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1. Опис навчальної дисципліни
Мова навчання: українська
Статус дисципліни: обов’язкова
Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни «Макроекономіка»
спирається на попереднє опанування дисциплін: «Політекономія», «Вища математика»,
«Мікроекономіка».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіка» є закономірності, що
характеризують розвиток економічних систем на макроекономічному рівні, визначення
механізмів державного регулювання та факторів економічного зростання
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 150_ годин 5 кредити ECTS
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Макроекономіка» є підготовка фахівця до
виконання професійних обов’язків, засвоєння системи економічних знань, на яких базується
сучасний макроаналіз; набуття навичок дослідження агрегованих показників економічного та
соціального розвитку національної економіки шляхом використання універсального
інструментарію та макроекономічного моделювання
Основними завданнями навчальної дисципліни «Макроекономіки» є формування
системи знань, вмінь та уявлень згідно з предметом дисципліни
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Макроекономіка» забезпечує набуття здобувачами вищої
компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК3
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК4
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК7
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК8
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

освіти

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК1
Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області
маркетингу.
СК2
Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області
сучасного маркетингу
СК11
Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості
функціонування ринків.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен досягти таких
запланованих результатів навчання:
Програмні результати навчання (ПРН):
ПРН2
Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування
фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення
маркетингової діяльності.
ПРН3
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у
сфері маркетингу.
ПРН4
Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та
маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі
використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.

ПРН5
ПРН9
ПРН10
ПРН11

Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного
рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.
Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень
невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.
Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття
управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам
різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати
маркетингові функції ринкового суб’єкта.
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4. Структура навчальної дисципліни
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Змістовий модуль 1. Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники та
національний ринок
Тема 1. Макроекономіка як
12
4 1
7
12
1
11
наука
Тема 2. Макроекономічні
показники в системі
12
4 1
7
12
1
11
національних рахунків
Тема 3. Ринок праці
12
4 2
6
12
1
11
Тема 4. Товарний ринок
12
4 2
6
12
1
11
Тема 5. Грошовий ринок
12
4 2
6
12
1
- 1
10
Тема 6. Інфляційний
12
4 2
6
12
1
11
механізм
Разом за змістовим модулем 1
72
24 - 10 - 38
72
6
- 1
65
Змістовий модуль 2. Інвестиції, економічна динаміка. Держава та її роль в
макроекономічному регулюванні
Тема 7. Споживання
13
4 2
7
13
1
- 1
11
домогосподарств
Тема 8.Приватні інвестиції
13
5 1
7
13
1
12
Тема 9. Сукупні витрати і
13
5 2
6
13
1
12
ВВП
Тема 10. Економічна
13
5 2
6
13
2
- 1
10
динаміка
Тема 11. Держава в системі
13
5 1
7
13
2
11
макроекономічного
регулювання
Тема 12.
13
4 2
7
13
1
- 1
11
Зовнішньоекономічна
діяльність
Разом за змістовим модулем 2
78
28 - 10 - 40
78
8
- 3
67
Підсумковий модульний контроль – Екзамен
Усього годин 150
52 - 20
- 78
150
14 - 4
- 132

5. Зміст програми навчальної дисципліни
Розділ № 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА
НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК
Тема 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
Макроекономіка: місце і роль в розвитку економічної теорії. Предмет макроекономіки.
Макромодель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів у змішаній економіці. Основні
макроекономічні суб’єкти та їхня взаємодія.
Макроекономіка як теоретична основа економічної політики. Інструментарій
макроекономічного регулювання.
Методи макроекономічних досліджень. Макромоделі. Функції макроекономіки.
Основні етапи розвитку макроекономіки: економічна таблиця Ф.Кене; класична
економічна теорія; кейнсіанська теорія; неокейнсіанська та неокласична теорії.
Тема 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного
рахівництва. Методологічні принципи системи національних рахунків. Основні категорії
системи національних рахунків: інституціональна одиниця, сектори, економічні операції,
рахунки.
Національна економіка та її агреговані показники. Основні макроекономічні показники:
національний обсяг виробництва; загальний рівень цін; процентна ставка; зайнятість.
Система національних рахунків. Перехід до системи національних рахунків в Україні.
Валовий випуск, кінцева та проміжна продукція. Валовий національний продукт (ВНП) і
методи його обчислення за видатками та доходами. Взаємозв’язок валового національного
продукту (ВНП) з валовим внутрішнім продуктом (ВВП), з чистим національним продуктом
(ЧНП), з національним доходом (НД), з особистим доходом, з доходом кінцевого
використання. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор. Фактичний та потенційний ВВП.
Рух і розподіл національного продукту. Національне багатство.
Функціональний та особистий розподіл доходів. Формування доходів.
Використання ВНП та НД для визначення рівня життя. Чистий економічний добробут
(ЧЕД).
Тема 3. РИНОК ПРАЦІ
Зайнятість і безробіття. Населення як джерело робочої сили. Показники рівня
використання робочої сили: рівень зайнятості, рівень безробіття, коефіцієнт участі в робочій
силі. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне, природне. Повна зайнятість, неповна
зайнятість, надмірна зайнятість. Обчислення природного рівня безробіття.
Механізм ринку праці. Неокласична теорія ринку праці. Неокласична функція попиту на
працю. Неокласична функція пропозиції праці. Графічна інтерпретація неокласичної моделі
ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. Кейнсіанська функція попиту на працю.
Кейнсіанська функція пропозиції праці. Графічна інтерпретація кейнсіанської моделі ринку
праці.
Соціально-економічні наслідки від безробіття. Закон Оукена.
Тема 4. ТОВАРНИЙ РИНОК.
Структура сукупного попиту. Фактори, які впливають на споживчий попит,
інвестиційний попит, попит держави та попит закордону.
Крива сукупного попиту AD. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний
попит.
Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають. Крива сукупної пропозиції AS.
Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію.
Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Три варіанти макро- рівноваги.
Мультиплікатор у моделі AD – AS.
Тема 5. ГРОШОВИЙ РИНОК
Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошова база і її
компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові й надлишкові резерви. Грошовий

мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мультиплікація грошової бази
банківською системою. Грошова пропозиція як функція процентної ставки і крива пропозиції
грошей.
Попит на гроші. Класична теорія попиту на гроші. Рівняння грошового попиту
кількісної теорії грошей. Кейнс про мотиви попиту на гроші. Кейнсіанське рівняння попиту на
гроші і функція попиту на гроші. Процентна ставка як ціна грошей
Механізм грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку. Роль банківської системи в
формуванні та функціонуванні грошового ринку
Тема 6. ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ
Сутність та види інфляції. Темп інфляції та методи його обчислення. Види інфляції
залежно від її темпів: помірна, галопуюча, гіперінфляція. Інфляція попиту, інфляція витрат.
Очікувана і неочікувана інфляція.
Причини та наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо причини інфляції та її
недоліки. Роль грошей в інфляційному механізмі: монетаристський та кейнсіанські
підходи.Чинники інфляції попиту і витрат. Інфляційні очікування. Наслідки високої інфляції.
Інфляція і безробіття. Крива Філіпса.
Розділ 2. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ РОЛЬ В
МАКРОЕКОНМІЧНОМУ РЕГУЛЮВАННІ
Тема 7. СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Доходи домогосподарств як джерело споживання. Доходи і витрати домогосподарств у
моделі економічного кругообігу. Особистий дохід у приватній закритій економіці та його
складові. Особистий дохід у приватній закритій економіці та його складові. Особистий
наявний дохід у приватній закритій економіці: його кількісна визначеність та розподіл.
Заощадження та споживання домогосподарств. Зв’язок між диференціацією доходів і
споживанням. : крива Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині.
Кейнсіанська функція споживання. Гранична схильність до споживання та заощаджень.
Чинники, що впливають на граничну схильність до споживання. Гранична схильність до
споживання та заощаджень. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Середня
схильність до споживання та заощаджень. Індуцьоване та автономне споживання. Чинники
автономного споживання: багатство, заощадження.
Функції споживання з урахуванням фактору часу. Теорія Фішера про міжчасовий вибір
споживача. Вплив на споживання поточного доходу, заощаджень та позик. Гіпотеза життєвого
циклу Модільяні. Функція споживання за гіпотезою життєвого циклу. Гіпотеза постійного
доходу. Функція споживання за гіпотезою постійного доходу.
Тема 8. ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій. Гранична ефективність
капіталу. Графічна та математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій.
Неокласична функція інвестицій. Бажаний обсяг капіталу, граничні витрати на капітал,
очікуваний обсяг виробництва. Модель гнучкого акселератора. Математична інтерпретація
кейнсіанської функції інвестицій. інтерпретація неокласичної функції інвестицій.
Проста інвестиційна функція. Процентна ставка і прибутковість інвестиційних проектів.
Бухгалтерський метод визначення прибутковості інвестиційних проектів. Метод чистої
дисконтованої вартості. Графічна інтерпретація простої інвестиційної функції. Зміна
автономних інвестицій та її графічна інтерпретація. Чинники автономних інвестицій:
технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові
очікування Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій. Гранична
ефективність капіталу. Графічна та математична інтерпретація кейнсіанської функції
інвестицій. Неокласична функція інвестицій. Бажаний обсяг капіталу, граничні витрати на
капітал, очікуваний обсяг виробництва. Математична інтерпретація неокласичної функції
інвестицій.
Модель простого акселератора.
Заощадження та інвестиції. Заощадження як джерело і фінансове обмеження інвестицій.
Залежність заощаджень від доходу. рівновага між заощадженнями та інвестиціями як закон-

тенденція. Класичний механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями. Кейнсіанський
механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями. Роль фінансової системи в трансформації
заощаджень в інвестиції. Фінансові посередники.
Тема 9. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП
Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу
«витрати–випуск». Фактичні та заплановані витрати. Модель «кейнсіанський хрест».
Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення–ін’єкції». Заплановані та незаплановані
інвестиції. Модель «заощадження–інвестиції».
Мультиплікатор витрат. Індуційовані й автономні витрати. Алгебраїчна модель
простого мультиплікатора та його сутнісне визначення. Механізм мультиплікації автономних
витрат. Ефект мультиплікатора та його математична та графічна інтерпретація.
Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту
автономних витрат в умовах неповної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація
рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надлишку автономних витрат в умовах
повної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.
Тема 10. ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА
Основні засади теорії економічного зростання. Два способи збільшення обсягів
виробництва. сутність економічного зростання та його показники. Економічне зростання та
економічний розвиток. Екстенсивне та інтенсивне зростання економіки. Основні положення
кейнсіанської теорії економічного зростання. основні положення неокласичної теорії
економічного зростання.
Модель Солоу. Основні передумови моделі Солоу. Вплив нагромадження капіталу на
капіталоозброєність. Умови формування стійкої капіталоозброєності. Вплив приросту
населення на капіталоозброєність. Граничні інвестиції. Вплив технічного прогресу на
капіталоозброєність через зростання ефективності праці. Технічний прогрес як нескінчений
фактор економічного зростання. Золоте правило нагромадження капіталу.
Джерела економічного зростання. Внесок факторів виробництва в економічне
зростання. Рівняння, що описує внесок капіталу і праці у приріст продукту. Внесок технічного
прогресу в приріст продукту. Рівняння, що описує економічного зростання з урахуванням усіх
факторів. Залишок Солоу.
Економічні цикли. Сутність та структура економічного циклу. Характеристика фаз
економічного циклу. Два напрями теорій економічного циклу. Основні теорії економічного
циклу. Модель мультиплікатора-акселератора.
Тема 11. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Роль держави в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу з
урахуванням держави. Державні видатки. Позики уряду. Перерозподільна функція держави.
Стабілізаційна функція держави.
Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. Модель економічної
рівноваги за методом «витрати–випуск». Трансформація функції споживання з урахуванням
держави. Модель економічної рівноваги за методом «вилучення–ін’єкції». Вплив держави на
кількісну визначеність приватних заощаджень. Державні та національні заощадження.
Рівновага між національними заощадженнями та національними інвестиціями. Рівновага між
приватними інвестиціями і внутрішніми джерелами їх фінансування.
Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель на ВВП. Мультиплікатор
витрат у змішаній закритій економіці. Вплив чистих податків на ВВП. Мультиплікатор
податків. Спільний вплив фіскальних інструментів на ВВП і державний бюджет.
Мультиплікатор збалансованого бюджету.
Не дискреційна (автоматична) фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як
вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку не дискреційної фіскальної
політики в умовах падіння та зростання обсягів виробництва. ефект гальмування динаміки
ВВП.
Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної політики та зв'язок між ними.
Проміжні цілі монетарної політики та проблема їх вибору. Інструменти монетарної політики:
операції на відкритому ринку, операції на валютному ринку, облікова (дисконтна) ставка,

нормативи обов’язкового резервування.
Монетарна політика в моделі AD–AS. Монетарна політика на основі каналу «процентна
ставка – інвестиції». Наслідки впливу на економіку стимулюючої монетарної експансії в
короткостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Наслідки впливу на економіку
монетарної експансії в довгостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Нейтральність
грошей у довгостроковому періоді.
Тема 12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Платіжний баланс. сутність та методологія складання платіжного балансу. Дебетові та
кредитові операції. Еквівалентний обмін цінностей і трансферти. Автономна стаття «Помилки
та упущення». Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок капітальних операцій і
зміст його складових. Взаємозв’язки рахунків. Модель платіжного балансу. Модель балансу
автономних операцій. Резервні активи як регулююча стаття платіжного балансу.
Валютний курс. Валюта та його види. Номінальний валютний курс і способи
котирування валюти. Чинники, що впливають на номінальний валютний курс. Паритет
купівельної спроможності. Фіксований і плаваючий валютний курс. Модель реального
валютного курсу. Двосторонній і багатосторонній валютний курс.
Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. Вплив зовнішньої торгівлі на умови
формування рівноважного ВВП, обчисленого за методом «витрати-випуск». Гранична
схильність до імпорту. Функція споживання у відкритій економіці. Вплив зовнішньої торгівлі
на умови формування економічної рівноваги, визначеної за методом «вилучення-ін’єкції».
Країна як чистий дебітор або як чистий кредитор. Чинник, що впливають на чистий експорт.
Функція чистого експорту. Вплив чистого експорту на ВВП, мультиплікатор витрат у відкритій
економіці.
6. Теми лекцій
№
з/п
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№
з/п
1

Назва теми
Тема 1. Макроекономіка як наука
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних
рахунків
Тема 3. Ринок праці
Тема 4. Товарний ринок
Тема 5. Грошовий ринок
Тема 6. Інфляційний механізм
Тема 7. Споживання домогосподарств
Тема 8.Приватні інвестиції
Тема 9. Сукупні витрати і ВВП
Тема 10. Економічна динаміка
Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання
Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність
Усього годин
7. Теми практичних занять
Назва теми

Тема 1. Макроекономіка як наука
1. Макроекономіка: місце і роль в розвитку економічної теорії.
2. Макроекономіка як теоретична основа економічної політики.
Інструментарій макроекономічного регулювання.

Обсяг у годинах
Денна
Заочна
форма
форма
4
1
4

1

4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
52

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
14

Обсяг у годинах
Денна
форма

Заочна
форма

1

-

2

3

4

5

6

7

8

3. Методи макроекономічних досліджень.
4. Основні етапи розвитку макроекономіки: економічна таблиця
Ф.Кене; класична економічна теорія; кейнсіанська теорія;
неокейнсіанська та неокласична теорії
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних
рахунків
1. Система національних рахунків як міжнародний стандарт
макроекономічного рахівництва.
2. Національна економіка та її агреговані показники
3. Система національних рахунків. Перехід до системи
національних рахунків в Україні.
4. Рух і розподіл національного продукту. Національне
багатство.
5. Функціональний та особистий розподіл доходів. Формування
доходів.
6. Використання ВНП та НД для визначення рівня життя.
Чистий економічний добробут (ЧЕД).
Тема 3. Ринок праці
1. Зайнятість і безробіття. Населення як джерело робочої сили.
2. Механізм ринку праці. Неокласична теорія ринку праці.
3. Соціально-економічні наслідки від безробіття. Закон Оукена.
Тема 4. Товарний ринок
1. Фактори, які впливають на споживчий попит, інвестиційний
попит, попит держави та попит закордону.
2. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний попит.
3. Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають. Крива
сукупної пропозиції AS.
4. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції.
5. Мультиплікатор у моделі AD – AS.
Тема 5. Грошовий ринок
1. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати.
2. Попит на гроші. Класична теорія попиту на гроші.
3. Механізм грошового ринку.
4. Рівновага на грошовому ринку.
5. Роль банківської системи в формуванні та функціонуванні
грошового ринку
Тема 6. Інфляційний механізм
1. Сутність та види інфляції. Темп інфляції та методи його
обчислення.
2. Причини та наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо
причини інфляції та її недоліки.
3. Роль грошей в інфляційному механізмі: монетаристський та
кейнсіанські підходи.Чинники інфляції попиту і витрат.
4. Інфляційні очікування. Наслідки високої інфляції.
5. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса.
Тема 7. Споживання домогосподарств
1. Доходи і витрати домогосподарств у моделі економічного
кругообігу. Особистий дохід у приватній закритій економіці та
його складові.
2. Гранична схильність до споживання та заощаджень.
3. Функції споживання з урахуванням фактору часу.
4. Функція споживання за гіпотезою постійного доходу.
Тема 8.Приватні інвестиції
1. Кейнсіанська функція інвестицій. Гранична ефективність
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№
з/п
1

капіталу.
2. Процентна ставка і прибутковість інвестиційних проектів.
Бухгалтерський метод визначення прибутковості інвестиційних
проектів.
3. Модель простого акселератора.
4. Заощадження як джерело і фінансове обмеження інвестицій
Тема 9. Сукупні витрати і ВВП
1. Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення
рівноважного ВВП на основі методу «витрати-випуск».
2. Мультиплікатор витрат. Індуційовані й автономні витрати.
3. Сукупні витрати і потенційний ВВП.
4. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.
Тема 10. Економічна динаміка
1. Основні засади теорії економічного зростання.
2. Модель Солоу. Основні передумови моделі Солоу.
3. Джерела економічного зростання.
4. Економічні цикли. Сутність та структура економічного циклу.
Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання
1. Модель економічного кругообігу з урахуванням держави.
2. Вплив держави на умови формування економічної рівноваги.
3. Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель
на ВВП.
4. Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної
політики та зв'язок між ними. Монетарна політика в моделі ADAS.
Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність
1. Платіжний баланс. сутність та методологія складання
платіжного балансу.
2. Валютний курс. Валюта та його види. Номінальний валютний
курс і способи котирування валюти.
3. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку.
Усього годин
8. Теми семінарських занять
Назва теми
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Обсяг у годинах
Денна
форма

Заочна
форма

Не перебачено навчальним планом
9 Теми лабораторних занять

№
з/п

Назва теми

Обсяг у годинах
Денна
Заочна
форма
форма

Не передбачено навчальним планом

№
з/п

10. Теми самостійної роботи
Назва теми

Обсяг у годинах
Денна

Заочна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема 1. Макроекономіка як наука
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних
рахунків
Тема 3. Ринок праці
Тема 4. Товарний ринок
Тема 5. Грошовий ринок
Тема 6. Інфляційний механізм
Тема 7. Споживання домогосподарств
Тема 8.Приватні інвестиції
Тема 9. Сукупні витрати і ВВП
Тема 10. Економічна динаміка
Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання
Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність
Усього годин

форма
7

форма
11

7

11

6
6
6
6
7
7
6
6
7
7
78

11
11
10
11
11
12
12
10
11
11
132

11. Завдання для самостійної роботи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Система макроекономічних показників. Аналіз їх динаміки в Україні..
Циклічність економічного розвитку: довгі хвилі М.Кондрат’єва.
Інноваційна теорія довгих хвиль Й.Шумпетера.
Сучасні прояви економічних циклів.
Моделі економічного зростання Домара, Харрода.
Неокласичні моделі економічного зростання: Солоу, Лукаса, Ромера.
«Золоте правило» нагромадження капіталу.
Динамічна модель економічного зростання Тобіна з ендогенним технічним прогресом.
Монетарна концепція регулювання економічних циклів. Моделі Калдера, Крафта-Вайзе, Гудвіна.
Кейнсіанська модель ринкової економіки.
Монетарна модель розвитку економіки.
Сучасні теорії макроекономічного розвитку.
Макроекономічна рівновага на товарному ринку: модель “AD-AS”.
Особливості та сучасні прояви ринку праці. Модель Фелпса.
Класична та кейнсіанська теорії механізму функціонування ринку праці.
Фінансовий ринок. Рівновага на грошово-кредитному ринку. Модель Баумоля-Тобіна.
Фінансові установи та їх роль на грошово-кредитному ринку.
Грошові доходи населення та система соціального захисту.
Споживання і заощадження домашніх господарств, їх фактори.
Теорія життєвого циклу Ф.Модел’яні.
Споживання домашніх господарств: феномен С.Кузнеця.
Теорія перманентного доходу М.Фрідмена.
Споживання домашніх господарств: теорія І.Фішера.
Економічна нерівність. Крива Лоренца.
Інвестиції. Ефект мультиплікатора.
Інвестиційний процес та інвестиційний ринок в Україні.
Макроекономічна нестабільність: інфляція та стагфляція.
Наслідки інфляції. Антиінфляційна політика.
Рецесійний та інфляційний розриви в економіці.
Фіскальна політика. Методи її реалізації.
Проблеми фіскальної політики: ефект витиснення, ефект чистого експорту, ефект інфляції.
Державний бюджет і проблеми його збалансування.
Внутрішній та зовнішній державний борг.
Модель динаміки державного боргу Дж.Тобіна.
Боргова криза. Стабілізація та оптимізація державного боргу.
Фінансова стабілізація в Україні.
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Роль держави в сучасній економіці розвинутих країн.
Монетарна політика. Методи її реалізації.
Фіскальна і монетарна політика в моделі “IS-LM”.
Державне регулювання ринку продовольчих товарів.
Державне регулювання продовольчої безпеки країни.
Антикризове управління національною економікою у короткостроковому періоді.
Інноваційна модель розвитку як інструмент антикризового державного управління економікою.
Світовий ринок. Економічні основи міжнародної торгівлі.
Іноземне інвестування як параметр платіжного балансу і джерело фінансування економіки.
Міжнародні економічні відносини: теорія порівняльних переваг, теорія Оліна – Хекшера.
Модель зовнішньої торгівлі Р.Дорнбуша.
Валютний курс та валютна політика. Парадокс Гриффина.
Зовнішня торгівля як чинник економічного розвитку.
Модель Манделла – Флемінга.

Індивідуальні завдання
Тематика рефератів за темами 1,2,3,4,5,6
1. Закони макроекономіки та механізми їх дії.
2. Макроекономіка в системі економічних наук і економічної політики держави.
3. Макроекономічна політика в Україні.
4. Макроекономічні параметри.
5. Національна економіка, її галузева і секторальна структура.
6. Зміст і структура національного багатства.
7. Національне багатство України.
8. Суспільний добробут і тіньова економіка. Чистий економічний добробут.
9. Моделі суспільного виробництва.
10. Система національного рахівництва.
11. Макроекономічні показники та їх вимірювання.
12. Особливості розрахунку макропоказників у системі національних рахунків.
13. Безробіття та його соціально-економічні наслідки.
14. Молодіжне безробіття, його аналіз, шляхи зменшення.
15. Служба зайнятості України, її функції.
16. Зайнятість та її види. Державне регулювання зайнятості.
17. Концепції зайнятості та їх еволюція.
18. Суб’єкти, об’єкти та структура національного ринку.
19. Ринок праці, його елементи та функції.
20. Аналіз ринку праці України.
21. Аналіз ринку праці України, м. Харкова.
22. Аналіз молодіжного ринку праці .
23. Ринок робочої сили та його рівновага.
24. Ринок грошей та цінних паперів.
25. Види і особливості сучасних грошей. Сукупний попит та фактори, які його визначають.
26. Сукупний попит та фактори, які його визначають.
27. Сукупна пропозиція та фактори, які її визначають.
28. Моделі макроекономічної рівноваги.
29. Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках.
30. Макроекономічна рівновага, три варіанти макрорівноваги.
1 – й поточний залік за змістовними модулями 1, 2, 3, 4, 5, 6 (заліковий модуль №1) у
формах: усне опитування, виступ з доповідями, поточне тестування.
Тематика рефератів за темами 7, 8, 9,10, 11, 12
1. Джерела і типи економічного зростання.
2. Моделі економічного зростання.
3. Методи прогнозування.

4. Економічне зростання у розвинутих і слаборозвинутих країнах.
5. Інвестиції як ключова ланка економічного зростання.
6. Еволюція теоретичних поглядів на роль держави в економіці.
7. Місце і роль держави в командній економіці.
8. Місце і роль держави в ринковій економіці.
9. Правові, економічні та адміністративні методи регулювання економіки.
10. Державне регулювання зайнятості.
11. Державне регулювання інвестицій.
12. Державне регулювання зовнішньоекономічних зв’язків країни.
13. Правова база державного регулювання в Україні.
14. Теорія інвестування. Чинники інвестицій.
15. Вплив іноземних інвестицій на макроекономічний розвиток.
16. Макроекономічний аналіз інвестиційних процесів в сучасній економіці України.
17. Теорія мультиплікатора-акселератора, їх значення для економічної політики держави.
18. Сутність соціальної політики. Рівень і якість життя.
19. Нерівність доходів та державне регулювання.
20. Основні напрямки соціальної політики в Україні, шляхи її удосконалення.
21. Світове господарство. Формування міжнародних економічних відносин.
22. Теорія порівняльних переваг і протекціонізм.
23. Міжнародна торгівля: роль, обсяг, структура, особливості.
24. Вивіз капіталу як провідна форма міжнародних економічних відносин.
25. Міграція робочої сили як форма міжнародних економічних відносин.
26. Причини і напрямки міжнародної трудової міграції в Україні.
27. СОТ: сутність, еволюція, напрямки діяльності.
28. Необхідність та соціально-економічні наслідки вступу України до СОТ.
29. Глобальні проблеми сучасності. Шляхи їх вирішення.
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12. Питання для підготовки до підсумкового контролю (екзамену)
Історія формування макроекономічної науки.
Об’єкт та предмет макроекономіки.
Основні цілі макроекономіки та інструменти їх реалізації
Функції ринку та умови їх реалізації.
Кругообіг ресурсів, продуктів, доходів і витрат.
Потоки вилучень та ін’єкцій.
Система національних рахунків. Методологічні принципи побудови.
Валовий внутрішній продукт. Методи обчислення.
Інші макроекономічні показники.
Дефлятор ВВП.
Причини та види циклічних коливань.
Економічна характеристика окремих фаз великих циклів..
Сутність та фактори економічного зростання.
Крива виробничих можливостей.
Моделі економічного зростання Домара-Харрода, Р.Солоу.
Кейнсіанська модель ринкової економіки.
Монетарна модель розвитку економіки.
Теорія економіки пропозиції.
Теорія раціональних та адаптивних очікувань.
Сукупний попит. Фактори сукупного попиту.
Сукупна пропозиція. Економічна характеристика відрізків “АS”.
Базова модель рівноваги товарного ринку “AD-AS”.
Зайнятість та безробіття.
Механізм функціонування ринку праці.
Втрати ВВП від безробіття. Закон Оукена.
Грошові агрегати.
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Пропозиція, попит, рівновага на грошовому ринку.
Розширення банківських депозитів. Грошовий мультиплікатор.
Процентна ставка
Доходи домашніх господарств. Економічна нерівність. Крива Лоренца.
Кейнсіанська функція споживання. Середня та гранична схильності до споживання і
заощаджень.
Роль інвестицій в економіці.
Фактори попиту на інвестиції. Проста інвестиційна функція.
Сутність, показники та види інфляції.
Причини та наслідки інфляції.
Стагфляція. Крива Філліпса.
Антиінфляційні заходи.
Модель «Витрат-випуск» - Кейнсіанський хрест.
модель «Вилучення – ін’єкцій».
Модель Хікса – модель “ІS”.
Основні положення теорії мультиплікатора.
Простий мультиплікатор інвестицій та витрат.
Парадокс ощадливості.
Рецесійний розрив в економіці.
Інфляційний розрив в економіці.
Дискреційна та автоматична фіскальна політика.
Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Крива Лаффера.
Вплив держави на макроекономічну рівновагу.
Мультиплікативний вплив фіскальних заходів на ВВП. Ефект гальмування.
Бюджетний дефіцит та державний борг.
Сутність та види монетарної політики.
Методи монетарної політики.
Фіскальна і монетарна політика в моделі “ІS - LM”.
Міжнародна торгівля та теорія порівняльних переваг.
Платіжний баланс.
Валютний курс.
Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Складний мультиплікатор витрат. Ефект гальмування у
відкритій економіці.
Модель Манделла-Флемінга.
Інтелектуальний капітал та його власник.
Ознаки творчої праці.
Інформаційна мережа.
Економіка знань як антипод ринку.
13. Методи навчання

Методи навчання на лекціях:
− вербальний метод (лекція, дискусія тощо);
− методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші);
− робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування
тощо);
− інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
Методи навчання на практичних, семінарських заняттях:
− вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);
− практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);
− метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод
демонстрацій та інші);

− робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе,
доповіді тощо);
− інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
− кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);
− Дослідницький метод
− Пошуковий метод.
14. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни «Макроекономіка» використовуються такі методи
оцінювання:
- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування, фронтального
опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе
(рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо.
- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення
ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.
- для підсумкового контролю проведення екзамену або заліку (усна та/або письмова
відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
• поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
• модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
• підсумковий контроль передбачає проведення екзамену або заліку
Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з
навчальної дисципліни «Макроекономіка» є підсумковий контроль - екзамен.
16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання
Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:
№
Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти*
Кількість балів
1. Реферат, есе
1-5
2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач
1-5
3. Індивідуальне завдання
1-5
4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
5. Ділова гра, практичний кейс, тощо.
1-10
6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо)
1-10
7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти)
1-20
8. Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-50
*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від
особливостей навчальної дисципліни
.
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань
здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями:

Бали
90-100

82-89

75-81

64-74

60-63
35-59
1-34

Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання
основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить
узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить
приклади.
Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі
неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні
понять.
Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди
здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь
неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять,
відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає
суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може
навести приклади.
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять.
Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути
досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом
навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за
допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку
використовуваної числової (рейтингової) шкали.
Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

ОЦІНК
А ЕСТS
A
B
C
D
E

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для диференційованого заліку,
для недиференційованого
екзамену, курсової роботи
заліку
(проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Самостійна
робота
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
10
40
Модульний контроль 1 - 10 Модульний контроль 2 - 10
Для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Контрольна робота
Самостійна робота
50

10

Сума

100

Підсумковий
контроль

Сума

40

100

18. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни «Макроекономіка» узагальнено в комплексі
навчально-методичного забезпечення, який включає:
- силабус;
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;
- опорний конспект лекцій;
- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- варіанти завдань для модульного контролю;
- варіанти завдань для підсумкового контролю;
- інші матеріали.
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