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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальну дисципліну “Макроекономічний аналіз” вивчають сту-
денти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ та 
IV рівнів акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. 

Макроекономічний аналіз — наука про комплекс знань, поглядів 
та ідей, які пояснюють поведінку економіки як в цілому, так і основ-
них її складових. Вона ґрунтується на положеннях і висновках еко-
номічної теорії і пов’язана з мікро-, макроекономікою, статистикою, 
маркетингом, менеджментом, галузевими і функціональними еконо-
міками.

Необхідність макроекономічного аналізу зумовлюється ефектив-
ною структурною політикою, створенням умов і стимулів для ефек-
тивного функціонування суб’єктів ринкової економіки, прогнозуван-
ня соціально-економічного розвитку.

Предмет макроекономічного аналізу — розробка методології та 
методика визначення основних показників становища національної 
економіки.

Завдання макроекономічного аналізу:
• визначення тенденцій економічного розвитку;
• виявлення ресурсів для економічного зростання в майбутньому;
• узагальнення світового досвіду моніторингу на макрорівні.
Методологічні особливості макроекономічного аналізу — систем-

ність, агрегування, комплексність, моделювання. 
Методи макроекономічного аналізу — балансове та математичне 

моделювання.

ТЕМИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ  І  РЕфЕРАТІВ

семінарське заняття 1

Тема. Роль та аспекти макроекономічного аналізу

Методичні вказівки. Звернути увагу на методи в макроекономічно-
му аналізі: системність, комплексність, цілісність відтворювального 
підходу до дослідження та обґрунтувати необхідність нових підходів 
до створення системи макроекономічного аналізу. 

Основні питання

1. Методологічні основи макроекономічного аналізу. 
2. Аспекти макроекономічного аналізу. 
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3. Методи економіко-математичного аналізу і прогнозування еко-
номічних процесів.

4. Моніторинг як передумова макроекономічного аналізу: корот-
ко- і довгостроковий моніторинги на макрорівні.

Теми рефератів
1. Макроекономічний аналіз соціальних проблем.
2. Фінансовий аналіз тенденцій розвитку економіки.
3. Методи економіко-математичного аналізу.
4. Метод економічних оцінок з використанням імітаційних моде-

лей.
Література [1–4; 6; 7; 9; 21; 22]

семінарське заняття 2

Тема. Народногосподарський кругообіг і національне  
рахівництво

Методичні вказівки. Звернути увагу на існування різних моделей 
кругообігу, способи подання цих моделей, методи їх аналізу. Систему 
національних рахунків розглядати як цілісну методику міжнародних 
показників і стандартів з урахуванням специфіки української еко-
номіки. Проаналізувати динаміку ВВП України упродовж останніх 
десяти років, враховуючи статистичні дані офіційних джерел. Особ-
ливу увагу приділити індексу споживчих цін як індексу вимірювання 
вартості життя.

Основні питання
1. Макроекономічний аналіз моделі кругообігу.
2. Система національного рахівництва. 
3. Показники вимірювання обсягів виробництва.
4. Аналіз індексів цін.

Теми рефератів
1. Матеріальний і грошовий потоки в моделі економічного круго-

обігу.
2. Система секторів у СНР України.
3. Методи підрахунку ВВП за СНР України.
4. Переваги і недоліки індексів цін ВВП і споживчих.

Література [1; 2; 4; 5; 10; 17; 18; 23]
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семінарське заняття 3

Тема. Макроаналіз структури економіки

Методичні вказівки. Звернути увагу на систему макроекономічних 
показників в Україні та порівняти їх із системами інших країн світу. 
Проаналізувати основні структурні співвідношення та зрушення між 
галузями економіки, обґрунтувати їх динаміку з динамікою макро-
економічних показників.

Основні питання

1. Система макроекономічних показників, їх структура та вико-
ристання в макроекономічному аналізі.

2. Основні структурні співвідношення на макрорівні. Зміни в мак-
роекономічних пропорціях.

3. Структурні зрушення в економіці та їх взаємозв’язок із динамі-
кою макроекономічних показників.

Теми рефератів

1. Аналіз структури валового внутрішнього продукту на стадії ви-
робництва.

2. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категорія-
ми доходів.

3. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категорія-
ми використання.

4. Аналіз структури валового внутрішнього продукту, його струк-
тури в Україні.

5. Кількісні та якісні характеристики економічного зростання за 
секторами економіки.

Література [5–7; 9–11; 18; 20; 21]

семінарське заняття 4

Тема. Макроекономічна динаміка та аналіз виробничих  
можливостей економіки

Методичні вказівки. Звернути увагу на різні способи та показни-
ки вимірювання економічного зростання. Проаналізувати вплив на 
економічне зростання таких чинників, як капітал, праця, технології. 
Визначити, які з чинників є провідними для економіки України.
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Основні питання

1. Кількісні та якісні характеристики економічного зростання.
2. Фактори зростання.
3. Механізм економічного зростання.
4. Моделі економічного зростання.

Теми рефератів

1. Макроекономічні моделі, що характеризують економічне зрос-
тання.

2. Макроекономічний аналіз економічного зростання за моделлю 
Солоу.

3. Економічне зростання в Україні: показники, тенденції, прогноз.
Література [1–6; 17; 18; 20; 22]

семінарське заняття 5

Тема. Макроекономічний аналіз інвестиційної діяльності

Методичні вказівки. Обґрунтувати нагальну необхідність створен-
ня економічних і правових умов інвестування в Україні. Проаналі-
зувати доцільність інвестицій і методи визначення інвестиційних 
ризиків. Розглянути статистичний матеріал щодо інвестування в 
економіку України.

Основні питання

1. Аналіз форм і факторів інвестування. 
2. Аналіз економічних умов інвестування, їх вплив на економічну 

рівновагу.
3. Методи визначення інвестиційних ризиків та оцінки доціль-

ності інвестицій.
4. Аналіз іноземних інвестицій в економіку України.
5. Аналіз інноваційної діяльності.

Теми рефератів

1. Інвестиції в людський капітал: освіта і професійна підготов-
ка.

2. Активність інвесторів в Україні.
3. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів.

Література [3; 4; 7; 9; 10; 18; 19; 23]
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семінарське заняття 6

Тема. Макроекономічний аналіз фінансового ринку
Методичні вказівки. Обґрунтувати і дослідити світові інфляційні 

тенденції, дати оцінку інфляції в Україні. Звернути увагу на антиінф-
ляційні заходи виходу з фінансової кризи та методи мінімізації інф-
ляції.

Основні питання
1. Показники стану фінансового ринку.
2. Інфляція та її соціально-економічні наслідки в Україні.
3. Аналіз кредитно-грошової політики в Україні.
4. Монетарні методи виходу з фінансової кризи.
5. Модель IS–LM. Рівновага закритої та відкритої національної 

економіки. 

Теми рефератів
1. Динаміка показників інфляції в Україні за останні десять років.
2. Аналіз інфляції за галузями економіки в поточному році.
3. Кількісна теорія грошей. 
4. Інфляція і ставка відсотка. Ефект Фішера.
5. Бюджетно-фінансова політика і крива IS. Мультиплікатори дер-

жавних видатків і податків. Ефект витіснення інвестицій.
6. Грошовий ринок і крива LM. Ліквідна пастка.
7. Взаємодія між фіскальною і монетарною політиками у моделі 

IS–LM.
Література [1–4; 7; 20; 22]

семінарське заняття 7

Тема. Макроекономічний аналіз ринку праці
Методичні вказівки. Звернути увагу на методику економічного до-

слідження ринку праці. Дослідити динаміку показника “рівень без-
робіття в Україні за останні десять років”. Обґрунтувати доцільність 
інвестицій в людський капітал.

Основні питання
1. Ринок праці як індикатор загального стану економіки.
2. Завдання і проблеми аналізу ринку праці.
3. Методика економічного дослідження ринку праці.
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Теми рефератів

1. Ринок праці: теорії, моделі, показники.
2. Трудова мобільність: плинність, міграція та імміграція.
3. Інвестиції в людський капітал: освіта і професійна підготовка.
4. Діяльність профспілок на ринку праці за світовою практикою.

Література [1–4; 7; 9; 10; 16; 18; 23]

семінарське заняття 8

Тема. Макроекономічний аналіз зведеного бюджету

Методичні вказівки. Визначити місце і роль зведеного бюджету 
для економіки країни. Проаналізувати особливості та методику зба-
лансування державного та зведеного бюджетів. Розглянути статисти-
ку бюджетів України за останні десять років, зробити прогноз.

Основні питання

1. Бюджет країни та його роль.
2. Методи фінансування дефіциту бюджету та державного боргу.
3. Зведений бюджет України та його особливості.
4. Методика аналізу зведеного бюджету.

Теми рефератів

1. Проблема збалансування бюджету.
2. Соціальна спрямованість українського бюджету.
3. Аналіз структури доходної та видаткової частини Державного 

бюджету України в поточному році.
4. Бюджетно-податкова політика: теорії та методи.
5. Теорія мультиплікаторів у фіскальній політиці.

Література [1–4; 6–8; 12; 16; 21]

семінарське заняття 9

Тема. Макроекономічний аналіз рівня життя та економічної 
нерівності

Методичні вказівки. Обґрунтувати економічну нерівність у сус-
пільстві та запропонувати шляхи її згладжування. Розглянути дина-
міку доходів населення та величину прожиткового мінімуму в Україні 
за останні десять років і визначити тенденції зміни показників.
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Основні питання
1. Поняття економічної нерівності.
2. Загальна оцінка соціальної ситуації в країні.
3. Моделі вимірювання нерівності в суспільстві.
4. Особистий бюджет. 

Теми рефератів
1. Показники вимірювання нерівності в суспільстві.
2. Крива Лоренца та коефіцієнт джині для України.
3. Аналіз проблем бідності в Україні.

Література [2; 7; 9; 10; 12; 15; 19; 21]

семінарське заняття 10

Тема. Макроекономічний аналіз зовнішньоекономічної  
діяльності

Методичні вказівки. Обґрунтувати неминучість тенденцій глобалі-
зації в суспільстві. Визначити місце України в системі зовнішньоеко-
номічних зв’язків. Розглянути динаміку платіжного балансу України 
за останні десять років і спрогнозувати його тенденцію в поточному 
році.

Основні питання
1. Аналіз розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.
2. Аналіз платіжного балансу, методи оцінювання.
3. Відкрита економіка і зовнішньоекономічна безпека.
4. Модель малої відкритої економіки в моделі Манделла–Флемін-

га.

Теми рефератів
1. Аналіз платіжного балансу України в поточному році.
2. Ефективність зовнішньоекономічних зв’язків: показники, мето-

ди їх розрахунку.
3. Євроінтеграційні процеси для України: “за” і “проти”.
4. Обчислення національного доходу у відкритій економіці. 
5. Вплив бюджетно-фінансової політики на рахунок руху капіталу 

та рахунок поточних операцій.
6. Взаємодія між фіскальною і монетарною політиками в моделі 

IS–LM (Хікса–Хансена).
Література [1–4; 7; 10; 11; 20; 22]
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