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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом макроекономіки є механізм функціонування та розвитку національної 

економіки. Макроекономічна теорія пояснює, як на економічний добробут домогосподарств 

впливають зміни, що відбуваються в економічній системі. Вона з’ясовує, чому фірми можуть 

здобути або втратити значні суми грошей, коли змінюється економічне середовище, в якому вони 

функціонують, як і чому змінюються загальні умови ділової активності, як це можна зрозуміти, 

пояснити, а інколи і передбачити. 

Макроекономічні явища відбивають успіхи або невдачі будь-якої країни. Ступінь розвитку 

країни залежить від ефективності функціонування її економічної системи. Держава може впливати 

на господарські показники через різні види економічної політики, а також інструменти непрямого 

впливу на економіку.  

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають 

сукупні результати  економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і 

державного регулювання національної економіки. 

 

Основні завдання 

Завдання макроекономіки – вивчення ключових положень базових макроекономічних 

теорій,  ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання 

економіки, набуття умінь аналізувати результати функціонування національної економіки та 

оцінювати ефективність економічної політики держави. 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Макроекономіка базується на знаннях сутності основних економічних категорій та законів, 

які вивчає дисципліна „Політична економія”. Макроекономіка також використовує як теоретичне 

підґрунтя основи мікроекономіки. Це пояснюється тим, що, по-перше, виявити загальноекономічні 

тенденції можна тільки завдяки врахуванню рішень окремих економічних суб’єктів. По-друге, 

правила поведінки на макрорівні є результатом багатомільйонних рішень фірм та домогосподарств 

у процесі їх взаємодії на ринку. 

Макроекономіка безпосередньо пов’язана й з іншими науками, зокрема, зі статистикою, 

демографією, економічною соціологією, екологією, математичним моделюванням, психологією 

тощо. 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: 

-  суть макроекономічних категорій;  

-  зміст основних законів та принципів сучасної ринкової економіки; 

-  методи  та засоби впливу держави на стан економіки; 

-  показники, що характеризують ефективність функціонування економічної системи 

б) уміти: 

- визначати основні макроекономічні сфери; 

- розуміти проблему ефективного використання обмежених економічних ресурсів на рівні 

національної економіки і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів щодо 

задоволення людських потреб, які невпинно зростають; 

- розкрити закономірності розвитку сучасної ринкової (змішаної) економіки;  

- з’ясувати механізм функціонування економічної  системи   та  дії основних економічних 

законів  у процесі господарської діяльності;  

-  обґрунтувати необхідність державного втручання в економіку; 

- обчислити основні макроекономічні показники для визначення рівня економічного розвитку 

країни та здійснення міжнародних порівнянь. 



Програмні компетентності та результати навчання 
 

ОПП 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК3 − Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4 − Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК11 − Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК1 − Здатність виявляти знання та розуміння основ функціонування сучасної економіки на макро-  та міжнародному 

рівнях. 

СК3 − Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.  

СК4 − Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і 

змістовно інтерпретувати отримані результати.  

СК5 − Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування 

напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.  

СК6 − Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.  

 

Програмні результати навчання  

ПР03 − Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки,   

ПР04 − Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.  

ПР05 − Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управ-

лінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами 

державної влади).  

ПР08 − Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.   

ПР09 − Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.  

ПР10 − Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.  

 

Інформаційні  

технології  

в бізнесі 

Облік, аналіз та 

фінансові 

розслідування 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04. Здатність працювати автономно. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 
 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
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СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макроекономічного аналізу, 

робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці. 

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів 

 

Програмні результати навчання  

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських 

процесів 

Фінанси, митна 

та податкова 

справа 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ЗК12 Здатність працювати автономно. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК01.   Здатність   досліджувати   тенденції   розвитку економіки   за   допомогою   інструментарію   макроекономічного 

аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових  та  національних  фінансових  систем  та  їх структури. 

СК04.  Здатність  застосовувати  економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

Програмні результати навчання  

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між 
процесами та явищами на різних рівнях фінансової системи. 
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 
ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 
результати. 
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

Публічне 

адміністрування 

та управління 

бізнесом 
 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ФК2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів. 
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ФК7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.  

ФК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.  
 

Програмні результати навчання  

ПРН1. Використовувати базові знання з політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.  

ПР11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї 

компетенції.  

ПРН16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності. 

Управління 

персоналом в 

органах 

публічної влади 

та бізнес-

структурах 
 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК6. Здатність працювати в команді.  

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ФК8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

ФК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.  

ФК14. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти міжнародні тенденції в організації праці.  

ФК15. Здатність аналізувати стан людського розвитку в регіонах України за статистичними даними.  

ФК20. Здатність описувати економічні, управлінські та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.  

 

Програмні результати навчання  

ПРН1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку 

суспільства.  

ПРН8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. 

ПРН11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї 

компетенції.  

ПРН16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності. 

 

 

 

 



 

Опанування навчальною дисципліною «Макроекономіка» повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1.Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2.Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3.Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  6  кредитів. 

Форми контролю  екзамен. 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“МАКРОЕКОНОМІКА” 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузей знань: 

05 “Соціальні та поведінкові науки”, 07 

“Управління та адміністрування” 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

Професійної та практичної підготовки 

Код та назва спеціальностей: 072 “Фінанси, 

банківська справа та страхування”,  

071 “Облік і оподаткування”,  

051 “Економіка”, 

281  “Публічне управління та адміністрування” 

 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Спеціалізації: “Фінанси, митна та податкова 

справа ”,  

“Облік, аналіз та фінансові розслідування”,  

 “Інформаційні технології в бізнесі”,  

«Публічне адміністрування та управління 

бізнесом», 

«Управління персоналом в органах публічної 

влади та бізнес-структурах» 

 

Методи навчання: 

 лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ 

(творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, 

побудова графічних моделей,  складання схем, таблиць 

тощо 

Курс: І 

Семестр: 2 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні 

 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 
робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуаль

на робота 

студента 

(ІР) 

6 180 80 48 30 2 66 24 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних 

робіт 

Вид контролю 

5 

 
12 1 

Поточний контроль, 

екзамен 
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РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер теми 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. 
 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Макроекономіка як наука 

Роль макроекономіки в житті суспільства. Підвищення ефективності використання 

економічних ресурсів як спосіб підвищення рівня задоволення матеріальних потреб. Практична 

функція макроекономіки. Об'єкт і предмет макроекономіки. Завдання макроекономіки. 

Економічна система та ефективність її функціонування. Позитивна й нормативна функції 

макроекономіки. 

Методологія макроекономіки. Сходження від абстрактного до конкретного як метод 

пізнання причинно-наслідкового механізму функціонування та розвитку національної економіки. 

Моделювання як головний метод відображення фактичної поведінки економіки.  

Макроекономічні сфери та цілі макроекономічної політики держави. Види стабілізаційної 

політики держави.  

Макроекономічні показники. Агрегування. Ендогенні й екзогенні змінні. Запаси і потоки. 

Короткостроковий і довгостроковий періоди. 

 

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. 

Основні макроекономічні показники. Проміжна продукція, кінцева продукція і ВВП. 

Методи обчислення ВВП. Виробничий метод, розподільний метод, метод кінцевого використання. 

Обчислення валового національного доходу та валового національного наявного доходу. 

Макроекономічні показники на чистій основі. 

Номінальний і реальний ВВП. Базовий і поточний періоди, фактичні (поточні) та 

порівнянні (постійні) ціни. Індекс цін, індекс споживчих цін, індекс цін ВВП (дефлятор ВВП). 

Відмінність між індексом споживчих цін і дефлятором ВВП. Дефлювання та інфлювання.  

 

Тема 3. Ринок праці 

Населення як джерело робочої сили. Показники рівня використання робочої сили: рівень 

зайнятості, рівень безробіття, коефіцієнт участі в робочій силі. Фрикційне, структурне, циклічне, 

природне безробіття. Повна зайнятість, неповна зайнятість, надмірна зайнятість. Обчислення при-

родного рівня безробіття. 

Механізм ринку праці. Неокласична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці.  

Втрати від безробіття. Витрати, що пов'язані з природним безробіттям. Втрати від 

циклічного безробіття. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП (розрив ВВП). Закон 
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Оукена. Визначення потенційного ВВП на основі розриву ВВП. Визначення впливу безробіття на 

динаміку ВВП. 

Тема 4. Товарний ринок 

Сукупний попит та його відмінність від ринкового попиту. Крива сукупного попиту. Цінові 

чинники сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект чистого експорту. 

Нецінові чинники сукупного попиту та їх вплив на його криву. 

Сукупна пропозиція. Довгострокова сукупна пропозиція та її теоретичний інструментарій. 

Графічна модель довгострокової сукупної пропозиції.  

Основна модель короткострокової сукупної пропозиції. Нецінові чинники короткострокової 

сукупної пропозиції: ресурсові ціни, продуктивність ресурсів, субсидії підприємствам і податки на 

підприємства. 

Модель AD-AS як базова модель економічної рівноваги. Короткострокова і довгострокова 

рівновага. Механізм відновлення економічної рівноваги. 

 

Тема 5. Грошовий ринок 

Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошова база та 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. Процентна ставка і альтернативна вартість зберігання грошей. Швидкість 

обігу грошей.  

Механізм грошового ринку. Рівняння рівноваги на грошовому ринку. Роль процентної 

ставки у врівноваженні грошового ринку.  

Процентна ставка: сутність та види. Реальна процентна ставка та чинники, що впливають 

на її рівень. Номінальна процентна ставка.  

 

Тема 6. Інфляційний механізм 

Темп інфляції та методи його обчислення. Види інфляції залежно від її темпів: помірна, 

галопуюча, гіперінфляція. Інфляція попиту, інфляція витрат та їх графічна інтерпретація. 

Очікувана і неочікувана інфляція.  

Причини та наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо причини інфляції та її недоліки. 

Роль грошей в інфляційному механізмі: монетаристський підхід та позиція кейнсіанців. Чинники 

інфляції попиту. Чинники інфляції витрат. Інфляційні очікування. Основні наслідки високої 

інфляції. 

Інфляція і безробіття. Ранній варіант кривої Філліпса. Сучасна крива Філліпса та її 

відмінність від раннього варіанту. Крива Філліпса у довгостроковому періоді. 

 

Тема 7. Споживання домогосподарств 

Доходи і витрати домогосподарств у моделі економічного кругообігу. Особистий дохід у 

приватній закритій економіці та його складові. Особистий наявний дохід у приватній закритій 

економіці. 

 Заощадження та споживання домогосподарств. Теперішня вартість майбутніх грошей і 

майбутня вартість теперішніх грошей. Зв'язок між диференціацією доходів і споживанням.  

Гранична схильність до споживання та заощаджень. Чинники, що впливають на граничну 

схильність до споживання. Середня схильність до споживання та заощаджень. Індуційоване та 

автономне споживання. Чинники автономного споживання: багатство, запозичення. 

 

Тема 8. Приватні інвестиції 

Суть та види інвестицій. Проста інвестиційна функція. Процентна ставка і прибутковість 

інвестиційних проектів.  

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. Модель простого акселератора. 
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Заощадження та інвестиції. Заощадження як джерело і фінансове обмеження інвестицій. 

Залежність заощаджень від доходу. Структура заощаджень приватної закритої економіки. Роль 

фінансової системи в трансформації заощаджень в інвестиції. Фінансові ринки, 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». Визна-

чення рівноважного ВВП за методом «вилучення — ін'єкції». Заплановані та незаплановані 

інвестиції. Модель «заощадження — інвестиції». 

Мультиплікатор витрат. Індуційовані й автономні витрати. Ефект мультиплікатора та його 

математична і 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 

Сутність економічного зростання та його показники. Економічне зростання та економічний 

розвиток. Екстенсивне та інтенсивне зростання економіки. Основні теорії економічного зростання.  

Основні передумови моделі Солоу. Вплив нагромадження капіталу,  приросту населення  та 

технічного прогресу на капіталоозброєність. Умови формування стійкої капіталоозброєності. 

Золоте правило нагромадження капіталу. 

Джерела економічного зростання. Внесок факторів виробництва в економічне зростання.  

Економічні цикли. Сутність та структура економічного циклу. Види економічних циклів. 

Характеристика фаз економічного циклу. Два напрями теорій економічного циклу. Основні теорії 

економічного циклу.  

 

Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання 

Модель економічного кругообігу з урахуванням  ролі держави. Валові та чисті податки. 

Державні видатки. Перерозподільна та стабілізаційна функції держави. 

Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. Модель економічної 

рівноваги за методом «витрати — випуск». Модель економічної рівноваги за методом «вилучення 

— ін'єкції».  

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. 

Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані 

стабілізатори.  

Сутність та кінцеві цілі монетарної політики. Інструменти монетарної політики: операції на 

відкритому ринку, операції на валютному ринку, облікова (дисконтна) ставка, нормативи 

обов'язкового резервування. 

 

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність 

Сутність та методологія складання платіжного балансу. Дебетові та кредитові операції. 

Автономна стаття «Помилки та упущення». Рахунок поточних операцій та його cкладові. Рахунок 

капітальних операцій і зміст його складових. Взаємозв'язки рахунків. Резервні активи як 

регулююча стаття платіжного балансу. 

Валютний курс. Валюта та її види. Номінальний валютний курс і способи котирування 

валюти. Чинники, що впливають на номінальний валютний курс. Паритет купівельної 

спроможності. Фіксований і плаваючий валютний курс. Реальний валютний курс і умови торгівлі. 

Двосторонній і багатосторонній валютний курс. 
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Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. Гранична схильність до імпорту. Чинники, що 

впливають на чистий експорт. Функція чистого експорту. Вплив чистого експорту на ВВП, муль-

типлікатор витрат у відкритій економіці. 

 

РОЗДІЛ 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
5.1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ С.М. 

Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін.;  за ред. С.М. Панчишина, П.І. 

Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Л. : Апріорі, 2017. – Кн.1: Вступ до аналітичної 

економії. Макроекономіка . – 567с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: Вступ 

до аналітичної економії. Макроекономіка / Авт.кол.: С.Панчишин,  П.Островерх, Г.Стеблій 

та ін..- 4-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

3. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. С.Панчишина, 

і П.Островерха. Книга 2. – К. : Знання, 2010. – 440с. 

4. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та   

С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2001. 

5. Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009. – 424 с.  

6. Макроекономіка: Навч. посібник / за заг.ред. Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. 

7. .Міжнародна макроекономіка. Навч. посіб. Видання 3-те перероб. та доп. – К.: Центр 

учбової літератури, 2012. – 400 с. 

8. Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка: Навчальний посібник. – Ужгород: 

Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 248 с. 

 

5.2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка / За ред. В. Д. 

Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 703 с 

2. Гронтковська Т. Е., Косік А. Ф. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 672 с. 

3. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. – К .:  Основи, 1996.  

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка: Пер. з анг. С.М. Панчишина. – Львів.: 

Просвіта, 1998. 

5. Манків Грегорі Н. Макроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина. – К.: Основи, 2000. 

6. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2006. 

7. Самюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. – К: «Основи», 

1995. – 544 с. 

 

 

5.3. ІНТЕРНЕТ САЙТИ 
1. Сервер Верховної Ради України: http: // www. rada.gov.ua/ 

2. Ліга Бізнес Інформ: http: //www.liga.net/  

3. Нормативні акти України: http: //www.nau.kiev.ua/ 

4. Урядовий портал:  http: //www.kmu.gov.ua/ 

5. Державний комітет статистики України:  http: //www.ukrstat.gov.ua/  

6. Всі новини економіки та фінансів:  http: //www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

7. Міністерство фінансів України  http: //www.minfin.gov.ua/ 

8. Державна податкова служба України http://www.sta.gov.ua/ 

9. Рахункова палата України http://www.rada.gov.ua/ 

10. Українське право: http://www.ukrpravo.com/ 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrpravo.com/


6 

 

РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
и

  

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1 Макроекономіка як наука 14 6 5/3 4 2 

2 
Макроекономічні показники в 

системі національних рахунків   
17 8 6/3 4 4 

3 Ринок праці  14 6 5/3 4 2 

4 Товарний ринок 13 6 5/2 4 2 

5 Грошовий ринок 17 8 6/3 4 4 

6 Інфляційний механізм 14 6 5/3 4 2 

7 Споживання домогосподарств 14 6 5/3 4 2 

8 Приватні інвестиції 13 6 5/2 4 2 

9 Сукупні витрати і ВВП 17 8 6/3 4 4 

10 Економічна динаміка 15 6 6/3 4 2 

11 
Держава в системі 

макроекономічного регулювання 
15 6 6/3 4 2 

12 Зовнішньоекономічна діяльність 15 6 6/3 4 2 

Заліки по модулях 2 2   2 

Разом годин 180 80 66/34 48 32 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. Макроекономіка як наука 4 

2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків   4 

3. Ринок праці  4 

4. Товарний ринок 4 

5. Грошовий ринок 4 

6. Інфляційний механізм 4 

7. Споживання домогосподарств 4 

8. Приватні інвестиції 4 

9. Сукупні витрати і ВВП 4 

10. Економічна динаміка 4 

11. Держава в системі макроекономічного регулювання 4 

12. Зовнішньоекономічна діяльність 4 

Разом годин 48 
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7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних) занять, заліків по модулях 

 

№ 

заняття 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях 

Кількість 

годин  

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. Макроекономіка як наука 2 

2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків   2 

3. Ринок праці  2 

4. Товарний ринок 2 

5. Грошовий ринок 4 

6. Інфляційний механізм 2 

7. Споживання домогосподарств 2 

8. Приватні інвестиції 2 

9. Сукупні витрати і ВВП 4 

10. Економічна динаміка 2 

11. Держава в системі макроекономічного регулювання 4 

12. Зовнішньоекономічна діяльність 2 

Разом  семінарських занять 30 

Разом заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 32 
 

 

7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. Консультація щодо проведення семінарських занять 2 

2. Консультація щодо виконання самостійної роботи 2 

3. Консультація щодо виконання ІНДЗ 2 

4. Консультація щодо проведення залікового модуля 2 

5. Передекзаменаційна консультація 2 

Разом годин 10 

Примітка: кількість годин, відведених на консультації: 6% від освітньої програми (денна 

форма навчання): 180 × 0,06 = 10 годин. 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Макроекономіка як наука, її головна проблема та  завдання.  

2. Об’єкт та предмет макроекономіки. 

3. Сфери  дослідження  і  функції макроекономіки. 

4. Макроекономіка та економічна політика. Види економічної політики. 

5. Методологія макроекономіки. 

6. СНР як нормативна база макроекономічного рахівництва. 

7. Валовий випуск (ВВ) та валовий внутрішній продукт (ВВП). 

8. Методи обчислення ВВП. 

9. ЧВП, ВНД, ОД, БД(ВД). 

10. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП. 

11. Зайнятість і безробіття. Рівень безробіття. 

12. Види безробіття. 

13. Неокласична  та кейнсіанська теорія ринку праці. 

14. Втрати від безробіття. Закон Оукена. 

15. Сукупний попит. 

16. Сукупна пропозиція. 

17. Базова модель економічної рівноваги. 

18. Мультиплікація грошової бази банківською системою. Грошовий мультиплікатор. 

19. Механізм грошового ринку: попит на гроші та пропозиція грошей. 

20. Процентна ставка: сутність та види. 

21. Причини та наслідки інфляції. 

22. Сутність та види інфляції. 

23. Інфляція попиту. Інфляція витрат. 

24. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 

25. Модель економічного кругообігу у приватній закритій економіці. 

26. Функції і графіки споживання та заощадження. 

27. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження.  

28. Автономне споживання та чинники, які на нього впливають. 

29. Проста інвестиційна функція. 

30. Заощадження та інвестиції. 

31. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «витрати—випуск». 

32. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «вилучення—ін'єкції». 

33. Сутність мультиплікатора витрат, його математична і графічна інтерпретація . 

34. Рецесійний  та інфляційний розриви в економіці. 

35. Основні засади теорії економічного зростання. 

36. Джерела  та темпи економічного зростання. 

37. Сутність та структура економічного циклу. 

38. Основні теорії економічного циклу. 

39. Модель економічного кругообігу з урахуванням держави. 

40. Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. 

41. Дискреційна фіскальна політика. 

42. Автоматична фіскальна політика. 

43. Фіскальна політика та державний бюджет. 

44. Монетарна політика та її види.  

45. Методи здійснення та інструменти монетарної політики. 

46. Платіжний баланс та його структура. 

47. Валютний курс та методика його обчислення. 

48. Валютні системи в розвитку. 

49. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. 

50. Мультиплікатор витрат у змішаній відкритій економіці. 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 

Поточний та модульний контроль Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ)  

ЕКЗАМЕН 

 

Заохочу-

вальні 

бали 

 

РАЗОМ 

100 

балів 

Семінарські, 

заняття 

Заліки по 

модулях  

15 занять  

по 5 балів 
5 балів 

 

5 балів 

Середній бал × коефіцієнт 10 

50 балів 50 балів 
 
 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
№ 
з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

1 2 3 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 
До 5 

балів 

• розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

• повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; 

• правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх взаємозв’язку і 

взаємодії; 

• здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких 

теорій;  

• уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і 

характеризувати їх риси та форми виявлення;  

• використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх 

подій в економічній сфері в країні та за її межами;  

• знання необхідних законів і нормативних матеріалів України під час розкриття 

питань; 

5 балів 

• порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з 

пунктів, указаних вище (якщо він  потрібний для вичерпного розкриття питання); 

• при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж 

таки студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, 

посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у формулюванні 

термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і 

знаходить правильні відповіді 

4 бали 

• порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох з пунктів, 

указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); 

• одночасно мають місце усі типи недоліків, які характеризують критерії оцінки 

”добре”; 

• відповідь малообґрунтована, неповна; 

• студент не знайомий з законодавчими матеріалами, статистичними даними  з 

фінансових та загальноекономічних питань; 

• у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не відповідають 

загальноприйнятим, хибні; 

• студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки 

3 бали 
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• не розкрито жодного з  пунктів, указаних вище; 

• характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть 

питання чи не знає правильної відповіді; 

• допущені грубі помилки і студент не може їх виправити 

2 бали 

  

• студент не готовий до заняття. 0-1 бал 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 
До 5 

балів 

• розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

• опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів України під час розкриття 

питань; 

• повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та законів; 

• використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів періодичної 

преси щодо  останніх подій в економічній сфері в країні та за її межами; 

• посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань семінарського заняття; 

5-4 бали 

• самостійна робота виконана, але не в повному обсязі 3-2 бали 

• самостійна робота не виконана  0-1 бал 

4. Індивідуальна науково-дослідна робота 
До 5  

балів 

• глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання 

додаткових джерел літератури,  використання практичних матеріалів, виступ 

перед групою 

5-4 бали 

• робота суто компілятивного рівня 2-3 бали 

• робота не виконана 0-1 бал 

5. Заохочувальні бали 

5.1. Доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни за рівнями:  

▪ міжвузівська 0-15 

▪ у вузі 0-10 

5.2. Участь у студентських олімпіадах:  

▪ переможець 0-10 

▪ призер 0-7 

▪ учасник 0-5 

5.3. Наукова стаття з тематики дисципліни  

▪ у виданнях факультету 0-5 

▪ в інших наукових виданнях 0-10 

▪ у міжнародних виданнях 0-15 

5.  Залік по модулю 
До 5 

балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1-10) – тестові завдання із вибором відповіді. 

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана 

одна правильна відповідь. За кожне правильно виконане тестове завдання 

студенту  виставляється  0,2 бали. 

 

2 

2 Другий рівень (завдання 11-15) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав 

вірні визначення, формули, тлумачення, зобразив графічні моделі. За кожне завдання 

студент отримує 0,2 бали. 

 

1 

3. Третій рівень (завдання 16-17) – задачі.  

Необхідно відобразити хід розв’язування задачі, формули, усі розрахунки та кінцеву 

відповідь. Залежно від правильності розв’язку задачі,  студенту виставляється від 

 

2 
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0 до 1 балу за кожну задачу.  

6. Екзамен 
До 50 

балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1.Перший рівень (завдання 1-10) – тестові завдання із вибором відповіді.  

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана одна правильна відповідь. За кожне правильно виконане тестове завдання 

студенту виставляється 1,5 бали. 

15 балів 

2 Другий рівень (завдання 11-15) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав 

вірні визначення, формули, тлумачення, зобразив графічні моделі. За кожне завдання 

студент отримує 3 бали. 

15 балів 

3. Третій рівень (завдання 16-17) – задачі.  

Необхідно відобразити хід розв’язування задачі, формули, усі розрахунки та кінцеву 

відповідь. Залежно від правильності розв’язку  задачі студенту виставляється від 

0 до 10 балів за кожну задачу.  

20 балів 

 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

 

A 90 – 100 5 відмінно 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно 

F 0 – 20 2 незадовільно  

(без права перездачі) 

Шкала підсумкового контролю використовується для виставлення екзаменаційних оцінок 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“МАКРОЕКОНОМІКА” 

Викладання дисципліни “Макроекономіка” супроводжує наступне методичне забезпечення. 

1. Державні стандарти освіти.  

2. Навчальні та робочі навчальні плани. 

3. Навчальна програма. 

4. Робоча програма. 

5. Плани семінарських занять та методичні матеріали з їх проведення.  

6. Методичні матеріали до виконання самостійної роботи. 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ).  

8. Тестові завдання для проведення поточного контролю (текстові та електронні варіанти). 

9. Завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети). 

10. Опорні конспекти лекцій у друкованому та електронному вигляді. 

11. Підручники і навчальні посібники у друкованому та електронному вигляді. 

12. Методична розробка «Задачі та завдання з макроекономіки».  

Крім цього використовуються навчальні технології для активізації процесу навчання з 

одного боку у вигляді проблемних лекцій, спрямованих на розвиток логічного мислення студентів. 
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З іншого боку семінари-дискусії, що передбачають обмін думками і поглядами учасників з 

приводу теми дискусії, а також розвивають мислення і формують переконання. Також 

використовуються практично-семінарські заняття, що дають можливість застосувати теоретичні 

знання під час практичного розв’язування задач з макроекономічного аналізу. 

 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми 

обмежується двома-трьома ключовими моментами. Студентам під час лекцій роздається 

друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що розглядаються. При читанні 

лекцій студентам даються питання для самостійного обмірковування. Студенти здійснюють 

коментарі самостійно або за участю викладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і змістом, 

створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних якостей та досвіду спілкування. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної 

теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють 

вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, 

щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і 

здійснити їх селекцію. 

Кейс-метод – розгляд,  аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються; для представлення певних; 

досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань тощо. 

  Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту 

дисципліни за допомогою наочності: 

▪ Законодавчі матеріали та коментарі до них 

▪ Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни»Макроекономіка» 

▪ Інтерактивні посібники, підручники  

▪ Періодичні видання 

▪ Схеми та таблиці з навчальної дисципліни «Макроекономіка» 

 

12.3. Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з дисципліни 

„Макроекономіка” 

Тема 1. „Макроекономіка як наука” 

1 2 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. В чому полягає суть і значення макроекономіки як науки 

2. Взаємозв’язок макроекономіки з іншими економічними дисциплінами 

3. Співставлення пізнавальної та прикладної функції макроекономіки 
Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

▪ Характеристика методів дослідження макроекономіки 

▪ Характеристика макроекономічних показників 

Семінари-дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Основна суперечність макроекономіки 

▪ Історичні аспекти розвитку макроекономіки 

▪ Макроекономіка і стабілізаційна політика 

▪ Дискусійні питання щодо пріоритетних напрямів сучасної макроекономічної 

політики в Україні 

2. Презентація ІНДЗ 
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Тема 2. „Макроекономічні показники в системі національних рахунків” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Основні принципи системи національних рахунків, її завдання 

2. Розбіжність між системою національних рахунків та балансом народного 

господарства 

3. Виробництво проміжної та кінцевої продукції  

 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

▪ Характеристика основних принципів сучасної системи національного рахівництва  

▪ Характеристика основних показників обсягу національного виробництва 

 

 

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Запровадження системи національних рахунків в Україні.  

▪ Розмежування внутрішньої та національної економіки 

▪ Методологія обчислення валового внутрішнього продукту 

▪ Дискусійні питання щодо переваг та недоліків валового внутрішнього продукту 

2.Презентація ІНДЗ 

Тема 3. „Ринок праці” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Причини та наслідки безробіття  

2. Механізм функціонування ринку праці 

3. Співставлення класичної та кейнсіанської моделі ринку праці 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

▪ Характеристика показників рівня зайнятості 

▪ Соціально-економічні втрати від безробіття 

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Зайнятість в умовах адміністративно-командної системи 

▪ Динаміка основних показників ринку праці в Україні та інших країнах  

▪ Державна політика зниження природної норми безробіття 

▪ Особливості формування ринку праці в Україні 

2.Презентація ІНДЗ 

Тема 4. „Товарний ринок” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Структура та чинники сукупного попиту. 

2. Відмінність між сукупною пропозицією у короткостроковому та довгостроковому 

періодах. 

3. Основні відрізки кривої короткострокової сукупної пропозиції. 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

1. Характеристика чинників сукупного попиту  

2. Характеристика чинників сукупної пропозиції.   

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Дискусія з приводу макроекономічної рівноваги 

▪ «Перегріта» економіка  

▪ Збурення у сукупному попиті 

▪ Застосування моделі AD-AS для аналізу окремих макроекономічних явищ. 

2. Презентація ІНДЗ 

Тема 5. „Грошовий ринок” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Суперечності щодо виникнення грошей та їх функцій.  

2. Еволюція загального еквівалента. 

3. Грошові агрегати. 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

1. Характеристика епохи банківських грошей. 

2. Вимірювання кількості грошей.  

3. Характеристика різних типів грошових систем. 
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Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Роль золота у грошовому обігу. 

▪ Відсоткова ставка як ціна грошей.  

▪ Рівновага на грошовому ринку. 

▪ Державна політика регулювання грошової маси. 

▪ Особливості функціонування грошового ринку в Україні 

2.Презентація ІНДЗ 

Тема 6. „Інфляційний механізм” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Причини, суть та види інфляції. 

2. Соціально-економічні наслідки інфляції. 

3. Відмінність між інфляцією попиту та інфляцією пропозиції. 

 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

1. Класифікації інфляції за джерелами її виникнення.  

2. Характеристика причин інфляції відповідно до різних економічних теорій. 

3. Характеристика методів боротьби з інфляцією. 

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Дискусія з приводу взаємозв'язку між інфляцією та безробіттям. 

▪ Відмінність між ранньою та сучасною кривою Філіпса. 

▪ Динаміка інфляції в Україні. 

▪ Антиінфляційна політика держави. 

2. Презентація ІНДЗ 

Тема 7. „Споживання домогосподарств” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Використовуваний дохід і споживання.  

2. Від чого залежить рівень споживання та заощадження? 

3. Переміщення доходів у часі. 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

1. Характеристика чинників споживання і заощадження, не пов'язаних з доходом. 

2. Характеристика показників, що використовуються для аналізу споживання та 

заощадження.  

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Дискусія з приводу вибору заощадником активу. 

▪ Порівняння ліквідності різних активів.  

▪ Структура валових приватних  та національних заощаджень. 

▪ Моделі поведінки споживача. 

2.Презентація ІНДЗ 

Тема 8. „Приватні інвестиції ” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Суть та аналіз інвестицій.  

2. Відсоткова ставка як основний чинник інвестицій.   

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

1. Характеристика чинників, що впливають на величину інвестицій. 

2. Характеристика основних типів інвестиційного процесу у різних країнах.  

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Співвідношення між валовими і чистими інвестиціями. 

▪ Дискусія з приводу внутрішніх та зовнішніх джерел інвестування. 

▪ Нестабільність інвестицій. 

▪ Роль іноземних інвестицій в національній економіці. 

2.Презентація ІНДЗ 

Тема 9. “Сукупні витрати і ВВП” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1.Суб'єкти та структура сукупних витрат.  

2. Визначення рівноважного ВВП за методом «витрати-випуск». 

3. Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення-ін'єкції». 

Робота в малих 1. Характеристика фактичних, запланованих та незапланованих інвестицій. 
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групах на 

семінарських 

заняттях 

2. Ілюстрація ефекту мультиплікатора (табличне, графічне та математичне 

представлення).  

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Динаміка сукупних витрат у вітчизняній економіці. 

▪ Сукупні витрати і потенційний ВВП.  

▪ Рецесійний розрив як наслідок дефіциту автономних витрат в умовах неповної 

зайнятості.  

▪ Інфляційний розрив як наслідок надлишку автономних витрат в умовах повної 

зайнятості. 

2.Презентація ІНДЗ 

Тема 10. “Економічна динаміка” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Економічні коливання та їх причини.  

2. Суть, фактори та типи економічного зростання 

3. Неокласична модель економічного зростання. 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

1. Характеристика фаз економічного циклу. 

2. Характеристика видів економічних циклів.  

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Дискусія з приводу основних джерел економічного зростання. 

▪ Проблеми економічного зростання у різних групах країн 

▪ Динаміка економічного зростання в Україні 

2.Презентація ІНДЗ 

Тема 11. “Держава в системі макроекономічного регулювання” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1.Змішана економіка та економічні функції держави. 

2. Суть та знаряддя фіскальної політики.  

3. Вплив держави на параметри економічної рівноваги. 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

1. Характеристика і порівняння дискреційної  і недискреційної фіскальної політики. 

2. Знаряддя та завдання монетарної політики. 

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Дискусія між класиками та кейнсіанцями щодо теорії державного втручання в 

економіку. 

▪ Передавальний механізм та ефективність монетарної політики. 

▪ Дефіцит бюджету і державний борг.  

▪ Центральний банк та його роль у національній економіці. 

2.Презентація ІНДЗ 

Тема 12. “Зовнішньоекономічна діяльність” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1.Суть та чинники міжнародного поділу праці. 

2. Зовнішня торгівля, її чинники та показники.  

3. Вплив держави на параметри економічної рівноваги. 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

1. Характеристика і порівняння теорії абсолютної переваги та теорії порівняльної 

переваги. 

2. Характеристика основних розділів платіжного балансу. 

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Дискусія між класиками та кейнсіанцями щодо теорії державного втручання в 

економіку. 

▪ Сукупні витрати та мультиплікатор у відкритій економіці. 

▪ Зовнішньоторгівельна політика держави.  

▪ Дискусія на користь та проти політики протекціонізму. 

2.Презентація ІНДЗ 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Сервер Верховної Ради України: http: 

// www. rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: http: 

//www.liga.net/  

▪ Нормативні акти України: http: 

//www.nau.kiev.ua/ 

▪ Урядовий портал:  http: 

//www.kmu.gov.ua/ 

▪ Державний комітет статистики 

України:  http: //www.ukrstat.gov.ua/  

▪ Всі новини економіки та фінансів:  

http: //www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

▪ Міністерство фінансів України  http: 

//www.minfin.gov.ua/ 

▪ Державна податкова служба України 

http://www.sta.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Українське право: 

http://www.ukrpravo.com/ 

 

▪ Програма навчальної дисципліни 

«Макроекономіка» 

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни 

«Макроекономіка» 

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методична розробка «Задачі та завдання з 

макроекономіки» 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до виконання 

індивідуальної роботи студента  

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ Презентації до лекційних тем 

▪ Підручник «Макроекономіка» 

▪ Зразок екзаменаційного білета 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    
 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrpravo.com/

