сума 

Правильних 

відповідей, % 
50-56 57-63 64-71 72-80 81-90 91-100 Критерій 1 2 3 4 5 

100 

Бал 30 34 38 42 46 50 50 Бал 10 10 10 10 10 50 

При проведенні заліку в комбінованій формі, максимально за тестування виставляється 50 балів, за розв’язок 

ситуаційних задач – 50 балів. 

 



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 
9
0

-1
0
0

 

Пошукач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає програмі 

дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних 

ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, 

аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних 

дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час 

навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань 
проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може 

відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що 

стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, передбаченого 

силабусом навчальної дисципліни, або пошукач проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних 

положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, 

умінь і навичок, що викладені в силабусі 

навчальної дисципліни. Власні пропозиції 

пошукача в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використову-
вати знання, які він отримав при вивченні 

інших дисциплін, а також знання, набуті 

при самостійному поглибленому вивченні 

питань, що відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2
-8

9
 

Пошукач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі дисципліни, 

робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при 

вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти 

допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні 

практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих 

рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує пошукачу самостійне вирішен-

ня основних практичних задач в умовах, 

коли вихідні дані в них змінюються порів-

няно з прикладами, що розглянуті при 

вивченні дисципліни. 

Добре (В) 

7
4
-8

1
 

Пошукач в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає 
програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  застосовувати при 

вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні 

положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні результату при заданій зміні 

вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає харак-

теристики основних положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, 

при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах 

дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріа-

лом програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість вико-

ристання теоретичних положень для прак-

тичного використання викликають утруд-

нення. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 

Пошукач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, та розуміє 

постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє 

основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що 

розглядались з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може 

усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень 

відтворення основних положень 

дисципліни. 

Задовільно (D) 

6
0

-6
3

 

Пошукач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними положеннями, 
що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, пошукач з труднощами пояснює правила вирішення практичних/роз-

рахункових завдань дисципліни. Виконання практичних (індивідуальних, контрольних) завдань 

значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових 

програми дисципліни. 

Задовільно (Е) 



 

 

35
-5

9
 

Пошукач може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної 

дисципліни пошукач виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в 

більшості є невірними, необґрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у пошукача 

відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, 

що формуються при вивчені дисципліни. 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання (FX)  

0
-3

4
 

Пошукач повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Пошукач не підготовлений до 

самостійного вирішення задач, які 

окреслює мета та завдання дисципліни. 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни (F) 
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Додаток до силабусу (обов’язковий)  

Рекомендовані джерела інформації на 2022-2023 навчальний рік 

Назва теми Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна література; допоміжна література; інформаційні 

ресурси в Інтернеті) 

Тема 1. Загальні особливості макроеко-

номічної рівноваги у відкритій 
економіці 

 

Calmfors L. Long-run effects of short-run stabilization policyAn introduction // The Scandinavian Journal of Economics. 

 1982.  Vol. 84.  No. 2.  P. 133-146.  

Шевчук В. Платіжний баланс, економічне зростання і стабілізаційна політика. ─ Львів: Кальварія, 2008. ─ 734 с. 

Тема 2. Загальна конфігурація 

стабілізаційної політики 
 

Chatelain, J.B., and Raft, K. How Macroeconomists Lost Control of Stabilization Policy: Towards Dark Age // European 

Journal of the History of Economic Thought.  2020.  Vol. 27.  No. 6.  P. 938982.  

Duncan, R. Simple Models to Understand and Teach Business Cycle Macroeconomics for Emerging Market and Developing 

Economies // Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper No. 252 

http://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/wpapers/2015/0252.pdf 

Lucas, R. E. An Equilibrium Model of the Business Cycle // Journal of Political Economy.  1975.  Vol. 83.  No. 6.  P.  
1113-1144. 

Mundell, R. Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates // The Canadian Journal of 

Economics and Political Science / Revue canadienne d'Economique et de Science politique.  1963.  Vol. 29.   No. 4.  P. 

475-485. 

Siklos, P. L. The macroeconomic response to real and financial factors, commodity prices, and monetary policy: 

International evidence // Economic Systems.  2021.  Vol. 45.  No. 100850.  

Тема 3. Стабілізаційна функція 
монетарної політики 

Shevchuk V. Monetary policy transmission mechanisms in the Central and Eastern European countries // Argumenta 
Oeconomica Cracoviensia.─  2020.  ─ No. 2(23). ─ P. 51-68. 

Shevchuk V. Monetary policy transmission mechanisms in Ukraine // M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 13th Professor 

Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference 

Proceedings. ─  Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. ─ P. 205─213. 

Тема 4. Стабілізаційна функція 

фіскальної політики 
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