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ВСТУП

Дисципліна „Макроекономіка" покликана дати студентам базові знання

з теорії функціонування а розвитку макроекономічних систем. Дослідження

макроекономічних  явищ  і  процесів,  висновки  макроекономічного  аналізу,

прогностичні  макроекономічні  моделі  потребують  достовірної  агрегованої

інформації,  джерелом якої є система національних рахунків.  Тільки за цих

умов  макроекономічна  наука  може  бути  запорукою  здійснення  виваженої

макроекономічної політики, яка б забезпечувала і економічну ефективність, і

соціальну спрямованість. Макроекономіка як наука дає можливість зрозуміти,

яким чином національні господарства, взаємодіючі одне з одним та з світовим

господарством  як  цілим,  формують  господарську  поведінку  економічних

суб'єктів,  культуру  економічного  мислення,  обумовлюють  координацію

правового поля країн світу.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни  ”Макроекономіка”  –  дати  студентам  теоретичні

знання та практичні навички з питань механізму функціонування та розвитку

національної економіки. 

Для  досягнення  цієї  мети  в  процесі  викладання  дисципліни

передбачається розв’язання таких завдань:

 визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття

її об’єкта, предмета та методології;
  забезпечення глибокого розуміння категорій і законів цієї науки,

закономірностей  функціонування  і  розвитку  економічних  систем,

діалектики об'єктивного і суб'єктивного в розвитку суспільства;
 висвітлення системи основних макроекономічних показників та

індикаторів;
 розгляд базових моделей економічної рівноваги;
 визначення чинників та розкриття основ економічного зростання;



 розкриття механізму основних складових державної економічної

політики - фіскальної, монетарної, соціальної та зовнішньоекономічної

– та їх вплив на макроекономічну ситуацію країни.
Предметом “Макроекономіки“ є поведінка макроекономічних суб’єктів на

рівні економіки як єдиного цілого.
Після  опанування  дисципліни  “Макроекономіка“  студент  повинен

знати:  
 ключові положення макроекономічних теорій, що лежать в основі

макроекономічної науки;
 систему макроекономічних показників;
 базові моделі макроекономічної рівноваги;
 механізм  економічної  політики  –  фіскальної,  монетарної,

соціальної та зовнішньоекономічної;

уміти:

 обчислювати основні макроекономічні показники;
 аналізувати  макроекономічні  результати  функціонування  та

розвитку національної економіки;
 оцінювати ефективність економічної політики держави.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  54  години  1,5 кредити

ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Макроекономіка як наука

Суб’єкти та об’єкти макроекономіки. Предмет макроекономіки. Функції

макроекономіки.  Особливості  розвитку  макроекономіки.  Місце

макроекономіки  в  системі  наук.  Зв’язок  макроекономічних  досліджень  з

основними  економічними  теоріями,   економічною  політикою  держави,

мікроекономікою,  економіко-математичним  моделюванням   та  іншими

науками. 



Методологія  макроекономіки.  Методи  макроекономічних  досліджень.

Загальнонаукові  методи  макроекономічних  досліджень.  Логічний  та

діалектичний  методи.  Єдність  абстрактного  та  конкретного,  аналізу  та

синтезу,  індукції  та  дедукції,  кількісного  та  якісного,  логічного  та

історичного. 

Специфічні  методи  макроекономічних  досліджень.  Агрегування.

Макроекономічне  моделювання.  Класифікація  макроекономічних  моделей.

Екзогенні та ендогенні параметри.

Семінарське заняття

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Показники обсягу національного виробництва. Методологія обчислення

ВВП. Показники рівня зайнятості. Показники рівня цін.  Макроекономічний

зміст похідних від  ВВП показників:  валового національного доходу (ВНД,

або  GNI),  валового  національного  наявного  доходу  (ВННД,  або  GNDI),

чистого національного доходу (ЧНД, або NNI).

Номінальні  та  реальні  макроекономічні  показники.  Номінальний  та

реальний  ВВП.  Індекси  цін  та  дефлятор  ВВП.  Методи  коригування

макроекономічних  показників:  інфлювання  та  дефлювання.  Фактичний  та

потенційний обсяг національного виробництва.

Чистий економічний добробут (ЧЕД). Нові макроекономічні показники:

індекс людського розвитку, індекс економічної свободи, рівень глобалізації,

рівень тінізації. 

Тема. 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція

Макроекономічний зміст сукупного попиту (AD). Структура сукупного

попиту:  споживчий  попит  домогосподарств  (C),  інвестиційний  попит

національного підприємницького  сектора  (I),  попит  держави  (G)  та  попит

закордону (NE).



Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові чинники, що впливають на

сукупний попит. Рух по кривій AD та зрушення кривої AD. Ефекти сукупного

попиту.

Макроекономічний  зміст  сукупної  пропозиції  (AS).  Крива  AS   у

короткостроковому та довгостроковому періодах. Кейнсіанський, проміжний

та класичний відрізки   кривої сукупної пропозиції. 

Цінові та нецінові чинники, що впливають на сукупну пропозицію. Рух

по кривій AS та зрушення кривої AS.

Рівновага сукупного попиту (AD) та сукупної пропозиції (AS). Модель

AD - AS. Ефект храповика. 

Семінарське заняття

Тема. 4. Дохід, споживання, заощадження та інвестиції

Споживання  та  заощадження  як  функції  доходу. Сукупний  попит  на

інвестиції. Кейнсіанська функція споживання. Основний психологічний закон

Кейнса. Теорія споживання Ірвінга Фішера. Теорія споживання С. Кузнеця.

Гіпотеза  життєвого  циклу  Франко  Модільяні.  Гіпотеза  постійного

(перманентного) доходу Мілтона Фрідмена.

Заощадження  та  його  функції.  Фактори,  що  визначають  рівень

заощаджень.  Середня схильність  до заощадження.  Гранична  схильність  до

заощаджень. Функція заощадження. Графік заощадження. 

Економічний  зміст  та  види  інвестицій.  Інвестиції  фірм  в  основний

капітал. Інвестиції у створення запасів. Інвестиції у житловий фонд. Валові

інвестиції. Чисті інвестиції. Амортизація.  Графік інвестицій. Взаємозв’язок

між інвестиціями та заощадженнями.

Автономні  інвестиції:  суб’єкти,  джерела,  мета.  Кейнсіанська  теорія

автономних інвестицій. Гранична ефективність капіталу. Неокласична теорія

автономних інвестицій.



Мультиплікатор  інвестицій:  сутність  та  методи  виміру.  Простий  та

ускладнений  мультиплікатори  інвестицій.  Розрив  ВВП:  рецесійний  та

інфляційний.

Індуційовані інвестиції: суб’єкти, джерела, мета.  Модель акселератора.

Коефіцієнт акселерації. 

Модель взаємодії мультиплікатора – акселератора.  

Тема. 5. Національний ринок та його рівновага

Національний ринок, його зміст, структура, об’єкти, суб’єкти.

Загальна  економічна  рівновага.   Модель  IS  (“інвестиції  –

заощадження”)  –  модель  рівноваги  на  ринку  благ  у  короткостроковому

періоді. 

Ринок грошей : зміст, об’єкти, суб’єкти, структура. Зміст, структура та

вимір грошової маси. Ліквідність грошових засобів. Грошові агрегати. Власне

гроші та майже гроші.

Грошова  маса  та  грошова  база.  Банківські  резерви  та  їх  структура.

Грошовий мультиплікатор: простий та ускладнений. Коефіцієнт депонування.

Коефіцієнт резервування.

Пропозиція  грошей  трьома  суб’єктами:  Центральним  банком,

комерційними банками та небанківським сектором.

Модель створення банками нових грошей.

Кейнсіанська модель попиту на гроші (теорія переваг ліквідності). 

Рівновага грошового ринку: короткострокова та довгострокова. Модель

LM (“ліквідність -  гроші”) Дж.Хансена. Взаємодія грошового ринку з ринком

благ - модель Дж.Хікса IS–LM

Національний ринок праці. Об’єкти та суб’єкти ринку праці. 

Інституціональне  та  неінституціональне  населення.  Економічно

активне  населення. Працездатне населення в працездатному віці. Економічно

неактивне  населення  (поза  робочою  силою).  Зайнятість  і  безробіття  як



макроекономічні  явища.  Форми  зайнятості.  Рівень  зайнятості.  Функції

безробіття. Рівень безробіття.

Рівновага ринку праці – повна зайнятість. Нерівновага на ринку праці –

неповна або надлишкова зайнятість. Попит на працю (LD) та фактори, що на

нього впливають. Ціна попиту на працю. Пропозиція праці (LS) та чинники,

що її визначають. Ціна пропозиції праці.

Умови  рівноваги  на  ринку  робочої  сили  (LD=LS).  Неокласична  та

кейнсіанська теорії відновлення рівноваги на ринку праці.

Модель Хікса – Хансена – модель рівноваги ринків товарів, грошей та

праці.

Семінарське заняття

Тема. 6. Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного

розвитку

Макроекономічна  нестабільність:  зміст,  фактори,  форми  прояву  та

суперечності. Класифікація циклічних коливань. 

Класичний діловий (промисловий)  цикл та  характеристика його фаз:

кризи,  депресії,  пожвавлення  та  підйому.   Тренд.  Графічне  зображення

класичного ділового циклу. Рецесія. 

Види циклів. Короткі цикли Дж. Кітчина. Середні цикли К. Жугляра.

Будівельні  цикли С.  Кузнеця.  Довгі  цикли  М.  Кондратьєва.  Теорії  причин

виникнення циклів.  Нециклічні коливання економіки.  

Причини  трансформації  класичного  ділового  циклу  в  сучасні

економічні коливання. Графічне зображення сучасних економічних коливань.

Нециклічні  коливання.  Структурні  кризи:  види  та  особливості.

Системна криза.

Моделі   економічних  коливань.  Кейнсіанські  моделі  економічних

коливань:  модель  Самуельсона  –  Хікса  (мультиплікатора  –  акселератора),

модель  Калдора.   Неокласичні  моделі  економічних  коливань:  модель

реального економічного циклу, стохастична модель циклу.



Державне антициклічне регулювання.

Тема. 7. Інфляція та безробіття як фактори порушення

макроекономічної рівноваги

Інфляція,  її  суть  та  причини  виникнення.  Вимірювання  інфляції.

Індекси та  темп інфляції.  Види інфляції.  Інфляція попиту. Інфляція витрат

(пропозиції). Передбачувана та непередбачувана інфляція. Природний рівень

інфляції.  Помірна,  галопуюча  та  гіперінфляція.  Дефляція.  Стагнація.

Стагфляція. 

Соціально-економічні  наслідки  передбачуваної  та  непередбачуваної

інфляції. Ефект Фішера. Ефект Олівера-Танзі. Інфляційний податок. 

Монетаристське пояснення причин інфляції. Кейнсіанський погляд на

інфляцію.

Безробіття як фактор макроекономічної нестабільності.  Типи (форми)

безробіття.  Природній рівень безробіття. Приховане безробіття та прихована

зайнятість. 

Теорії  безробіття:  класична,  кейнсіанська,  концепція  природнього

безробіття М.Фрідмана. 

Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон А.Оукена.

Зв’язок інфляції та безробіття. Крива А.Філліпса. 

Антиінфляційна  політика  держави.  Заходи  держави,  спрямовані  на

обмеження  безробіття. 

Тема. 8. Макроекономічний зміст економічного зростання

Макроекономічний зміст економічного зростання.  Типи економічного

зростання:  екстенсивне  та  інтенсивне  зростання  економіки.  Джерела

економічного  зростання:  приросту  праці,  приросту  капіталу,  технічних

нововведень.   Фактори,  що  визначають  економічне  зростання:  фактори

пропозиції, попиту, ефективності, соціокультурні, інституційні фактори. 



Темп економічного зростання. Вимір економічного зростання та його

темпів.  Прихильники  і  противники  економічного  зростання.  Виробнича

функція Кобба–Дугласа.

Кейнсіанські  моделі  економічного  зростання.  Модель  економічного

зростання Є. Домара. Модель економічного зростання Р.Харрода.

Неокласична  модель  економічного  зростання  Р.Солоу.  Норма

зношування капіталу (амортизація (σ)). Темп зростання населення (n). Темп

реалізації  технічного  прогресу  (g).  Технічний  прогрес  як  нескінченний

фактор економічного зростання. “Золоте правило” Е.Фелпса. Залишок Солоу.

Економічне зростання та економічний розвиток. 

Межі економічного зростання та його державне регулювання.

Семінарське заняття

Тема. 9. Держава в системі макроекономічного  регулювання

Економічна необхідність державного втручання в економіку. Відмови

ринку.  Функції  держави.   Напрямки  державного  регулювання  економіки.

Державна  політика  підтримки  конкуренції  та  обмеження  монополізму.

Забезпечення  раціонального  перерозподілу  виробничих  ресурсів.

Регулювання виробництва суспільних благ. Соціальні трансферти. Державне

регулювання  неповних  ринків.   Державне  регулювання  асиметричної

інформації.  Забезпечення  справедливого  перерозподілу  доходів.  Державна

політика  регулювання  безробіття,  інфляції,  циклічності  економічного

розвитку.

Види,  цілі  та  інструменти макроекономічної  політики. Стабілізаційна

політика.  Економічні  мультиплікатори  -  державних  видатків,  податковий,

грошовий – та їх вплив на сукупний продукт.

Засоби економічної політики: адміністративні  та нормативно-правові

(планування, антимонопольне регулювання, протидії затуханню конкуренції,

розробка  державних  стандартів  та  норм,  ліцензування,  обмеження



виробництва, імпорту, експорту і т. ін.)  та соціально-економічні (бюджетно-

податкові, грошово-кредитні, соціальні та зовнішньоекономічні політика).

Суперечність  цілей  макроекономічної  політики  та  проблема  її

координації.

Тема. 10. Фіскальна політика держави

Фіскальна  політика,  її  зміст  та  функції.  Види  фіскальної  політики.

Фіскальна  експансія  та  фіскальна  рестрикція.  Автоматична  фіскальна

політика  та  її  основні  інструменти.  Дискреційна  фіскальна  політика  та  її

основні інструменти. Паушальні податки.

Мультиплікатори фіскальної політики: податковий,  державних закупок,

трансфертів. 

Податкова  система  та  її  структура.  Податки  та  їх  функції.   Об’єкт

оподаткування. Методи оподаткування. Податкова ставка. Податкові пільги.

Класифікація  податків.  Системи оподаткування:  прогресивна,  пропорційна,

регресивна. Крива А. Лаффера.

Державні  видатки.  Їх  класифікація  за  терміном  використання  та  за

напрямками використання.

Бюджетна  система.  Державний  бюджет  та  його  види:  фактичний,

структурний  та  циклічний.  Структура  державного  бюджету.  Джерела

надходжень до державного бюджету. 

Збалансований,  дефіцитний  та  профіцитний  державний  бюджет.

Причини, що зумовлюють бюджетний дефіцит  Види бюджетного дефіциту.

Методи фінансування дефіциту державного бюджету.

Державний борг: сутність,  причини, види.   Взаємозв’язок  дефіциту

бюджету та державного боргу,  їх вплив на економіку. Дефолт. Управління

державним боргом. Рефінансування боргу. Боргова криза. Реструктуризація.

Конверсія боргу. Капіталізація боргу. Конверсія ”борг-борг“.
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Тема. 11. Грошово – кредитна політика

Грошово-кредитна  система:  зміст,  структура,  об‘єкти,  суб’єкти  та

функції.  Особливості  сучасної  грошово-кредитної  системи.  Зміст  та

теоретичні концепції грошово-кредитної (монетарної) політики.

Роль  Центрального  банку  у  здійсненні  грошово-кредитної  політики.

Функції  Центрального банку. Засоби  прямого та  опосередкованого впливу

грошово-кредитної  політики.  Емісійна  політика  держави.  Операції  на

відкритому  ринку.  Політика  облікової  ставки.  Політика  обов’язкових

банківських резервів.

Політика „дорогих” та „дешевих” грошей.

Комерційні банки. Види та функції комерційних банків. Мультиплікація

банківських  депозитів.  Роль  комерційних  банків  у  проведенні  грошово-

кредитної політики.

Небанківські   фінансові  і  кредитні  установи  як  суб’єкти  грошово-

кредитної  системи.  Кредитно-ощадні  асоціації.  Кредитні  спілки.  Фінансові

компанії.  Інвестиційні  компанії  (фонди).  Страхові  компанії.  Спеціальні

(позабюджетні)  фонди.  Взаємні  фонди.  Взаємний  фонд  грошового  ринку.

Функції фінансових і кредитних посередників. 

Передавальний  механізм  грошово-кредитної  (монетарної)  політики.

Грошово-кредитна політика в Україні: проблеми і перспективи.

Тема. 12. Макроекономічна політика у відкритій економіці

Мегаекономічний  рівень  економіки.  Світове  господарство.  Закрита

економіка. Відкрита економіка. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня

торгівля. Міжнародні валютні відносини. Суб’єкти міжнародних економічних

відносин.  Міжнародні  організації:  Світовий  банк,  міжнародний  валютний

фонд та ін. Еволюція валютних систем. Міжнародний рух капіталу. Міграція

робочої сили. Політики протекціонізму та фритредерства. 



Показники  міри  відкритості  національних  економік.  Мультиплікатор

витрат у відкритій економіці. Чинники інтегрованості національної економіки

у світову. Валютні курси. Номінальний валютний курс. Пряме котирування.

Обернене котирування. Реальний валютний курс. Режими валютних курсів:

фіксований,  плаваючий.  Співвідношення ставки відсотка за  інвестиціями в

національну економіку( і)  та світової ставки відсотка (і*).

Платіжний  баланс  як  відображення  макроекономічних  зв’язків

національної економіки із зовнішнім світом. Зміст і структура окремих статей

платіжного  балансу.  Макроекономічні  пропорції  відкритої  економіки.

Торговельний баланс.

Глобалізація та її суперечності. 

Модель малої відкритої  економіки.  Рівновага товарного, грошового та

зовнішнього  ринків.  Модель  Манделла-Флемінга  при  фіксованому  та

плаваючому обмінних курсах.
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