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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень 
Галузь знань – 05  Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма –  Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни – 6 кредитів ЄКТС. 
Статус дисципліни – обов’язкова. 
Інститут (факультет)– навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій. 

Кафедра – економіки та менеджменту. 
Курс – 2; семестр – 3; вид підсумкового контролю – екзамен. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні. 
Методи навчання: дослідницький метод, евристичний метод, інтерактивні методи, метод 
моделювання, пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, аналітико-
синтетичний метод, метод e-learning. 

Форми навчання: денна (дистанційна) 
Лінк на дисципліну:https://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-
content/uploads/sites/2/2020/02/makroekonomika.rar 
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2. Викладач: 

канд. екон. наук, доц. Процишин Оксана Романівна, e-mail: oksana.romanivns@gmail.com, тел. 
0979248394 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни  

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів наукового економічного 

світогляду щодо механізмів функціонування національної економіки, умов формування 

ринкової рівноваги за різних факторів впливу, інструментів її регулювання та практичних умінь 

аналізувати та прогнозувати соціально-економічні явища, процеси та закономірності поведінки 

макроекономічних суб’єктів на основі макроекономічних теорій та моделей.   

Результати навчання.  

У результаті вивчення дисциплін  студент повинен оволодіти: 

загальними компетентностями:  

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

https://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/makroekonomika.rar
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 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

фаховими компетентностями: 

 здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях; 

 здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; 

 розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної 

структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави; 

 здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію; 

програмними результатами навчання: 

 знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- 

та макроекономіки; 

 розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем; 

 застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій 

та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади); 

 пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і 

знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; 

 усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави; 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

 ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники; 

 вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 

 вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; 

 показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення.   

Компетентності (як можна користуватися набутими знаннями та вміннями).  

Набуті знання та вміння дозволять: 

 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здійснювати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; 

 виявляти та визначати взаємозв'язок економічних явищ, кількісно та якісно їх вимірювати; 

 виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної 

економіки на макрорівні; 

 пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, 

аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; 

 обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних 

систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

Пререквізити дисципліни. Основою для вивчення є такі дисципліни: «Основи економічної 

теорії», «Вища математика», «Мікроекономіка». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання, вміння будуть використані при вивченні дисциплін 

«Фінанси», «Гроші і кредит», «Регіональна економіка», «Міжнародна економіка», 

«Прогнозування соціально-економічних процесів», «Економіка праці та соціально-трудові 

відносини», «Основи біржової діяльності»,«Моделювання економіки», виконанні 



індивідуальних дослідницьких завдань з даних дисциплін, підготовці та написанні 

кваліфікаційної  роботи.  

 

4. Програма дисципліни.  

Зміст основних розділів дисципліни. 

 

РОЗДІЛ 1. РІВНОВАГА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

1. Макроекономічна теорія як наука 

Генезис макроекономіки як науки. «Економічна таблиця» Ф. Кене, модель сукупного 

суспільного продукту К. Маркса, модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва. наукові розробки 

колективів NBEK і кон’юнктурного інституту. Концепція Дж. Кейнса та неокласичної школи. 

Предмет вивчення макроекономіки. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія. Основні 

макроекономічні проблеми та протиріччя. Об’єкти макроекономічного аналізу. Економічна 

система, економічна стадія, макроекономічне господарство. Функції макроекономічної теорії.  

Макроекономічна політика: цілі, етапи формування. Макроекономічне прогнозування та 

планування.  

Методологія макроекономічного аналізу. Рівні аналізу: expost, exante. Позитивний аналіз, 

нормативний аналіз. Агреговані показники та функціональні взаємозв’язки між ними. 

Макроекономічні методи, моделі. Динамічні моделі, статичні моделі. Екзогенні змінні, 

ендогенні змінні макроекономічних моделей. Умови ефективності та вірогідності моделі.  

Модель кругообігу потоків. Еволюція вчень про економічний кругообіг. Економічний 

кругообіг у простій економічній системі. Структура моделі економічного кругообігу. Взаємодія 

між домогосподарствами і фірмами. Ринок ресурсів та ринок продуктів. Включення державного 

сектора в кругообіг доходів та продуктів. Роль фінансових посередників в економічному 

кругообігу. Модель кругообігу з включенням зовнішньоекономічного сектора. 

2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 

Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва. 

Етапи розвитку СНР. Основні методологічні принципи СНР. Базові поняття СНР: додана 

вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки. Особливості розвитку СНР в Україні. 

 Макроекономічні показники. Основні макроекономічні показники: національний обсяг 

виробництва, загальний рівень цін, зайнятість. Валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий 

національний продукт (ВНП), валовий національний дохід (ВНД), валовий наявний 

національний дохід. Методи підрахунку ВВП (ВНП): виробничий, розподільчий, кінцевого 

використання.   

Співвідношення між основними показниками системи національних рахунків. Чистий 

національний продукт (дохід). Національний дохід. Фактори виробництва національного 

доходу. Функціональний розподіл національного доходу. Особистий розподіл національного 

доходу. Особистий дохід. Дохід кінцевого використання. Споживання. Заощадження: державні, 

приватні, зовнішнього світу. Основні макроекономічні тотожності. Система вилучень та ін’єкцій 

в економічному кругообігу. Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення-ін’єкції».  

Номінальні та реальні макропоказники. Індекси цін: Ласпейреса. Пааше (дефлятор), Фішера.  

ВВП та суспільний добробут. Особливості макроекономічних показників. Неринкові 

операції. Зростання вільного часу. ВВП та навколишнє середовище. Тіньова економіка. Чистий 

економічний добробут. Національне багатство. Показники сталого розвитку: індекс людського 

розвитку (ІЛР), індекс економічної свободи (ІЕС) та рівень глобалізації (ІЕГ). 

2. Базова модель «Сукупний попит і сукупна пропозиція» 

Сукупний попит, його структура. Агреговані величини. Крива сукупного попиту. Цінові 

фактори впливу: ефект реальних касових залишків, ефект імпортних закупівель. Нецінові 

фактори впливу (екзогенні шоки).Зміни в споживчих витратах, інвестиційних витратах, 

державних витратах та у витратах на чистий експорт. 

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції у довгостроковому періоді. Гнучкість цін і 

витрат виробництва. Закон Ж-Б. Сея. Потенційний ВВП. Класична дихотомія. Крива сукупної 

пропозиції у короткостроковому періоді. Жорсткість цін і заробітної плати. Депресивна 

економіка. Цінові фактори сукупної пропозиції: зміна процентної ставки, зміна рівня цін. 



Екзогенні шоки сукупної пропозиції: зміни цін на ресурси, продуктивності праці, правових 

норм. 

Рівновага сукупного попиту та пропозиції. Рівноважний рівень цін. Рівноважний обсяг 

виробництва. Зміни у рівновазі. Ефект храповика. 

3. Макроекономічна рівновага на товарному ринку 

Функція споживання. Гранична схильність до споживання. Середня схильність до 

споживання. Функція заощадження. Гранична схильність до заощадження. Середня схильність 

до заощадження. Автономне споживання. Теорії споживання. Теорія «життєвого циклу» Франко 

Моділ’яні. Теорія перманентного доходу Фрідмена.  

Інвестиційна функція. Автономні інвестиції. Індуковані інвестиції. Попит на інвестиції. 

Крива інвестиційного попиту. Акселератор інвестицій. Позичковий відсоток. Дисконтування. 

Гранична ефективність капіталу. Фактори впливу на інвестиційний попит. Рівновага на ринку 

заощаджень. Показники ефективності інвестицій та qТобіна. 

 Попит держави. Трансфертні платежі. Попит закордону. Реальні умови обміну. Обмінний 

курс валюти. Автономний експорт. Гранична схильність до експорту (імпорту). Функція попиту 

закордону. 

 Модель «Кейнсіанський хрест». Планові витрати. Фактичні витрати. Рівновага на товарному 

ринку. Мультиплікатор автономних витрат. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор  

податків. Інфляційний розрив. Рецесійний розрив.  

«Заощадження-інвестиції» як спрощена класична модель економічної рівноваги. Парадокс 

заощадливості. Взаємозв’язок моделей AS-AD і «Кейнсіанського хреста». 

4.  Фіскальна політика держави 
Фіскальна політика. Короткострокові та довгострокові цілі бюджетно-податкової політики. 

Державні закупки та урядові витрати. Основні джерела доходів держави. Податки та соціальні 

виплати. Дискреційна фіскальна політика. Автоматична фіскальна політика. Вмонтовані 

стабілізатори.  

Кейнсіанська модель рівноваги на товарного ринку із врахуванням економічної політики 

держави. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор  податків. Мультиплікативний 

вплив державних закупівель і чистих податків на реальний ВВП. Мультиплікатор 

збалансованого  бюджету. Рестрикційна та експансійна фіскальна політика.  

Фіскальна політика та державний бюджет. Ефект витіснення. Рефінансування. Конверсія. 

Циклічний та структурний дефіцити бюджету. Основні фактори зростання дефіциту бюджету. 

Джерела дефіцитного фінансування. Концепція щорічного балансування державного бюджету. 

Концепція циклічного балансування. Концепція функціональних фінансів. Державний борг: 

внутрішній, зовнішній. Економічні наслідки державного боргу. 

 Фіскальна політика із урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі 

моделі «сукупний попит – сукупна пропозиція». Крива Лаффера. Податкові ставки.  

6. Грошовий ринок 

Поняття грошей. Готівкові гроші. Безготівкові гроші. Макроекономічні  функції грошей. 

Грошова маса. Грошові агрегати. Ліквідність. Грошовий обіг. Грошовий ринок. Сеньйораж.  

 Кількісна теорія грошей. Рівняння І. Фішера. Рівняння Кембріджської школи. 

Кейнсіанська теорія попиту на гроші. Трансакційний мотив. Мотив перестороги. 

Спекулятивний мотив. Реальний та номінальний попит на гроші. ТеоріяБаумоля -Тобіна. 

Портфельний підхід. 

Реальна та номінальна пропозиція грошей. Механізм створення грошей комерційними 

банками. Кредитна мультиплікація. Депозитний мультиплікатор. Грошова база. Грошовий 

мультиплікатор. Коефіцієнт депонування грошей. Коефіцієнт монетизації (Маршалла). 

Рівновага на грошовому ринку. Порушення та відновлення рівноваги на грошовому 

ринку.Грошова маса та процентна ставка у стані рівноваги. Наслідки зміни грошової маси. 

Вплив підвищення реальних доходів на рівень процентної ставки. 

Грошово-кредитне регулювання. Інструменти та цілі монетарної політики. Операції на 

відкритому ринку. Політика «дорогих грошей», політика «дешевих грошей». Обов’язкові та 

надлишкові резерви. Обов’язкова резервна норма. Облікова ставка. «Пастка ліквідності». 

Стимулювальна монетарна політика. Стримувальна монетарна політика.  



 Передавальний механізм кредитно-грошової політики, її зв’язок з бюджетно-податковою 

та валютною політикою. Монетарна політика в Україні. 

7. Ринок праці та соціальна політика 

Ринок праці та його функції. Потенційний ринок праці. Циркулюючий ринок праці. 

Внутріфірмовий ринок праці. Безробіття. Рівень безробіття. Види безробіття. Добровільне та 

вимушене безробіття. Природний рівень безробіття. Кон’юнктурне безробіття. Наслідки 

безробіття. Закон Оукена. Крива Оукена.  

Попит на працю та його фактори.  Пропозиція праці та її фактори. Рівновага і безробіття. 

Основні концепції ринку праці. Кейнсіанська, класична, неокласична та монетаристська 

концепції ринку праці.  

 Державне регулювання зайнятості. Продуктивна зайнятість. Програмний метод 

регулювання зайнятості. Програми суспільних робіт. Програми професійної підготовки молоді. 

Програми допомоги безробітним. Гнучкі форми зайнятості.  

Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Крива Лоренца. 

Коефіцієнт Джині. Бідність. «Прожитковий мінімум». Система соціальних гарантій. Соціальна 

допомога. Соціальне страхування. 

8. Інфляція та механізми її регулювання 

Інфляція: сутність, причини та види. Методи вимірювання та типи інфляції. Рівень 

інфляції. Дефляція. Дезінфляція. Монетарні та немонетарні фактори інфляції. Відкрита та 

пригноблена інфляція. Повільна та галопуюча інфляція, гіперінфляція. Інфляції попиту та 

інфляція пропозиції. Інфляційний та дефляційний розриви. Інфляційні очікування. Структурна 

інфляція.  

Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса. «Теорія помилок» – теорія сукупної 

пропозиції. Адаптивні очікування та інфляційна інерція. Дезінфляційний коефіцієнт. Теорія 

раціональних очікувань. Стагфляція у теоріях адаптивних і раціональних очікувань. Теорія 

природного рівня безробіття.  

Соціально-економічні наслідки інфляції. Наслідки прогнозованої інфляції. Наслідки не 

прогнозованої інфляції. Інфляційний податок та сеньйораж. 

 Антиінфляційна політика. Кейнсіанський погляд регулювання інфляції. Монетаристські 

погляди на регулювання інфляції. Індексація. Політика регулювання цін і доходів. Коефіцієнт 

втрат.   

 9. Загальна економічна рівновага 

Одночасна рівновага на ринку благ, грошей і цінних паперів. IS – LM модель для закритої 

економіки. Ринок товарів і крива IS. Графічна побудова кривої IS. Тлумачення кривої IS з 

позиції ринку залучених коштів. Проста алгебра кривої IS. Вплив бюджетно-податкової 

політики  на зміщення кривої IS. Грошовий ринок і крива LM. Графічна інтерпретація кривої 

LM з позиції кількісної теорії грошей. Графічна інтерпретація кривої LM з позиції теорії 

переваги ліквідності. Зсув кривої LM під впливом кредитно-грошової політики. Рівняння кривої 

LM. Модель IS – LM і коливання економічної активності. Відносна ефективність грошово-

кредитної та бюджетно-податкової політики у моделі IS-LM. Взаємозв’язок моделі IS-LM із 

кривою сукупного попиту. Рівняння сукупного попиту з врахуванням відсоткової ставки. 

Загальна економічна рівновага. Закон Вальраса. Класична модель загальної економічної 

рівноваги. Формування рівноваги у реальному секторі економіки. Формування рівноваги у 

грошовому секторі економіки. Кейнсіанська модель загальної економічної рівноваги. 

Інвестиційна та ліквідна пастки. Синтезована модель загальної економічної рівноваги. 

Порівняльний аналіз неокласичної і кейнсіанської моделей.  

 

РОЗДІЛ 2.ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА 

10. Теорії міжнародної  торгівлі 

Відкрита економіка. Міжнародні економічні відносини та їх форми. Показники активності 

країни у світових економічних відносинах. Рівень експорту. Структура експорту. Рівень 

імпорту. Структура імпорту. Співвідношення між імпортом та експортом капіталу. 

Міжнародний валютний фонд. Світовий банк. Європейський банк реконструкції та розвитку. 



Теорія абсолютної переваги. Виграш від зовнішньої торгівлі внаслідок спеціалізації. Теорія 

порівняльних переваг. Торгівля при постійних витратах заміщення. Максимізація виграшу від 

зовнішньої торгівлі за умови повної спеціалізації. Торгівля в умовах зростаючих витрат 

заміщення. Відсутність повної спеціалізації та вирівнювання граничних витрат внаслідок 

конкуренції.  

Неокласична теорія Хекшера – Оліна. Парадокс В. Леонтьєва. Теорія міжнародної 

конкуренції М. Портера. 

Вигоди від зовнішньої торгівлі. Попит на імпорт і пропозиція експорту. Рівновагова ціна на 

світовому ринку та рівноваговий обсяг торгівлі. Виграш споживачів та виграш виробників. 

Чистий виграш від зовнішньої торгівлі між країнами та його розподіл. 

Умови торгівлі. Співвідношення індексів експортних та імпортних цін.  

Зовнішня торгівля та розподіл доходів. Теорема Столпера-Семюелсона.  

11. Торговельна політика 

Торговельна політика. Протекціонізм. Вільна торгівля (торговий лібералізм). Митні засоби. 

Фіскальне мито. Протекціоністське мито. Експортне мито, імпортне мито. Митні ставки.  

Нетарифні засоби та заходи регулювання зовнішньоїторгівлі. Кількісні обмеження 

зовнішньої торгівлі: квоти, ліцензії. Експортні  субсидії. Добровільне обмеження експорту. 

Демпінг. Антидемпінгові заходи. Економічні санкції і торговельне ембарго.  

Аргументи на користь та проти політики протекціонізму. Технічні бар’єри. Стимулювання 

виробництва та збільшення зайнятості. Захист молодих галузей. Збільшення доходу державного 

бюджету. Забезпечення економічної безпеки та оборони країни. Загострення міждержавних 

протиріч. Скорочення експорту та погіршення платіжного балансу.  

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.  

12. Платіжний баланс і валютний курс 

Макроекономічне значення платіжного балансу. Основні статті та структура платіжного 

балансу. Рахунок поточних операцій. Рахунок капітальних операцій. «Помилки та недогляди». 

Баланс офіційних розрахунків. 

Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. Коливання валютного курсу як інструмент 

автоматичного урегулювання платіжного балансу. Офіційні валютні резерви Центрального 

Банку. Вплив макроекономічної політики на стан платіжного балансу. Дефіцит і криза 

платіжного балансу. 

Номінальний валютний обмінний курс. Валютні курси та котирування. Системи гнучких і 

фіксованих валютних курсів.  Ефективний номінальний валютний курс. Реальний валютний 

курс. Реальний ефективний валютний курс. Паритет купівельної спроможності. 

Вплив макроекономічної політики на динаміку рівновагового реального валютного курсу. 

Рівноваговий валютний курс. Фактори обмінного курсу. Порівняльна ефективність режимів 

гнучкого тафіксованого валютного курсу. Валютний контроль. Кероване плавання валют.  

Міжнародні системи валютних курсів. Система золотого стандарту. Бреттон-Вудська 

валютна система. Ямайська валютна система. ЄВРО. 

Основні напрями валютної політики України. 

13. Моделі відкритої економіки 

Фактори, що впливають на ефективність економічної політики у відкритій економіці.   

Макроекономічна рівновага невеликої відкритої економіки. Загальна характеристика моделі 

Мандела-Флемінга. Основні припущення та рівняння моделі. Графічне зображення моделі.  

Розвиток невеликої економіки за режиму гнучкого обмінного курсу. Наслідки бюджетно-

податкової політики. Грошово-кредитна політика за режиму вільного плавання валют. 

Торговельна політика.  

Механізм дії фіксованого обмінного курсу на економічні процеси. Зміна грошової маси у 

відповідності з рівнем фіксованого обмінного курсу. Макроекономічна політика за режиму 

фіксованого обмінного курсу. 

Короткі висновки з моделі. Порівняльна характеристика наслідків економічної політики за 

різних режимів валютного регулювання. Проблема вибору.  

Порівняльна оцінка впливу мобільності капіталу на результати макроекономічної політики. 

Деякі підходи до оцінки наслідків економічної політики у великій економіці.  



14.  Економічна цикли 

Теорія економічних циклів. Економічний цикл. Показники економічного циклу: 

проциклічні, контрциклічні, ациклічні. Типи економічних параметрів: випереджаючі, відстаючі, 

співпадаючі. Фази економічного циклу. Криза, депресія, пожвавлення, піднесення. 

Види економічних циклів. Цикли Кондратьєва, цикли Кузнєца, цикли Джаглера, цикли 

Китчина, приватні господарські цикли. Причини циклічного розвитку економіки. Зовнішні 

внутрішні фактори. Принцип акселерації. Модель Самуельсона – Хікса. Модель ділового циклу 

Тевеса. Модель ділового циклу Калдора. Ігрова модель економічного циклу. 

15. Економічне зростання 

Економічне зростання. Типи економічного зростання. Екстенсивне економічне зростання. 

Інтенсивне економічне зростання. Темп економічного зростання. Фактори економічного 

зростання. Фактори попиту. Фактори пропозиції. Фактори розподілу. Маржиналістський підхід.  

Структуралістський підхід.  

Джерела зростання реального доходу. Емпірична оцінка джерел зростання. Методи 

розрахунку джерел економічного зростання. Джерела зростання економіки в Україні. 

Економічне зростання та зайнятість. Політика сприяння економічному зростанню та 

заощадження. Оцінка норми заощадження. Економічне зростання при стабільному рівні цін.  

Моделювання економічного зростання. Економічне зростання на основі моделі АD-АS і 

кривої виробничих можливостей. Спрощені моделі рівноважного зростання економіки. Модель 

економічного зростання Е. Д. Домара. Модель економічного зростання Р.Ф. Харрода. Модель 

економічного зростання Р. Солоу. Вплив запасу капіталу на економічне зростання. «Золоте 

правило» нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Державне регулювання 

економічного зростання. Економічне зростання та економічний розвиток. Процес економічного 

розвитку та його елементи. Стратегія економічного розвитку. 

Сучасна теорія економічного зростання. Політика стимулювання економічного зростання. 

Проблеми економічного зростання в різних групах країн та в Україні. 

 

Тематика практичних занять.  

 

Розділ 1. Рівновага національної економіки 

1. Предмет, методи та функції макроекономіки. 

2. Розрахунок макроекономічних показників СНР. 

3. Модель макроекономічної рівноваги AD-AS. 

4. Моделі рівноваги на товарному ринку.  

5. Механізм фіскальної політики. 

6. Механізм функціонування грошового ринку.  

7. Регулювання ринку праці. 

8. Інфляція та її наслідки. 

9. Моделі загальної економічної рівноваги. 

 

Розділ 2. Функціонування відкритої економіки та економічна динаміка 

10. Теорії міжнародної торгівлі. 

11. Механізм торговельної політики. 

12. Формування платіжного балансу і валютного курсу.  

13. Макроекономічна політика у відкритій економіці. 

14. Моделі економічних коливань.  

15. Моделі економічного зростання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (далі ІНДЗ) студенти виконують самостійно 

протягом вивчення дисципліни з проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно 

до графіка навчального процесу. 

Вимоги до оформлення ІНДЗ. Обсяг індивідуального завдання включає від 5 до 10 сторінок 

друкованого або написаного від руки (читабельним почерком) тексту. Якщо здійснюється 

комп’ютерний набір тексту, то рекомендований міжрядковий інтервал 1,5 (до тридцяти рядків 



на сторінці),  шрифт – TimesNewRoman 14. Структура індивідуального завдання складається зі 

вступу, результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел.  

  Захист індивідуального завдання повинен відбутися не пізніше останнього тижня 

теоретичного навчання у присутності студентів даної навчальної групи та викладачів 

дисципліни (лектора, асистента) у позааудиторний час. Усі присутні можуть задавати питання 

автору, виступати з приводу захисту. Для захисту індивідуального завдання студентові 

надається до 5 хвилин. 

Приклад виконання та оформлення завдання представлено у методичних порадах до виконання 

індивідуальних завдань з макроекономіки[11]. 

 

Перелік тем індивідуальних завдань: 

1. Аналіз ВВП (ВНД). 

2. Аналіз виробництва галузі національної економіки (за вибором). 

3. Аналіз споживчих витрат. 

4. Аналіз доходів споживачів. 

5. Аналіз інвестування галузі національної економіки(за вибором).  

6. Аналіз конкурентного середовища.  

7. Аналіз доходів Державного (місцевого) бюджету. 

8. Аналіз витрат Державного (місцевого) бюджету. 

9. Аналіз експорту. 

10. Аналіз імпорту. 

11. Аналіз рівня інфляції. 

12. Аналіз безробіття. 

13. Аналіз заощаджень населення. 

14. Аналіз кредитного ринку. 

15. Аналіз пропозиції грошей.  

16. Аналіз фіскальної політики. 

17. Аналіз монетарної політики. 

18. Аналіз платіжного балансу.  

19. Аналіз зовнішньо-торговельної політики 

20. Аналіз економічного зростання.  

 

Курсова робота з макроекономіки є самостійною роботою з елементами наукового пошуку 

студента, виступає засобом перевірки знань, формою активного вивчення предмету, а також 

засобом залучення студентів до теоретичного аналізу актуальних проблем розвитку економіки і 

пошуку шляхів їх розв'язання на макрорівні. Теми курсових робіт затверджуються на засіданні 

кафедри і можуть оновлюватися щороку.Курсова робота виконується у ряд етапів: 

•    вибір теми та складання плану; 

•    підбір літератури та огляд статичної інформації; 

•    складання плану роботи; 

•    написання тексту і оформлення; 

•    рецензування; 

•    захист. 

Вимоги до оформлення. Курсову роботу (обсяг роботи 25-30 сторінок) друкують за 

допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 через півтора 

міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці (шрифт TimesNewRoman 14). Курсова 

робота спочатку виконується студентом у чорновому варіанті, а після консультацій з науковим 

керівником усуваються недоліки, виправляються помилки, вдосконалюється структура викладу 

матеріалу тощо. Лише після цього робота виконується в чистовому варіанті. На сторінці, де 

закінчується список використаних джерел, у чистовому варіанті роботи автор ставить дату 

закінчення роботи і свій підпис. Курсова робота повинна бути написана українською мовою, 

грамотно, охайно. 

Рецензування і захист курсових робіт завершується за два тижні до кінця теоретичного 

навчання в семестрі. У рецензії на курсову роботу зазначається; 



-  ступінь виконання завдання, поставленого керівником перед студентом; 

-  рівень самостійності у написанні роботи; 

-  ефективність використаних методів; 

-  практична значимість і можливість використання у майбутній професійній діяльності; 

-  якість мовного оформлення роботи; 

-  якість бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури у тексті роботи. 

Захист курсової роботи проходить, як правило, перед комісією у складі 2-3 викладачів 

кафедри економіки за участю наукового керівника. Для захисту курсової роботи студентові 

надається 10 – 15 хвилин. За цей час потрібно логічно викласти тези теми (5-7 хв.), відповісти на 

запитання членів комісії і присутніх [12]. 

 

Перелік тем курсових робіт: 

1. Формування і розподіл доходів у системі соціального захисту населення. 

2. Проблеми становлення та розвитку кредитної системи в Україні. 

3. Ефективність виробництва: сутність, типи, фактори, економічні та соціальні показники. 

4. Ринок робочої сили та особливості його формування в Україні. 

5. Сучасне реформування земельних відносин в Україні та проблеми земельної ренти. 

6. Економічне зростання: теорія і сучасна світова практика. 

7. Проблеми формування конкурентного середовища в Україні. 

8. рівень життя населення та фактори, що його визначають. 

9. Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання. 

10. Моделі циклічних коливань. 

11. Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву. 

12. Україна у світовому господарстві та її зовнішньоекономічні пріоритети. 

13. Безробіття: причини, форми та методи подолання. 

14. Міжнародна торгівля як реалізація порівняльних переваг національних економік. 

15. Сучасні проблеми народонаселення і міжнародної міграції робочої сили. 

16. Еволюція теорії міжнародної торгівлі. 

17. Монетарна політика як складова економічного розвитку. 

18. Фіскальна політика держави як складова антициклічного регулювання. 

19. Неокласичні концепції та досвід їх застосування у світовій економічній практиці. 

20. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету.  

21. Структура державних видатків та їх вплив на економічний розвиток. 

22. Податкова система України: теорія та практика становлення. 

23. Макроекономічні концепції змісту та джерел інфляції. 

24. Теорія мультиплікатора та її використання в макроекономічних дослідженнях.  

25. Роль банківської системи у стимулюванні економічного зростання. 

26. Макроекономічні аспекти формування валютних курсів. 

27. Концепції збалансування державного бюджету та бюджетна політика в Україні. 

28. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному аналізі. 

29. Еволюція теоретичних поглядів на проблеми рівноважного функціонування економіки. 

30. Державна політика регулювання зайнятості: світовий досвід та вітчизняна практика. 

31. Макроекономічні засади грошово-кредитної політики НБУ. 

32. Довгі хвилі в економіці та їх вплив на структуру національної економіки. 

33. Взаємозв’язок споживання, заощаджень та інвестицій. 

34. Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні. 

35. Антиінфляційна політика та її ефективність в економіці України. 

36. Інвестиції та інвестиційна політика в Україні. 

37. Заощадження населення України як джерело інвестицій. 

38. Аналіз джерел формування і напрямів використання місцевих бюджетів. 

39. Роль заощаджень населення у трансформації економіки. 

40. Інноваційна діяльність в Україні. 

41. Банківська система України і напрями її розвитку. 

42. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 



43. Роль податкової політики у фінансовому оздоровленні національної економіки. 

44. Міжнародні фінансові інститути й економічні інтереси України. 

45. Роль капіталу у міжнародних економічних відносинах. 

46. Реформування власності і залучення в Україну іноземного капіталу. 

47. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. 

 

Перелік питань для самостійного опрацювання: 

1. Модель сукупного суспільного продукту К. Маркса.  

2. Модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва.  

3. Макроекономічне прогнозування та планування. 

4. Основні макроекономічні тотожності.  

5. Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення-ін’єкції».  

6. Показники сталого розвитку: індекс людського розвитку (ІЛР), індекс економічної 

свободи (ІЕС) та рівень глобалізації (ІЕГ). 

7. Закон Ж-Б. Сея. Ефект храповика. 

8. Теорія «життєвого циклу» Франко Моділ’яні.  

9. Теорія перманентного доходу Фрідмена.  

10. Показники ефективності інвестицій та q Тобіна.  

11. Парадокс заощадливості. Взаємозв’язок моделей AS-AD і «Кейнсіанського хреста». 

12. Основні фактори зростання дефіциту бюджету.  

13. Економічні наслідки державного боргу. 

14. Наслідки зміни грошової маси.  

15. Вплив підвищення реальних доходів на рівень процентної ставки.  

16. Монетарна політика в Україні. 

17. Крива Оукена.  

18. Економічна нерівність та методи її вимірювання. 

19. Стагфляція у теоріях адаптивних і раціональних очікувань.  

20. Теорія природного рівня безробіття. 

21. Синтезована модель загальної економічної рівноваги.  

22. Порівняльний аналіз неокласичної і кейнсіанської моделей. 

23. Торгівля в умовах зростаючих витрат заміщення.  

24. Теорія міжнародної конкуренції М. Портера.  

25. Зовнішня торгівля та розподіл доходів. 

26. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.  

27. Вплив макроекономічної політики на стан платіжного балансу.  

28. Дефіцит і криза платіжного балансу.  

29. Міжнародні системи валютних курсів.  

30. Основні напрями валютної політики України. 

31. Порівняльна оцінка впливу мобільності капіталу на результати макроекономічної 

політики.  

32. Деякі підходи до оцінки наслідків економічної політики у великій економіці.  

33. Модель ділового циклу Тевеса.  

34. Модель ділового циклу Калдора.  

35. Ігрова модель економічного циклу.  

36. Джерела зростання економіки в Україні.  

37. Економічне зростання та зайнятість.  

38. Політика сприяння економічному зростанню та заощадження.  

39. Маржиналістська та структуралістська теорії економічного зростання.  

40. Проблеми економічного зростання в різних групах країн та в Україні. 

 

5. Місце проведення занять (локація).  

ідент. конф. zoom 6936718071, код 7z4SEW  

 

6. Інформація про консультації. Консультація передекзаменаційна. 



 

7. Система оцінювання.  

Вид контролю – екзамен. 

Методи та форми контролю.  
Методи контролю знань студента включають: поточний та підсумковий контроль.  

Поточний контроль включає: усне та письмове опитування; захист індивідуального 

завдання; підсумкову контрольну роботу. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

аудиторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи чи рівня засвоєння пройденого матеріалу. Форми проведення поточного 

контролю – усне та письмове опитування під час навчальних занять та виконання 

індивідуального завдання у позааудиторний час. Письмове опитування проводиться на 

аудиторних заняттях у формі самостійних робіт, підсумкової контрольної роботи.  Підсумковий 

контроль проводиться у формі екзамену. 

Загальноуніверситетські критерії оцінювання та розподіл балів з дисципліни. 
Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного 

та письмового опитування, оцінки практичних умінь студентів визначати та розв’язувати 

складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення 

у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій за невизначених умов та вимог. 

Розподіл балів між видами контролю здійснюється наступним чином: 

 

Види робіт 3 семестр  

Розділ 1 Розділ 2 
Ваговий 

коефіцієнт 

Бали на практичних заняттях (3*15) 25 20 

0,6 

Самостійна робота (5*4) 10 10 

Індивідуальне завдання  10 

Підсумкова контрольна робота 15 10 

Всього балів з поточну успішність 100 

Екзамен 100 0,4 

 

Оцінювання усних та письмових відповідей на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Тобто студент повинен здобути 45 балів, відповідаючи 

усно та письмово на практичних заняттях і отримати не менше 15 оцінок від 0 до 3 балів за 

кожну відповідь на 15 заняттях. Якщо студент з поважних причин не зміг отримати відповідну 

кількість балів на практичних заняттях, то опрацьований матеріал він здає викладачеві в 

індивідуальному порядку. 

Самостійна робота– опрацьоване питання із запропонованого переліку –оцінюється у 5 

балів: розкриття питанняповною мірою – 3 бали, вміння робити узагальнення та висновки – 2 

бали. Щоб отримати 20 балів (максимально), потрібно опрацювати 4 питання. 

Індивідуальне завдання оцінюється у максимально у 10 балів, якщо здійснено на 

належному науково-методичному рівні аналіз проведених розрахунків із відповідним наочним 

їх представленням, зроблені самостійно висновки за результатами дослідження, робота написана 

грамотно, без технічних огріхів, при захисті студент дає ґрунтовні відповіді на всі поставлені 

запитання.   

Бали знімаються за – неточності в розрахунках (за кожну неправильну математичну дію – 

по 0,5 бала), за неточності у графічному матеріалі (за кожну неточність – по 0,5 бала), 

недостатньо проведений аналіз (за кожне обґрунтування – по 1 балу), неповні (за кожний 

неповний висновок – по 0,5 бала) та неправильні висновки (за кожний неправильний висновок – 

по 1 балу), неналежне оформлення (граматичні помилки, технічні огріхи: 5 помилок – 1 бал, 10 

помилок – 2 бали тощо). Якщо представлена статистична інформація представлена без 

підтвердження в інформативних джерелах, то така робота не допускається до захисту. За кожну 

недостатню відповідь на запитання під час захисту роботи знімається по 0,5 бала, а за 

відсутність відповіді – по 1 балу за кожну відсутню відповідь.   



Підсумкові контрольні роботи (15 балів та 10 балів відповідно) передбачають виконання 

тестових, розрахункових та описових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, 

виділених на оцінку підсумкової контрольної роботи виводиться шляхом оцінки якості 

виконаних завдань, що включає: правильні відповіді на тестові завдання, правильно методично 

та математично виконані розрахункові завдання з обґрунтуванням отриманого результату, 

повноту розкриття теоретичного питання.  

Оцінювання курсової роботи здійснюється за національною (чотирибальною) шкалою, за 

100-бальною шкалою та оцінкою за шкалою  ЕСТS. Оцінювання письмового варіанту роботи 

для студентів денної форми навчання не може перевищувати 70 балів: 

обґрунтованість актуальності теми – 5 балів; 

правильно сформульовані мета, завдання, об‘єкт та предмет дослідження – 5 балів; 

аналіз теоретичних джерел – 15 балів; 

аналіз статистичної інформації – 15 балів; 

обґрунтування пропозицій – 10 балів; 

формування висновків – 10 балів; 

оформлення роботи – 10 балів.  

Інші 30 балів студент може отримати за захист та презентацію курсової роботи. 

 На загальну оцінку роботи впливають: 

• рівень опанування основних проблем теми, володіння основними економічними категоріями і 

термінологією; 

•знайомство з економічною літературою по темі, авторами,що працюють над даною проблемою; 

• вміння пов'язати теоретичні положення з практикою; 

• здатність відстоювати свої погляди, вміння вести наукову полеміку; 

• вміння логічно, у відведений час викласти основні положення теми і зробити відповідні 

висновки і узагальнення; 

• якість виконання тексту курсової роботи, її відповідність теоретичним, методичним і 

естетичним вимогам. 

Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи з 

ваговим коефіцієнтом 0,6. 

Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є екзамен. Екзамен 

проводиться у письмовій формі. Екзаменаційна оцінка складається з двох показників: відповіді 

на питання екзаменаційного білету (max = 100 балів) та коефіцієнту погодження – 0,4, тобто 

максимально можлива сума балів отриманих на екзамені становить 40 балів (100 × 0,4 = 40).  

Отже, сумарна кількість балів з дисципліни загалом становить 100 балів, із яких 

максимум 60 балів – поточна успішність та 40 – екзаменаційна. Оцінка виставляється за 

шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

8. Питання до екзамену (перелік питань).  

1. Генезис макроекономіки. 

2. Предмет вивчення макроекономіки. Об’єкти аналізу. 

3. Макроекономічні методи, моделі. Рівні аналізу. 

4. Модель кругопотоку з урахуванням державного й зарубіжного секторів. 

5. Макроекономічні показники та методи їх вимірювання.  

6. Сукупний попит, його структура. Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори 

впливу. 

7. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції у довгостроковому та короткостроковому 

періоді. 

8. Рівновага сукупного попиту та пропозиції. Зміни у рівновазі. 

9. Функція споживання і заощадження.  

10. Інвестиційна функція. Попит на інвестиції: крива, фактори впливу. 

11. Модель “Кейнсіанський хрест”. 

12. Мультиплікатор автономних витрат: поняття, види, вимірювання. 

13. Взаємозв’язок моделі AS-AD і Кейнсіанського хреста.  



14. Дискреційна та автоматична фіскальна політика.  

15. Фіскальна політика та державний бюджет.  

16. Фіскальна політика із урахуванням пропозиції.  

17. Гроші та їх макроекономічні функції. Грошові агрегати. 

18. Класична теорія попиту на гроші. 

19. Кейнсіанська теорія попиту на гроші. 

20. Механізм створення грошей комерційними банками.  

21. Рівновага на грошовому ринку та фактори її порушення. 

22. Грошово-кредитна політика держави: цілі, інструменти, види, механізм дії. 

23. Модель IS – LM і коливання економічної активності. 

24. Ринок праці: поняття, види, функції. 

25. Безробіття: поняття, види, причини виникнення, наслідки. Закон і крива Оукена.  

26. Державне регулювання зайнятості. 

27. Економічна нерівність та політика соціального захисту населення.  

28. Інфляція: поняття, види, причини. 

29. Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива Філіпа.  

30. Соціально-економічні наслідки інфляції та їх регулювання. 

31. Класична модель загальної економічної рівноваги. 

32. Кейнсіанська модель загальної економічної рівноваги. 

33. Економічний цикл: поняття, структура, види, причини. 

34. Модель економічного циклу Самуельсона-Хікса. 

35. Теорії міжнародної торгівлі. 

36. Зовнішня торгівля та розподіл доходів. 

37. Торговельна політика: види, цілі, інструменти, наслідки впливу, напрямки розвитку. 

38. Механізм дії мита і субсидій у політиці протекціонізму. 

39. Механізм дії немитних обмежень у міжнародній торгівлі. 

40. Платіжний баланс: поняття, структура, дефіцит і криза.  

41. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. 

42. Вплив макроекономічної політики на стан платіжного балансу. 

43. Обмінний валютний курс: поняття, види, режими встановлення. 

44. Вплив макроекономічної політики на динаміку рівновагового реального валютного 

курсу. 

45. Розвиток невеликої економіки за режиму гнучкого обмінного курсу. 

46. Механізм дії фіксованого обмінного курсу на економічні процеси. 

47. Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці.  

48. Економічне зростання: поняття, показники, типи, фактори, результати. 

49. Модель економічного зростання Домара-Харрода. 

50. Модель економічного зростання Р. Солоу. 

 

9. Політика дисципліни (система вимог до здобувача освіти). Політика дисципліни 

ґрунтується на дотриманні принципів академічної доброчесності, зокрема недопущенні 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю, написання курсової роботи. Студент повинен дотримуватися вимог «Кодексу 

академічної доброчесності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка» (http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf) та 

«Антикорупційної програми Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка» (http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf). 

Студент має виконати усі види навчальної роботи, передбачені робочою навчальною 

програмою. Пропущене практичне заняття студент має відпрацювати у вигляді виконання 

завдань з теми. 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси (основна та додаткова 

література, інтернет-ресурси). 
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