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ВСТУП 

 
Робоча програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни 

«Макроекономіка» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення робочої програми 

навчальної дисципліни», введених в дію розпорядженнями №071/роз. від 10.07.2019, №88/роз. 

від 16.10.19 та відповідних нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
1.1. Заплановані результати. 

Місце даної дисципліни  в системі професійної підготовки фахівця. Навчальна 

дисципліна «Макроекономіка» формує  сукупність знань та вмінь в сфері 

загальноекономічних аспектів на макрорівні. 

Метою викладання дисципліни є формування системи знань про механізми 

функціонування національної  економіки на підставі сучасних макроекономічних теорій, 

концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою та апробованих 

економічною практикою. 

Завданням  вивчення навчальної дисципліни  є:  

- дослідження теорії макроекономічної науки, розкриття її об’єкта, предмета, функцій  і 

0методів, висвітлення основних макроекономічних показників та індикаторів 

макроекономічного розвитку; 

- розгляд базових моделей макроекономічної рівноваги;  

          - розкриття механізму складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, 

зовнішньоекономічної, соціальної; 

 - оволодіння методичним інструментарієм розрахунку основних макроекономічних 

показників; 

 - оволодіння методичним інструментарієм моделювання та розрахунку впливу 

мультиплікаторів на зміну обсягу національного виробництва тощо. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

компетенстності: 

– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел для 

засвоєння знань з теоретико-методлогічних засад формування макроекономіки як науки; 

– Набуття знань та розумінь при вивченні особливостей формування та 

функціонування макроекономічної політики за різних типів економічних  систем та на різних 

фазах економічного циклу; 

– Уміння застосовувати теоретичні концепції циклічності розвитку національної 

економіки економічних систем; 

–  Знання і розуміння основних макроекономічних показників, інфраструктури ринку,   

співвідношення попиту і пропозиції, інвестицій, фінансового ринку; теоретико-методологічні 

особливості реалізацій сучасної фіскальної та монетарної політики,  регулювання 

зовнішньоекономічної активності. 

– Оцінювати проблемну ситуацію, застосовуючи інформаційні технології; 

– Розробляти та впроваджувати рекомендації щодо покращення ситуації  економічного 

розвитку країни та вирішення проблемної ситуації на макрорівні. 

– Знати та розуміти основні питання макроекономічної теорії; 

– Оцінювати макроекономічні моделі; 

– Визначати показники економічного розвитку на макрорівні; 

– Розкривати та узагальнювати макроекономічні інструменти та механізми;  

– Надавати оцінку загальним тенденціям макроекономічних процесів. 

– Уміти проводити аналіз сучасної економічної  ситуації в країні; 
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–  Визначати роль суб’єктів національної економіки в макроекономічних моделях; 

– Обґрунтовувати наслідки економічної політики. 

Міждисциплінарні зв’язки. 
Навчальна дисципліна «Макроекономіка» базується на знаннях таких дисциплін як 

«Історія економічних вчень» і «Економічна теорія» та є базою для вивчення таких дисциплін, 

як: «Мікроекономіка», «Регіональна економіка», «Міжнародна економіка», «Національна 

економіка» та інших. 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з одного навчального модулю, а саме: навчального модуля №1 «Механізм 

макроекономічної політики та економічне зростання», який є логічно завершеною, 

відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає 

проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання по закінченню 

вивчення модуля.   

 

МОДУЛЬ 1. МЕХАНІЗМ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНЕ 

ЗРОСТАННЯ 

 
Тема 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  В 

СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ 

 

Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в економічній науці. Суперечності 

між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна проблема макроекономіки. 

Ефективність економіки та головне завдання макроекономіки. 

Об’єкт і предмет макроекономіки. Змішана економічна система як об’єкт 

макроекономіки. Моделі змішаної економіки. Суб’єкти змішаної економіки. Механізм 

функціонування економіки як предмет макроекономіки.  

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. 

Методологічні принципи побудови системи національних рахунків. Основні категорії системи 

національних рахунків: інституційні одиниці, сектори, рахунки, економічні операції. 

Основні макроекономічні показники. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт 

(ВВП). Кінцева та проміжна продукція. Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого 

використання, розподільчий. Валовий національний дохід та валовий національний дохід 

наявний. Особистий та використовуваний дохід. Номінальний та реальний ВВП. Поточні та 

постійні ціни. Індекс цін. Інфлювання та дефлювання ВВП. Темпи зростання та приросту 

ВВП. 

 

Тема 2. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ 

 

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність і структура економічного 

циклу. Види економічних циклів. Причини циклічних коливань. Індикатори циклічних 

коливань в економіці. 

Зайнятість і безробіття. Повна зайнятість та потенційний рівень виробництва. Неповна 

зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття. Фактичне, природне та циклічне безробіття 

Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття. Інфляція, темп інфляції. Види 

інфляції залежно від темпу інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат.  
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Тема 3. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність від індивідуального 

попиту. Крива сукупного попиту. Цінові чинники сукупного попиту: ефект відсоткової 

ставки, ефект багатства, ефект чистого експорту. Нецінові чинники сукупного попиту та їх 

вплив на криву сукупного попиту. 

Сукупна пропозиція. Сутність сукупної пропозиції. Вплив рівня цін на сукупну 

пропозицію: класична та кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Довгострокова та 

короткострокова крива сукупної пропозиції. Зміна цін та реального ВВП на кейнсіанському, 

проміжному та класичному відрізках короткострокової  кривої сукупної пропозиції. Нецінові 

чинники  сукупної пропозиції. Сукупний попит - сукупна пропозиція як базова модель 

економічної рівноваги. 

 

Тема 4. СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ 

 

Споживання та заощадження як функції доходу. Графіки споживання та заощадження. 

Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та 

заощадження. Автономне споживання та заощадження. 

Інвестиції та фактори інвестування. Очікувана норма чистого прибутку та процентна 

ставка як основні фактори інвестиційного попиту. Номінальна і реальна процентна ставка. 

Крива сукупного попиту на інвестиції. Зовнішні фактори сукупного попиту на інвестиції. 

 

Тема 5. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП 

Витратні моделі економічної рівноваги. Метод “витрати – випуск”. Графічна модель 

“витрати-випуск”. Метод “вилучення – ін’єкції” та його графічне відображення. Заплановані 

та фактичні інвестиції. 

Мультиплікатор інвестицій. Алгебраїчна модель простого мультиплікатора. 

Мультиплікатор видатків. Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості. 

Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних витрат. 

 

Тема 6. ГРОШОВИЙ РИНОК І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА. МЕХАНІЗМ ФІСКАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

Механізм функціонування грошового ринку. Пропозиція грошей та грошові агрегати. 

Графічна модель грошової пропозиції. Попит на гроші для угод і попит на гроші як активи та 

їх графічна інтерпретація. Модель грошового ринку. Механізм досягнення рівноваги на 

грошовому ринку. 

Банківська система та грошова пропозиція. Банківські резерви. Механізм розширення 

грошової пропозиції на основі депозитного мультиплікатора. Грошова пропозиція з 

урахуванням депозитних та готівкових грошей. Грошова маса, грошовий мультиплікатор і 

грошова пропозиція. 

Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори 

економіки. Ефект вмонтованих стабілізаторів в умовах спаду і інфляційного зростання. 

Обмеженість вмонтованих стабілізаторів і необхідність дискреційної фіскальної політики. 

Фіскальна політика, спрямована на пропозицію. Вплив зниження податків на ВВП згідно 

з теорією економіки пропозиції. Наслідки стимулюючої податкової політики для державного 

бюджету. Крива Лаффера про залежність між податковими ставками і податковими 

надходженнями до бюджету. 
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Тема 7. МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Платіжний баланс. Структура платіжного балансу. Баланс поточних операцій. Баланс 

руху капіталів. Операції балансування. Регулювання платіжного балансу. 

Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютного курсу залежно 

від режиму його формування. Номінальний та реальний валютний курс. Паритет купівельної 

спроможності. Попит і пропозиція як чинники валютного курсу. Зв'язок валютного курсу з 

платіжним балансом. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. 

 

Тема 8. РИНОК ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 

 

Попит і пропозиція на ринку праці. Заробітна плата як ціна робочої сили. 

Державне регулювання зайнятості населення. Екс пане і он кетська політика зайнятості 

та її негативні наслідки. Зв'язок безробіття з інфляцією. Крива Філіпса та висновки для 

політики зайнятості. 

Проблема нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца як графічна модель 

фактичного розподілу доходів. 

 

Тема 9. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

 

Фактори економічного зростання. Виробнича функція економічного зростання. 

Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів в економічне 

зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі АD-АS і кривої 

виробничих можливостей. 

Модель економічного зростання Солоу, Фактори економічного зростання в моделі 

Солоу в довгостроковому і короткостроковому періодах. "Золоте правило" нагромадження як 

критерій максимізацїі рівня споживання. Вплив приросту населення на економічне зростання. 

Вплив технічного прогресу на економічне зростання. Висновки моделі Солоу. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Структура навчальної дисципліни 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «МЕХАНІЗМ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ» 
1.1 Макроекономіка як наука 

Макроекономічні показники  системі 

національних рахунків 

1 семестр 1 семестр 

8 2 2 4 14 2 2 10 

1.2 
Макроекономічна нестабільність 

8 2 2 4 9 2 2 5 

1.3 Сукупний попит та сукупна пропозиція 9 2 2 5 10 - - 10 

1.4 Споживання, заощадження та інвестиції 9 2 2 5 5 - - 5 

      Всього по 1 семестру  
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      38 4 4 30 

1.5 
Сукупні видатки і ВВП 9 2 2 5 

2 семестр 

11 - 2 9 

1.6 Грошовий ринок і монетарна політика. 

Механізм фіскальної політики держави 
9 2 2 5 9 - - 9 

1.7  Механізм зовнішньоекономічної діяльності 9 2 2 5 8 - - 8 

1.8  Ринок праці і соціальна політика 8 2 2 5 8 - - 8 

1.9. Економічне зростання 6 1 - 5 8 - - 8 

1.10 Модульна контрольна робота №1.  

 
7 - 1 5 - - - - 

1.11 Домашнє завдання / контрольна робота 8 - - 8 8 - - 8 

      Всього по 2 семестру 

      
52 - 2 50 

Усього за модулем 1 90 17 17 56 

Усього за навчальною дисципліною 90 17 17 56 90 4 6 80 

 

2.2. Домашнє завдання / Контрольна робота (ЗФН) 
Домашнє завдання / Контрольна робота (ДзКР) з дисципліни виконується у другому 

семестрі студентами денної форми навчання та у третьому семестрі студентами заочної 

форми навчання, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 

рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих 

студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в області економічних 

процесів в країні.  

Виконання КДР є важливим етапом у підготовці фахівців економічних спеціальностей. 

Конкретна мета КДР міститься у відпрацюванні навичок щодо визначення основних 

макроекономічних показників. 

Теми контрольних робіт та завдання для їх виконання розробляються автором робочої 

програми. Вказані навчальні матеріали затверджуються протоколом засідання кафедри, 

доводяться до відома студента. Виконання, оформлення та захист КДР здійснюється 

студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.  

Час, потрібний для виконання КДР, – до 8 годин самостійної роботи. 

 

  2.3. Перелік питань для підготовки до екзамену 
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляється провідними 

викладачами кафедри відповідно до робочої програми та доводяться до відома студентів.  

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Методи навчання  
При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний метод; 

– метод проблемного викладу; 

– репродуктивний метод;  

– частково-пошуковий метод; 

– дослідницький метод. 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення  

дисципліни застосовуються інноваційні методи: робота в малих групах, семінар-дискусія, 
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мозкова атака, презентація, ділові ігри, кейси, самостійний аналіз проблем та вирішення 

поставлених задач макроекономічної політики тощо.  

 

3.2. Рекомендована література  
 

Базова література  
3.2.1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручн./ В.Д. Базилевич. – К.: «Знання», 2007. 

– 677с. 

3.2.2. Будагівська С. Мікроекономіка і макроекономіка. підручн./ С.  Будагівська. – К.:, 

«Основи», 2007. – 576с. 

3.2.3 Панчишин С. Макроекономіка. підручн./ С. Панчишин. – К., Либідь, 2005. – 537с. 

3.2.4. Мельник А.Ф. Макроекономіка та макроекономічна політика: навч. посібн./А.Ф. 

Мельник, Т.Л.Желюк, О.В.Длугопольський, О.В. Панухник, за наук. Ред. А.Ф. Мельник. – К.: 

Знання, 2008, – 699с. 

 

Допоміжна література 
3.2.5. Задоя А.А., Петруся Ю.Е. Макроэкономика: А.А. Задоя, Ю.Е.Петруся / учебн.  – 

К.: «Знання», 2008. – 275с. 

3.2.6.Кейнс Дж. М. Общая теория занятиости, процента и денег: монографія / Кейнс 

Дж. М. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 352 с.  

3.2.7.Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: підручн./ К.Р. Макконел, С.Л. Брю / Пер. 

с 14-го англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 972 с. 

3.2.8. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики: монографія /Мэнкью Н.Г. Пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 2012. – 544с.  

3.2.9.Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика: учеб. пособ. – М., 

Финстатинформ, 2005 –346с. 

3.2.10 .Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика: підручн. / І.   Радіонова. – 

К., Таксон, 2008. – 434с. 

3.2.11 Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика: монографія / Пол Э. 

Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус . Издание пятнадцатое. – Перевод с англ. под редакцией 

Тарасевича Л.С. и Мусского А.И. М., Бином – М.:Кновус. 2004. – 800с. 

3.2.12  Добрынина А.И.Экономическая теорія: учебн./под ред. А.И.Добрынина 

Л.С.Тарасевича:. – СПб. Изд. «Интер Паблишинг», 2003. –480с. 
 

3.3.  Інформаційні ресурси в інтернеті  

  3.3.1. Макроекономічний аналіз національної економіки. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://kneu.edu.ua/2755-17 – Назва з екрану.   

3.3.2.. Петрушенко Ю.М. Макроекономіка // [Електронний ресурс]: режим доступу 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/50398/15/Petrushenko_ 

Mikroekonomika_teoriia.pdf > 

3.3.3. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua  

3.3.4. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua  

3.3.5. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua  

3.3.6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.minfin.gov.ua  

3.3.7. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

https://essuir.sumdu.edu.ua/
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ssmsc.gov.ua  

3.3.8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua  

3.3.9. Офіційний сайт Світового Банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.worldbank.org.ru 

 
4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл. 4.1. 
 

Таблиця 4.1 
 

Вид навчальної роботи 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Модуль №1 

Відповіді на теоретичні питання на  

практичних заняттях 

1 семестр 1,2 семестр 

(2бал. х 8зан.)  

16 (сумарна) 

(7 бал. х 3зан.)  

21 (сумарна)- 

Відповіді на тестові завдання, розв’язок 

задач 

(2бал. х 8зан.) 

16(сумарна) 

(7 бал. х 3зан.) 

21 (сумарна)- 

Виконання та захист домашнього 

завдання (контрольної роботи) 
14 18 

Для допуску до виконання модульної контрольної  роботи №1 

студент має набрати не менше 27 балів 
- 

Виконання модульної контрольної роботи  14 - 

Усього за модулем №1 60 60 

 СЕМЕСТРОВИЙ ЕКЗАМЕН 40 40 

Усього за дисципліною 100 

 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (Додаток 3). 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 

відомості модульного контролю. 

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної роботи, у балах 

становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (Додаток 5). 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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