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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальну дисципліну “Макроекономіка” вивчають студенти еконо-
мічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акреди-
тації. Предметом курсу є механізм функціонування економічної систе-
ми. 

Макроекономіка як наука — це комплекс знань, поглядів та ідей, які 
пояснюють поведінку економіки як в цілому, так і основних її складо-
вих. Вона грунтується на положеннях і висновках економічної теорії і 
пов’язана з мікроекономікою, політичною економією, статистикою, мар-
кетингом, менеджментом, галузевими і функціональними економіками. 
Мета дисципліни “Макроекономіка” — розкрити механізм функ-

ціонування економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, 
моделей, які обгрунтовані світовою та вітчизняною наукою і апробовані 
в економічній практиці. 
Завдання дисципліни “Макроекономіка”:  
• показати місце макроекономічної науки в суспільстві;  
• обґрунтувати зміст основних економічних теорій, на які спираєть-

ся сучасна макроекономічна наука і практика господарювання;  
• висвітлити основні методи і моделі макроекономічного аналізу; 
• визначити функції ринкового саморегулювання, необхідність і 

сутність державного втручання в економіку;  
• розкрити зміст механізму державного регулювання економіки за 

допомогою засобів фіскальної, грошово-кредитної, зовніш-
ньоекономічної та соціальної політики;  

• ознайомити студентів з основними моделями економічного роз-
витку та методами розрахунку показників економічного зростан-
ня. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
вивчення дисципліни  

“МАКРОЕКОНОМІКА” 

№ 
пор. 

Назва теми 

1 Макроекономіка як наука 
2 Макроекономічні показники і методи їх розрахунку 
3 Макроекономічна нестабільність 
4 Сукупний попит і сукупна пропозиція 
5 Споживання, заощадження, інвестиції 
6 Моделі економічної рівноваги 
7 Фіскальна політика 
8 Монетарна політика 
9 Модель IS-LM 

10 Ринок праці та соціальна політика 
11 Економічне зростання 
12 Макроекономічна рівновага світового господарства 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни  
“МАКРОЕКОНОМІКА” 

Тема  1 .  Макроекономіка як наука 

Основна проблема макроекономіки. Макроекономічні потреби, бла-
га, ресурси і результати. Необмеженість потреб. Обмеженість ресурсів. 
Крива виробничих можливостей. Підвищення ефективності економіки 
як головне завдання макроекономіки. 

Об’єкти та суб’єкти макроекономіки. Економічна система: сутність, 
основні елементи. Типи економічних систем. Основні моделі змішаної 
економіки. Основні суб’єкти макроекономіки. 

Предмет макроекономіки, його визначення. Відмінність макроеко-
номіки від мікроекономіки. Позитивна і нормативна економіка. Макро-
економіка та економічна політика. 

Методи макроекономіки. Загальнонаукові методи. Специфічні мето-
ди. Запаси і потоки — два види кількісних змінних. 

Історія розвитку макроекономіки. Зародження макроекономіки. Кей-
нсіанство. Монетаризм. Економіка пропозиції. Неолібералізм. Теорія 
раціональних очікувань. Інституціоналізм. 
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Література [1; 4; 7; 12] 

Тема  2 .  Макроекономічні показники і методи їх розрахунку 

Модель економічного кругообігу. Основні економічні поняття, які ви-
користовуються в моделі. Найпростіша модель кругообігу для закритої 
економіки без втручання держави. Модель кругообігу з участю держави. 
Роль фінансових посередників в економічному кругообігу. 
Система національних рахунків. Відмінність системи національних 

рахунків (СНР) від балансу народного господарства. Показники СНР. 
Стандарти СНР ООН. Користувачі даних СНР. Основні концепції, по-
кладені в основу СНР. Основні категорії СНР: товари, кінцева, проміжна 
продукція, додана вартість, трансферти, резиденти. Внутрішня, зовніш-
ня та національна економіка в системі національних рахунків. Основні 
класифікації, що використовуються в СНР: інституційні одиниці сектору 
та галузі економіки, економічні операції, податки і субсидії. Поняття ра-
хунка та його економічний зміст. Загальна характеристика рахунків вну-
трішньої та зовнішньої економіки. 
Основні макроекономічні показники. Поняття валового внутрішнього 

продукту (ВВП). Методи розрахунку ВВП: виробничий, кінцевого вико-
ристання, розподільчий. Валова та додана вартість. Сутність і розрахун-
ки макроекономічних показників ВВП на душу населення. Чистий внут-
рішній продукт. Валовий національний дохід. Валовий національний ви-
користовуваний дохід. Основні макроекономічні тотожності. Націона-
льні заощадження. Особистий дохід. Особистий безподатковий дохід. 
Національне багатство.  
Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Рівень цін. Індекс 

споживчих цін. Темп зростання і темп приросту. 
Література [1; 5; 8; 10; 24; 29] 

Тема  3 . Макроекономічна нестабільність 

Економічний цикл. Сутність і причини. Основні підходи до пояснення 
причин циклічних коливань. Основні моделі економічного циклу. Стру-
ктура циклу. Фази циклу. Сучасні підходи до пояснення циклів. Види 
криз. Особливості кризи в Україні і країнах СНД. Вплив циклічних ко-
ливань на основні макроекономічні показники. Класифікація економіч-
них циклів. Характеристика довготривалих циклів Кондратьєва. Взаємо-
зв’язок довгих, середніх і короткохвильових циклів. 
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Антициклічна політика держави. Особливості антициклічної полі-
тики в умовах спаду і перевиробництва.  
Інфляція. Основний дестабілізаційний чинник макроекономічної не-

стабільності. Сутність і причини. Типи інфляції за характером перебігу: 
відкрита, прихована. Види інфляції залежно від темпів зростання цін, 
ступеня збалансованості, очікуваності, масштабу охоплення. Інфляція 
попиту та інфляція пропозиції. Вплив інфляції на перерозподіл доходів. 
Рівняння Фішера. Вимірювання інфляції. Стагфляція. Наслідки інфляції. 
Антиінфляційна політика держави. Політика шокової терапії. Політика 
поступових змін. Політика регулювання цін і доходів. 
Безробіття. Зайнятість і безробіття. Економічно активне населення. 

Категорії безробітних. Вимірювання безробіття і зайнятості: рівень, три-
валість. Види безробіття: природне, вимушене. Фрикційне, структурне 
та циклічне безробіття. Природний рівень безробіття. Поняття повної 
зайнятості. Потенційний ВВП. Економічні та соціальні втрати від безро-
біття. Закон Оукена. 

Література [2; 3; 7; 11] 

Тема  4 . Сукупний попит і сукупна пропозиція 

Модель AD-AS. Значення моделі AD-AS у макроекономічному аналізі. 
Сукупний попит. Відмінності сукупного попиту від однотоварного 

попиту. Структура сукупного попиту. Крива сукупного попиту. Вплив 
цінових чинників сукупного попиту. Вплив нецінових чинників сукуп-
ного попиту. 
Сукупна пропозиція. Поняття сукупної пропозиції. Короткострокова і 

довгострокова криві сукупної пропозиції. Зсуви кривих ко-
роткострокової та довгострокової сукупної пропозиції. Основні цінові та 
нецінові чинники впливу на сукупну пропозицію.  
Макроекономічна рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції 

в моделі AD-AS. Поняття макрорівноваги. Довгострокова та коротко-
строкова рівновага. Шок попиту і шок пропозиції. Механізм відновлен-
ня рівноваги. 

Література [1; 4; 7; 12; 22; 26] 

Тема  5 .  Споживання, заощадження, інвестиції 

Споживання та інвестиції — основні компоненти сукупних витрат у 
закритій економіці.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

7 

Функція споживання і функція заощадження. Відмінності класичної 
та кейнсіанської теорій в підході до визначення функцій споживання і 
заощадження. Зв’язок споживання та заощадження з доходом. Середня 
схильність до споживання і заощадження. Гранична схильність до спо-
живання і заощадження. Найпростіша функція споживання і найпрості-
ша функція заощадження. Графіки функцій споживання і заощадження. 
Автономне споживання і вплив чинників на нього.  
Функція інвестицій. Відмінності класичної та кейнсіанської теорій в 

підході до визначення функції інвестицій. Типи та види інвестицій. Ос-
новні чинники, що впливають на нестабільність інвестицій. Відсоткова 
ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна і реальна відсотко-
ві ставки. Крива сукупного попиту на інвестиції. Зсув кривої інвестицій-
ного попиту під дією чинників, що не пов’язані з відсотковою ставкою. 
Мультиплікатор інвестицій. Поняття ефекту мультиплікатора й ак-

селератора. Інвестиційний мультиплікатор. Автономні інвестиції. Муль-
типлікативна зміна ВВП. Сучасне трактування мультиплікатора. Сут-
ність і формула акселератора інвестицій. Індуковані інвестиції. Взаємо-
зв’язок мультиплікатора і акселератора. 

Література [3–5; 7; 10; 25; 29] 

Тема  6 .  Моделі економічної рівноваги 

Класична модель макроекономічної рівноваги. Умови рівноваги рин-
ків товарів, капіталу, праці. Порушення рівноваги та її наступне віднов-
лення за допомогою гнучких змінних. Недоліки класичного підходу. 
Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. Визначення рівно-

важного ВВП. Модель економічної рівноваги за методом “витрати—
випуск”. Основні припущення моделі. Заплановані та фактичні витрати. 
Умови макрорівноваги і наслідки її порушення. Відмінності “кейнсіан-
ського хреста” від моделі AD-AS. Модель економічної рівноваги за ме-
тодом “вилучення — ін’єкції”. Поняття вилучень та ін’єкцій. Запланова-
ні та незаплановані інвестиції. Умови макрорівноваги і наслідки її по-
рушення. 
Рецесійний та інфляційний розриви. Характеристика рецесійного та 

інфляційного розривів. Графічна і математична інтерпретації рецесійно-
го розриву. Графічна і математична інтерпретації інфляційного розриву. 
Подолання розривів шляхом державного втручання. 

“Парадокс ощадливості”. Сутність, графічна інтерпретація. Подо-
лання наслідків “парадокса ощадливості”. 

Література [1; 2; 8; 9; 21; 27] 
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Тема  7 .  Фіскальна політика 

Необхідність і сутність державного регулювання економіки. Осно-
вні економічні функції держави. Поняття державного регулювання еко-
номіки. Суб’єкти та об’єкти державного регулювання економіки.  
Сутність і типи фіскальної політики. Роль фіскальної політики в 

стабілізації економіки. Дискреційна фіскальна політика. Зміна держав-
них видатків і податків. Складний мультиплікатор видатків і податків. 
Мультиплікативний вплив державних закупок і податків на реальний 
ВВП. Мультиплікатор збалансованого бюджету. Автоматична фіскальна 
політика. Поняття вбудованих стабілізаторів. Стабілізаційний вплив на 
економіку автоматичної фіскальної політики в умовах спаду та підйому 
виробництва. Основні особливості вбудованих стабілізаторів, ефект га-
льмування автоматичної фіскальної політики. Фіскальна політика з ура-
хуванням пропозиції. Крива Лаффера про залежність між податковими 
ставками і податковими надходженнями до бюджету.  
Податкова політика держави. Податки — важливий засіб держав-

ного регулювання економіки. Функції податків: фіскальна, соціальна, 
регулююча. Державне регулювання економіки за допомогою податків. 
Фіскальна політика і державний бюджет. Державне регулювання 

економіки за допомогою бюджетних витрат. Доходи бюджету. Стан бю-
джету: ідеальний, нормальний, дефіцитний. Показники, що харак-
теризують розмір бюджетного дефіциту. Причини дефіциту бюджету. 
Структурний і циклічний дефіцит. Прихований дефіцит. Основні шляхи 
подолання бюджетного дефіциту. Основні концепції регулювання бю-
джетного дефіциту. Концепції збалансування державного бюджету. 
Державний борг, його сутність і види. Наслідки управління державним 
боргом. 

Література [1; 4; 7; 10; 11] 

Тема  8 .  Монетарна політика 
Гроші. Гроші як макроекономічна категорія. Вимірювання грошової 

маси. Грошова маса. Грошові агрегати: М0, М1, М2, М3. Грошова база. 
Банківська система. Банківська система і грошова пропозиція. Му-

льтиплікативне розширення банківських депозитів. Механізм створення 
комерційними банками додаткових грошей. Депозитний (банківський) 
мультиплікатор. Грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція. 
Рівновага на грошовому ринку. Сутність та основні елементи грошо-

вого ринку. Пропозиція грошей. Модель пропозиції грошей. Трансак-
ційний попит на гроші та попит на гроші як на актив. Сукуп-ний попит 
на гроші. Теорії попиту на гроші: класична, кейнсіанська, сучасна. Умо-
ви рівноваги на грошовому ринку. Наслідки порушення рівноваги. Від-
новлення рівноваги. 
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Сутність і засоби монетарної політики. Класифікація засобів гро-
шово-кредитної політики: загальні, селективні; прямі, непрямі; адмініст-
ративні, економічні. Основні методи монетарної політики: зміна обліко-
вої ставки центрального банку, зміна резервної норми, операції на від-
критому ринку з державними зобов’язаннями. Грошові реформи.  
Типи монетарної політики: політика “дорогих” і “дешевих” грошей. 

Характеристика та умови застосування, механізм дії політики “дорогих” 
і “дешевих” грошей. Особливості регулювання економіки за допомогою 
грошово-кредитних засобів. 

Література [1; 3; 5; 7; 9; 24; 28] 

Тема  9 .  Модель IS-LM 

Модель IS-LM. Одночасна рівновага на товарному і грошовому рин-
ках. Модель IS-LM для закритої економіки. Ринок товарів і крива IS: 
сутність, графічна побудова, основні чинники впливу на кут нахилу кри-
вої. Грошовий ринок і крива LM: сутність, графічна побудова, основні 
чинники впливу на кут нахилу кривої LM. Модель IS-LM і коливання 
економічної активності. Умови одночасної макрорівноваги. Порушення 
рівноваги внаслідок подій, що відбуваються на ринках товарів і грошей, 
та її відновлення. Ліквідна пастка та її подолання. 

Література [1; 3; 5; 7; 9; 28] 

Тема  10.  Ринок праці та соціальна політика 

Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція, 
ціна на ринку праці. Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія 
ринку праці. Монетаристська теорія ринку праці. Умови  
рівноваги та наслідки її порушення. 
Регулювання ринку праці. Необхідність регулювання ринку праці. 

Суб’єкти і об’єкти регулювання. Завдання держави на ринку праці. Ме-
тоди державного регулювання ринку праці. Активна і пасивна політика 
державного регулювання ринку праці. Основні структурні елементи сис-
теми регулювання ринку праці. Крива Філліпса в короткостроковому та 
довгостроковому періодах.  
Соціальна політика. Сутність і мета. Система захисту населення. 

Економічна нерівність і перерозподіл доходів. Доходи: основні форми, 
джерела, види. Визначення ступеня нерівності у вимірюванні доходів. 
Крива Лоренца. Бідність і прожитковий мінімум. Державна політика у 
сфері доходів. Розподіл доходів у світі. Визначення показників бідності. 
Проблеми бідності в Україні. Державна система соціального захисту. 

Література [4; 7; 12; 20; 25] 
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Тема  11. Економічне зростання 

Сутність економічного зростання. Способи вимірювання. По-
казники зростання. Типи економічного зростання. Загальні і часткові 
показники економічного зростання. Чинники економічного зростання: 
пропозиції, попит, розподіл. Економічне зростання і крива виробничих 
можливостей. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростан-
ня. Темп зростання.  
Моделі економічного зростання. Значення моделей у прогнозуванні 

економічного зростання. Неокейнсіанські моделі. Модель Хар-рода—
Домара. Неокласичні моделі: виробнича функція Кобба—Дугласа та її по-
дальша модифікація. Продуктивність праці. Чинники, які визначають про-
дуктивність праці. Ефект масштабу. Модель економічного зростання Со-
лоу. “Золоте правило” нагромадження. Залишок Солоу. Вплив технічного 
прогресу на економічне зростання. 
Державне регулювання економічного зростання. Позитивні та нега-

тивні наслідки економічного зростання. Основні напрями регулювання 
економічного зростання.  

Література [2; 4; 8; 9;18; 20] 

Тема  12.  Макроекономічна рівновага світового господарства 

Поняття відкритої економіки. Сутність відкритої економіки. Від-
крита економіка як об’єктивна тенденція світового розвитку. Критерії 
відкритої економіки. Кількісні індикатори відкритої економіки. Платі-
жний баланс. Сутність і основні розділи. Розвиток платіжного балансу. 
Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. Сальдо платіжного балансу. 
Платіжний баланс України. 
Міжнародна торгівля. Сутність, причини, переваги. Форми міжна-

родної торгівлі. Теорія порівняльної переваги. Зовнішня торгівля і роз-
поділ доходів. Чистий експорт та його вплив на рівноважний ВВП. 
Складний мультиплікатор відкритої економіки. Гранична схильність до 
імпорту. Торгівельна політика держави. 
Валютна система. Валютний курс та його види. Чинники, які впли-

вають на зміну валютного курсу. Рівновага на валютному ринку. Розви-
ток валютної системи. Міжнародний валютний фонд. Номінальний та 
реальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності. Зв’язок 
валютного курсу з платіжним балансом. Формування міжнародної фі-
нансової структури макроекономічного регулювання світового госпо-
дарства. 
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Література [3; 4; 6; 10; 11; 17; 23] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  СТУДЕНТІВ 

1. Предмет макроекономіки. 
2. Крива виробничих можливостей.  
3. Об’єкти та суб’єкти макроекономіки. 
4. Позитивна і нормативна економіка. 
5. Методи макроекономіки.  
6. Історія розвитку макроекономіки.  
7. Модель економічного кругообігу. 
8. Відмінність системи національних рахунків від балансу народного 

господарства. 
9. Сутність та основні методологічні принципи побудови системи на-

ціональних рахунків. 
10. Основні групування в системі національних рахунків. 
11. Сутність і методи розрахунку ВВП. 
12. Розрахунок показників: чистий внутрішній продукт, валовий націо-

нальний продукт, валовий національний дохід, особистий дохід, ви-
користовуваний дохід. 

13. Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП. 
14. Темп зростання і темп приросту. 
15. Інфляція: сутність, причини, наслідки. 
16. Розрахунки показників інфляції. 
17. Типи і види інфляції. 
18. Антиінфляційна політика. 
19. Зайнятість і безробіття. 
20. Розрахунок рівня безробіття і рівня зайнятості. 
21. Потенційний ВВП. Закон Оукена. 
22. Економічний цикл: структура і сутність. 
23. Класифікація економічних циклів. 
24. Теорії економічних циклів. 
25. Антициклічна політика. 
26. Сукупний попит, його сутність. Крива сукупного попиту. 
27. Цінові та нецінові чинники сукупного попиту. 
28. Сукупна пропозиція, її сутність. Класична та кейнсіанська моделі 

сукупної пропозиції. 
29. Нецінові чинники сукупної пропозиції. 
30. Макроекономічна рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції 

в моделі AD-AS. 
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31. Функція споживання. 
32. Функція заощадження. 
33. Недохідні чинники споживання і заощадження. 
34. Середня і гранична схильність до споживання та заощадження. 
35. Функція інвестицій. 
36. Чинники, що впливають на інвестиційний попит, не пов’язаний з 

відсотковою ставкою. 
37. Номінальна і реальна відсоткова ставка. 
38. Мультиплікатор інвестицій. Розрахунки мультиплікативного проце-

су. 
39. Визначення рівноважного ВВП на основі моделі “витрати — ви-

пуск”. 
40. Визначення рівноважного ВВП на основі моделі “вилучення — 

ін’єкції”. 
41. Сукупні витрати і потенційний ВВП. 
42. Поняття рецесійного розриву та його подолання за допомогою дер-

жави. Графічна і математична інтерпретації рецесійного розриву. 
43. Поняття інфляційного розриву та його подолання за допомогою 

держави. Графічна і математична інтерпретації інфляційного розри-
ву. 

44. “Парадокс ощадливості”. 
45. Необхідність і сутність державного регулювання економіки. 
46. Методи державного регулювання економіки. Класифікація методів. 
47. Дискреційна фіскальна політика. 
48. Автоматична фіскальна політика. 
49. Стимулююча і стримуюча фіскальна політика. 
50. Розрахунки мультиплікатора податків і державних витрат. 
51. Розрахунки мультиплікатора збалансованого бюджету. 
52. Податки: сутність, види, функції. 
53. Крива Лаффера. 
54. Фіскальна політика і державний бюджет. 
55. Бюджетна політика в умовах повної і неповної зайнятості. 
56. Управління державним боргом. 
57. Грошовий ринок. Грошова маса. Грошові агрегати. Грошова база. 
58. Попит і пропозиція грошей. Грошові агрегати. Графічна інтерпре-

тація. 
59. Рівновага на грошовому ринку. 
60. Банківська система та грошова пропозиція. 
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61. Механізм розширення грошової пропозиції на основі депозитного 
мультиплікатора. 

62. Грошова база, грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція. 
63. Грошово-кредитне регулювання економіки. 
64. Монетарна теорія. 
65. Основні методи монетарної політики. 
66. Політика “дорогих” і “дешевих” грошей. 
67. Модель IS-LM.  
68. Ринок товарів і крива IS: сутність, графічна інтерпретація, основні 

чинники впливу на кут нахилу кривої. 
69. Грошовий ринок і крива LM: сутність, графічна побудова, основні 

чинники впливу на кут нахилу кривої LM.  
70. Модель IS-LM і коливання економічної активності. Ліквідна пастка 

та її подолання. 
71. Сутність та основні напрями державного регулювання ринку праці. 
72. Теорії ринку праці.  
73. Крива Філліпса в короткостроковому і довгостроковому періодах.  
74. Соціальна політика. Система захисту населення.  
75. Економічна нерівність і перерозподіл доходів. 
76. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині. 
77. Проблеми бідності в Україні. 
78. Сутність і чинники економічного зростання. 
79. Способи вимірювання економічного зростання. 
80. Моделі економічного зростання. Модель Солоу. 
81. Позитивні та негативні наслідки економічного зростання.  
82. Необхідність зовнішньої торгівлі. Державне регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності. 
83. Гранична схильність до імпорту, складний мультиплікатор. 
84. Теорія порівняльної переваги. 
85. Торговельна політика. 
86. Платіжний баланс.  
87. Валютний курс. Види валютного курсу залежно від режиму  

його формування. 
88. Номінальний і реальний обмінний курс. 
89. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом. 
90. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. 
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