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Макроекономіка
м. Львів, вул.Коперника,3
м. Львів, вул. Медова Печера,53
факультет управління фінансами та бізнесу
кафедра економіки та публічного управління
галузі знань: 07 “Управління та адміністрування”,
05 “Соціальні та поведінкові науки”,
28 “Публічне управління та адміністрування”
спеціальності:
072 “Фінанси, банківська справа та страхування”,
071 “Облік і оподаткування”,
051 “Економіка”,
281 “Публічне управління та адміністрування”
Пікулик Оксана Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та
публічного управління
Зеленко Василь Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри економіки та
публічного управління
opikulyk73@gmail.com oksana.pikulyk@lnu.edu.ua
vasylzelenko@gmail.com vasyl.zelenko@lnu.edu.ua
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
попередньою домовленістю з викладачем). Також можливі он-лайн
консультації через Skype, Teams, Zoom, Viber, Telegram або подібні
ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на
електронну пошту викладача або дзвонити.
Сайт кафедри https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-tapublichnoho-upravlinnya
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання,
обов’язкові для того, щоб поглибити їх уявлення про 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 деколи і передбачити.
Дисципліна «Макроекономіка» є нормативною дисципліною зі
спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 071
“Облік і оподаткування”, 051 “Економіка”, 281 “Публічне управління та
адміністрування” для освітньо-професійних програм “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», яка викладається в другому семестрі в
обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою
ECTS).
Метою вивчення нормативної дисципліни «Макроекономіка» є
формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які
відображають сукупні результати економічної діяльності країни та
теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання
національної економіки.
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Література для
вивчення
дисципліни

Цілями дисципліни є 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.
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. Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання: Навч. посіб. – К.:
Каравела, 2009. – 424 с.
5. Макроекономіка: Навч. посібник / за заг.ред. Гупала О.Г. – К.: «ХайТек Прес», 2010.
6. Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка: Навчальний
посібник. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 248 с.
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.

Обсяг курсу

Інтернет-ресурси
1.Ліга Бізнес Інформ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з: http:
//www.liga.net/
2.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з:
http: //www.nau.kiev.ua/
3.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з: http:
//www.kmu.gov.ua/
4.Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу з: http: //www.ukrstat.gov.ua/
5.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний ресурс]. - Режим
доступу з: http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
6.Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. - Режим
доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
80 годин аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 32 години
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Очікувані
результати
навчання

Ключові слова
Формат курсу

Теми
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити
Навчальні методи
та техніки, які
будуть
використовуватися
під час викладання
курсу
Необхідне
обладнання
Критерії
оцінювання (окремо
для кожного виду
навчальної
діяльності)

практичних занять та 100 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде :
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.
Сукупний попит, сукупна пропозиція, рівень ціна, валовий внутрішній
продукт, рівень безробіття, темп інфляції, економічне зростання
Очний /заочний
Проведення лекцій, практичних занять та консультацій, самостійна
робота, ІНДЗ, розв'язування задач, побудова графічних моделей для
кращого розуміння тем
Подаються у формі СХЕМИ КУРСУ
іспит в кінці семестру
письмовий
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни
«Основи економічної науки», достатніх для сприйняття категоріального
апарату, розуміння сутності основних економічних законів
Презентації, лекції, практичні заняття з побудови графічних моделей та
розв’язування задач, самостійна робота, ІНДЗ, колаборативне навчання
(форми – групові проекти, спільні розробки, навчальні спільноти і т. д.)
проектно-орієнтоване навчання, дискусія
Мультимедійне обладнання для представлення презентацій, технічні
засоби для проведення занять з допомогою корпоративної платформи
Teams та тестування у системі Moodle.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
за наступним співвідношенням:
• практичні, самостійні, ІНДЗ, контрольні заміри (модулі) тощо : 50%
семестрової оцінки; максимальна кількість балів - 50
• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів - 50
Підсумкова максимальна кількість балів - 100
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів
письмових робіт (ІНДЗ, самостійна робота, тести, задачі, графічні
вправи).
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх
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оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань
на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи
обману.
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі
студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти
мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків
визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених
курсом.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед
рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час практичного заняття;
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Питання до заліку
чи екзамену.

Макроекономіка як наука, її головна проблема та завдання.
Об’єкт та предмет макроекономіки.
Сфери дослідження і функції макроекономіки.
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. Інші показники СНР: ЧВП, ВНД, ОД, 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.
1.
2.
3.
4.
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Опитування

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.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.
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СХЕМА КУРСУ
Тиж.

Тема, план, короткі тези

Форма діяльності
(заняття)*

Література.*** Ресурси в інтернеті

1

Тема 1. Макроекономіка як наука.
1.Об'єкт і предмет макроекономіки.
2.Функції та завдання макроекономіки.
3.Методологія макроекономіки.
4.Макроекономічні сфери. Цілі та види
макроекономічної політики держави.
5.Макроекономічні показники.
6.Причини виникнення та історія розвитку
макроекономіки.

Лекція,
практичне
заняття,
індивідуальна
науководослідна
робота,
робота в
групах,
самостійна
робота

2-3

Тема 2. Макроекономічні показники
в системі національних рахунків
1.Система
національних
рахунків
як
міжнародний стандарт макроекономічного
рахівництва.
2.Методологічні
принципи
та
основні
категорії системи національних рахунків.
3.Основні макроекономічні показники.
4.Методи обчислення ВВП. Виробничий
метод, розподільний метод, метод кінцевого
використання.
5. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
Дефлювання та інфлювання.

Лекція,
практичне
заняття,
індивідуальна
науководослідна
робота,
робота в
групах,
самостійна
робота

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.Макроекономіка: Навч. посібник / за заг. ред.
Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010.
5.Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка:
Навчальний посібник. – Ужгород: Поліграфцентр
«Ліра», 2014. – 248 с.
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

Завдання,
год

Термін
виконання
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Тема 3. Ринок праці
1.Населення як джерело робочої сили.
Показники рівня використання робочої сили.
2.Фрикційне, структурне, циклічне, природне
безробіття.
3.Повна і неповна зайнятість.
4.Механізм ринку праці. Класична теорія
ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці.
5.Втрати від безробіття. Закон Оукена.
6.Визначення потенційного ВВП на основі
розриву ВВП.

Лекція,
практичне
заняття,
індивідуальна
науководослідна
робота,
робота в
групах,
самостійна
робота
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Тема 4. Товарний ринок
1.Сукупний попит та його відмінність від
ринкового попиту. Крива сукупного попиту.
2.Цінові та нецінові чинники сукупного
попиту.
3.Сукупна пропозиція. Довгострокова сукупна

Лекція,
практичне
заняття,
індивідуальна
науководослідна

мікроекономіка:
Підручник
//
За
ред.
С.Панчишина, і П.Островерха. Книга 2. – К. :
Знання, 2010. – 440с.
4.Макроекономіка: Навч. посібник / за заг. ред.
Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010.
5.Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка:
Навчальний посібник. – Ужгород: Поліграфцентр
«Ліра», 2014. – 248 с.
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.Макроекономіка: Навч. посібник / за заг. ред.
Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010.
5.Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка:
Навчальний посібник. – Ужгород: Поліграфцентр
«Ліра», 2014. – 248 с.
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 .
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6-7

пропозиція, її теоретичний інструментарій та
графічна модель.
4.Модель
короткострокової
сукупної
пропозиції та її нецінові чинники.
5.Модель
AD-AS
як
базова
модель
економічної рівноваги.
6.Короткострокова і довгострокова рівновага.
Механізм відновлення економічної рівноваги.

робота,
робота в
групах,
самостійна
робота

Тема 5. Грошовий ринок
1.Сутність пропозиції грошей та грошові
агрегати. Крива пропозиції грошей.
2.Грошова база та її компоненти: готівка і
банківські резерви, обов'язкові й надлишкові
резерви.
3.Грошовий
мультиплікатор,
коефіцієнт
готівки, резервна норма.
4.Попит на гроші. Процентна ставка і
альтернативна вартість зберігання грошей.
Швидкість обігу грошей.
5.Механізм грошового ринку. Рівняння
рівноваги на грошовому ринку.
6.Процентна ставка: сутність та види.

Лекція,
практичне
заняття,
індивідуальна
науководослідна
робота,
робота в
групах,
самостійна
робота

– 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.Макроекономіка: Навч. посібник / за заг. ред.
Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010.
5.Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка:
Навчальний посібник. – Ужгород: Поліграфцентр
«Ліра», 2014. – 248 с.
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.Макроекономіка: Навч. посібник / за заг. ред.
Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010.
5.Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка:
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Тема 6. Інфляційний механізм
1.Темп інфляції та методи його обчислення.
2.Види інфляції залежно від її темпів: помірна,
галопуюча, гіперінфляція.
3.Інфляція попиту, інфляція витрат та їх
графічна інтерпретація.
4.Причини та наслідки інфляції.
5.Роль грошей в інфляційному механізмі:
монетаристський
підхід
та
позиція
кейнсіанців. 6.Інфляція і безробіття. Ранній
варіант кривої Філіпса. Сучасна крива
Філіпса. Крива Філіпса у довгостроковому
періоді.

Лекція,
практичне
заняття,
індивідуальна
науководослідна
робота,
робота в
групах,
самостійна
робота

9

Тема 7. Споживання
домогосподарств
1.Доходи і витрати домогосподарств у моделі
економічного кругообігу.
2.Особистий дохід у приватній закритій
економіці та його складові.
3.Заощадження
та
споживання
домогосподарств.
4.
Переміщення
доходів
в
часі.
Дисконтування.
5.Гранична схильність до споживання та
заощаджень.
Середня
схильність
до

Лекція,
практичне
заняття,
індивідуальна
науководослідна
робота,
робота в
групах,
самостійна
робота

Навчальний посібник. – Ужгород: Поліграфцентр
«Ліра», 2014. – 248 с.
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.Макроекономіка: Навч. посібник / за заг. ред.
Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010.
5.Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка:
Навчальний посібник. – Ужгород: Поліграфцентр
«Ліра», 2014. – 248 с.
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
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споживання та заощаджень.
6.Індуційоване та автономне споживання.
Чинники автономного споживання: багатство,
запозичення.
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Тема 8. Приватні інвестиції
1.Суть та види інвестицій.
2.Проста інвестиційна функція. Процентна
ставка і прибутковість інвестиційних проектів.
3.Графічна
інтерпретація
простої
інвестиційної функції.
4.Зміна автономних інвестицій та її графічна
інтерпретація.
Чинники
автономних
інвестицій.
5.Заощадження та інвестиції. Залежність
заощаджень
від
доходу.
Структура
заощаджень.
6. Роль фінансової системи в трансформації
заощаджень в інвестиції. Фінансові ринки,
фінансові посередники.

Лекція,
практичне
заняття,
індивідуальна
науководослідна
робота,
робота в
групах,
самостійна
робота

Лекція,
Тема 9. Сукупні витрати і ВВП
1112 1.Сукупні витрати і рівноважний ВВП. практичне

2.Визначення рівноважного ВВП на основі заняття,
методу «витрати — випуск». Модель індивідуальна

с.
3.Аналітична
економія:
макроекономіка
і
мікроекономіка:
Підручник
//
За
ред.
С.Панчишина, і П.Островерха. Книга 2. – К. :
Знання, 2010. – 440с.
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Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010.
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«Ліра», 2014. – 248 с.
1.Аналітична економіка: макроекономіка і
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мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: Вступ
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с.
3.Аналітична
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«кейнсіанський хрест».
3.Визначення рівноважного ВВП за методом
«вилучення — ін'єкції». Заплановані та
незаплановані
інвестиції.
Модель
«заощадження — інвестиції».
3.Мультиплікатор
витрат.
Ефект
мультиплікатора та його математична і
графічна інтерпретація.
4.Рецесійний розрив як наслідок дефіциту
автономних витрат в умовах неповної
зайнятості.
Графічна
та
математична
інтерпретація
рецесійного
розриву.
5.Інфляційний розрив як наслідок надлишку
автономних витрат в умовах повної
зайнятості.
Графічна
та
математична
інтерпретація інфляційного розриву.

науководослідна
робота,
робота в
групах,
самостійна
робота

Тема 10. Економічна динаміка
1.Сутність економічного зростання та його
показники.
Екстенсивне та інтенсивне
зростання економіки.
2.Теорії економічного зростання.
3.Джерела
та
фактори
економічного
зростання.
4.Основні передумови моделі Солоу. Вплив
нагромадження капіталу, приросту населення
та
технічного
прогресу
на
капіталоозброєність. 5.Економічні цикли.
Сутність та структура економічного циклу.
Види економічних циклів. Характеристика фаз
економічного циклу.

Лекція,
практичне
заняття,
індивідуальна
науководослідна
робота,
робота в
групах,
самостійна
робота
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Тема 11. Держава в системі
1415 макроекономічного регулювання

1.Модель
економічного
кругообігу
з
урахуванням ролі держави.
2.Перерозподільна та стабілізаційна функції
держави.
3.Вплив держави на умови формування
економічної рівноваги у моделі «витрати —
випуск» та у моделі «вилучення — ін'єкції».
4.Дискреційна
фіскальна
політика.
5.Мультиплікатор витрат у змішаній закритій
економіці.
Мультиплікатор
податків.
Мультиплікатор збалансованого бюджету.
6.Недискреційна (автоматична) фіскальна
політика.
7.Сутність, цілі та інструменти монетарної
політики.
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Тема 12. Зовнішньоекономічна
діяльність
1.Сутність
та
методологія
складання
платіжного балансу. Резервні активи як
регулююча стаття платіжного балансу.
2. Валюта та її види. Валютні системи.
3.Валютний курс. Номінальний та реальний
валютний курс.
4.Вплив чистого експорту на ВВП.
5.Мультиплікатор
витрат
у
відкритій
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робота
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