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Вступ 
Шановні студенти! Ви приступаєте до роботи над курсом макроекономі-

ки – фундаментальної науки, яка вивчає механізм функціонування сучасної 
економічної системи, тобто аналізує домінуючі тенденції поведінки макрое-
кономічних суб’єктів (домогосподарств, фірм, уряду, закордону), їх зв’язки 
та взаємодію, які формують закономірності розвитку національних економік, 
а також обґрунтовує рекомендації для урядів щодо шляхів вирішення нагаль-
них проблем економічного розвитку, оптимізації границь і форм державного 
втручання у механізм саморозвитку системи. 

В умовах ЄКТС та переходу до компетентнісно-орієнтованого підходу в 
освіті основне завдання навчального процесу – навчити студента вчитися, 
самостійно здобувати знання. Відтак опанування матеріалу навчальної дис-
ципліни передбачає поєднання самостійної роботи студента з лекційними та 
практичними заняттями.  

Самостійна робота студентів над курсом макроекономіки передбачає: 
підготовку до практичних занять – 36 год., (УПЕП – 28 год. та самостійне 
опрацювання питань і тем, які не виносяться на практичні заняття* – 10 го-
дин) підготовку до контрольних заходів  – 8 год., виконання індивідуального 
навчально-дослідного завдання  – 10 год., підготовку до екзамену – 18 год.  

Вивчення теоретичної частини курсу спирається на навчальний посіб-
ник: Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка: Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2010. –  671  с.  

Здобуття необхідних практичних навичок (виконання розрахунків, гра-
фоаналітичних вправ та ін.) спирається на навчальний посібник:  Гронтков-
ська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2011. –  400  с.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з макроекономіки є 
аналітичною роботою, що передбачає економіко-статистичний аналіз динаміки 
певних макроекономічних показників чи процесів на основі пошуку відповід-
них статистичних даних, 2-3 статей у наукових журналах, які висвітлюють ана-
лізовану проблему, та їх реферування. ІНДЗ презентуються на практичних за-
няттях (виступ до 5 хвилин). Звіт з ІНДЗ здається викладачу у вигляді пакету 
підготовлених студентом статистичних та аналітичних матеріалів (тези висту-
пу на 2-3 стор., виписки, ксерокопії статей та статистичних матеріалів, розра-
хунки, список використаної літератури та інформаційних джерел). 

За кожною з тем навчальної дисципліни студент самостійно повинен ви-

вчити матеріал базового рівня, перевірити ступінь його засвоєння через са-

моконтроль, підготуватися до практичних занять, поточного контролю за те-

мою або проміжного контролю за темами змістового модуля, що забезпечить 

належний рівень підготовки до підсумкового контролю знань (екзамену). 

Пропоновані методичні вказівки до практичних занять та самостійної ро-

боти допоможуть Вам краще зорієнтуватися у вивченні нормативного мате-

ріалу, зосередитись на базових категоріях, поняттях, моделях, зекономити 

час на пошук навчальної літератури. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників 

Напрями підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рі-

вень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕСТS – 4,0  

Напрями: 

6.030504 „Економіка підпри-

ємства“,  

6.030508 „Фінанси і кредит“, 

6.030509 „Облік і аудит“. 
 

6.030505 „управління персо-

налом і економіка праці“ 

Нормативна 

Модулів – 2  Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2-й 

Загальна кількість 

годин  – 144 

Семестр 

4-й (УПЕП – 3-й) 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних – 4,   

СРС – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний  

рівень:    

бакалавр 

Лекції – 36 годин 

(УПЕП – 42 години) 

Практичні – 36 годин 

(УПЕП – 28 годин) 

Самостійна робота – 72 

год. (УПЕП – 74),  
у т.ч. ІНДЗ  – 10 годин 

Вид контролю – екзамен 

 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань з теоретичної 

макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності 

країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання 

національної економіки.  

Предметом макроекономіки є механізм функціонування та розвитку наці-

ональної економіки. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення ключових поло-

жень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів 

макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь ана-

лізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати 

ефективність економічної політики держави.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

� знати основні макроекономічні показники та індикатори макроеко-

номічного розвитку; основні положення макроекономічних теорій, на які 

спирається сучасна макроекономічна наука та господарська практика; базові 

моделі макроекономічної рівноваги; механізми та інструменти макроеконо-

мічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціально-

економічної. 

� уміти обчислювати основні макроекономічні показники; будувати 

графічні моделі макроекономічної рівноваги; застосовувати знання макроеко-

номічних теорій та моделей до аналізу сучасної економічної політики. 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

/* – позначені години, відведені на лекції та практичні заняття для напряму 

підготовки 6.030505 (управління персоналом і економіка праці) 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

лекції 
прак-

тичні 
СРС 

усь

ого 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Фундаментальні поняття макроекономіки.  

Формування сукупного попиту у реальній багатоперіодній економіці 

Тема 1. Макроекономіка як наука. Фундаментальні поняття 

та базові моделі макроекономіки 
2 2 3 7 

Тема 2. Вимірювання результатів економічної діяльності 2 2 4 8 

Тема 3. Моделі кругопотоків. Похідні макроекономічні по-

казники та тотожності  
2 2 3 7 

Тема 4. Споживчий попит у моделях багатоперіодної економіки 2 2 3 7 

Тема 5. Інвестиційний попит у реальній економіці 2 2 3 7 

Тема 6. Попит держави. Державний сектор та його взаємо-

дія з приватною економікою 
2 2 3 7 

Тема 7. Роль закордону у формуванні сукупного попиту 2 2/-* 3 7 

Тема 8. Коливання сукупного попиту в моделях мультиплі-

катора 
2 2 4 8 

Тема 9. Державне регулювання сукупного попиту: фіскаль-

на політика у моделях мультиплікатора 
2 2 4 8 

Змістовий модуль 2. Формування сукупного пропонування  

у реальній багатоперіодній економіці. Монетарна економіка 

Тема 10. Теорії циклічних коливань ділової активності 2 2/-* 3 7 

Тема 11. Короткострокові коливання зайнятості та безробіття у 

змішаній економічній системі 
2 2 3 7 

Тема 12. Довгострокове економічне зростання: моделі на-

громадження капіталу 
2 2 4 8 

Тема 13. Грошовий ринок. Попит, пропонування та рівнова-

га на ринку грошей 
2/4* 2 3 7 

Тема 14.  Монетарна політика 2/4* 2 4 8 

Тема 15.  Інфляція та ділові цикли. Антиінфляційна політика 2 2/-* 3 7 

Змістовий модуль 3. Моделі рівноваги та проблеми стабілізації  

розвитку змішаної економічної системи 

Тема 16. Базова модель рівноваги на товарних ринках „ADAS“ 2 2 4 8 

Тема 17. Моделі загальної рівноваги у закритій економічній 

системі 
2 2 4 8 

Тема 18. Моделі загальної рівноваги у відкритій економіч-

ній системі 
2/4* 2/-* 4 8 

Усього годин: 36/42 36/28 62/64 134 

Модуль 2 

ІНДЗ - - 10 10 

Усього годин: 36/42 36/28 72/74 144 
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 

 
Назва теми 

Аудиторних  

годин 

ОА, ЕП, ФіК 

Аудиторних  

годин 

УПЕП 

Змістовий модуль 1. Фундаментальні поняття макроекономіки.  

Формування сукупного попиту у реальній багатоперіодній економіці 

1. Макроекономіка як наука. Основні проблеми та ба-

зові моделі макроекономіки 
2 2 

2. Вимірювання результатів макроекономічної діяльнос-

ті 
2 2 

3. Моделювання макроекономічних кругопотоків. Похід-

ні макроекономічні показники та тотожності  
2 2 

4. Моделювання споживчого попиту у реальній бага-

топеріодній економіці 
2 2 

5. Моделювання інвестиційного попиту у приватній еко-

номіці 
2 2 

6. Моделювання попиту держави. Державний сектор та 

його взаємодія з приватною економікою 
2 2 

7. Моделювання попиту закордону  2 –* 

8. Моделювання коливань сукупного попиту на основі 

моделей мультиплікатора  
2 2 

9. Моделювання впливу фіскальної політики на економі-

ку 
2 2 

Змістовий модуль 2. Формування сукупного пропонування  

у реальній багатоперіодній економіці. Монетарна економіка 

10. Моделювання циклічних коливань ділової активнос-

ті 
2 

–* 

11. Моделювання короткострокових коливань зайнятос-

ті та безробіття у змішаній економічній системі 
2 2 

12. Моделювання довгострокового економічного зрос-

тання  
2 2 

13. Моделювання попиту, пропонування та рівноваги на 

ринку грошей 
2 2 

14. Моделювання впливу монетарної політики на еко-

номіку 
2 2 

15. Інфляція та ділові цикли. Моделювання взає-

мозв’язку інфляції та безробіття 
2 –* 

Змістовий модуль 3. Моделі рівноваги та проблеми стабілізації  

розвитку змішаної економічної системи 

16. Моделювання рівноваги на товарних ринках на основі 

базової моделі „сукупний попит – сукупне пропону-

вання“ 

2 2 

17. Моделювання загальної рівноваги у закритій еконо-

мічній системі на основі моделі ISLM 
2 2 

18. Моделювання загальної рівноваги у відкритій еко-

номічній системі на основі моделі Манделла-

Флемінга 

2 –* 
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Усього годин: 36 28 

* Теми та матеріал занять, які для напряму підготовки УПЕП виносяться 

на самостійне опрацювання ( –*). 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Напрями підготовки ОА, ЕП, ФіК: 

Поточний контроль знань студентів здійснюється у формах: 

� усного опитування на практичних заняттях (1 бал × 18 занять = 18 балів);  

� виконання поточних контрольних робіт  (2 бали × 18 робіт = 36 балів); 

� захисту підготовленого звіту з ІНДЗ (6 балів).  

Поточний контроль: загальна сума балів – 60. 

Підсумковий контроль: письмовий екзамен – загальна сума балів – 40. 
 

Напрям підготовки УПЕП: 

Поточний контроль знань студентів здійснюється у формах: 

� усного опитування на практичних заняттях (1 бал × 14 занять = 14 балів);  

� виконання поточних контрольних робіт  (3 бали × 13 робіт = 39 балів); 

� захисту підготовленого звіту з ІНДЗ (7 балів).  

Поточний контроль: загальна сума балів – 60. 

Підсумковий контроль: письмовий екзамен – загальна сума балів – 40. 

 
Картка оцінки видів навчальної діяльності студентів 

 

Обов’язкові види ро-

біт 

Вибіркові види робіт* Стимулюючі види робіт* 

назва бали назва бали назва бали 

1. Робота на 

практичних 

заняттях та 

виконання 

поточних ко-

нтрольних 

робіт 

 

 

54/53 

1. Виконання до-

даткових тесто-

вих завдань до 3 ба-

лів за 

тему 

1. Участь у 

студентських 

наукових кон-

ференціях з 

питань дисци-

пліни 

до 5 ба-

лів за 

доповідь 

2. ІНДЗ 6/7 2. Виконання до-

даткових графоа-

налітичних вправ 

до  2 ба-

лів за 

одиницю 

2. Участь в 

олімпіадах з 

питань дис-

ципліни 

2 бали, 

призове 

місце – 5 

балів 

3. Підсумко-

вий конт-

роль 

40 3. Розв’язання 

додаткових задач 

до 2 ба-

лів за 

одиницю 

3. Участь в 

Економічному 

турнірі 

 5 балів 

  4. Мультимедій-

на версія ІНДЗ  
до 5 ба-

лів  

4. Публікація 

тез доповіді 

на студентсь-

кій науковій 

конференції 

5 балів 

  5. Підбір літера-

тури по узгодже-

до 2 ба-

лів за 

5. Публікація 

наукової статті 

до 10 

балів за 
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ній темі  тему у співавторстві 

з викладачем 

одиницю 

Разом 100     

* види навчальної діяльності, які надають студенту можливість добрати втрачені 

на поточному контролі бали (в межах 30 балів).  

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО  
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ПОТОЧНОГО І ПРОМІЖНОГО 

КОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ  
МАКРОЕКОНОМІКИ. ФОРМУВАННЯ СУКУПНОГО ПОПИТУ 

 

Практичне заняття 1.  

Макроекономіка як наука. Основні проблеми  

та базові моделі макроекономіки 

План: 

1. Предмет, суб’єкти та об’єкт макроекономіки. 

2. Методи макроекономічних досліджень та функції макроекономіки. 

3. Принципи побудови графічних моделей макроекономічних процесів. Ба-

зові моделі макроекономічного аналізу. 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

Історія розвитку макроекономіки [1, с. 16-22]
1
. 

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд предмету, суб’єктів та об’єкту вивчення мак-

роекономіки, специфічних методів макроекономічних досліджень, а також 

базових макроекономічних моделей.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділів 1, 2 [1, с. 12-32, 34-46], в результаті якого він по-

винен:  

знати базові категорії та поняття теми: предмет, суб’єкти та об’єкт мак-

роекономіки; економічна система, типи економічних систем, змішана еконо-

міка; загальні та специфічні методи макроекономічного аналізу (агрегування 

показників, прогнозування, економічне моделювання); функції макроеконо-

міки; основні цілі макроекономічної політики та її види; 

розуміти: місце макроекономіки у системі економічних наук; роль мак-

роекономіки у вирішенні проблем економічного розвитку; відміни екзоген-

них та ендогенних змінних; 

уміти: визначати характер залежності між двома змінними, представляти 

їх аналітично і графічно; будувати моделі „сукупний попит – сукупне пропо-

                                                           
1
 Тут і надалі [...] – номер джерела у списку рекомендованої базової літератури, пода-

ного на стор. 30 даних методичних вказівок. 
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нування”, „видатки – випуск”.  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділів 1, 2 [2, с. 14-21, 26-31].  

Практичне заняття 2.  

Вимірювання результатів макроекономічної діяльності 
План: 

1. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт. Методи обчислення 

ВВП. 

2. Номінальний та реальний ВВП. 

3. Валовий національний продукт. Обмеженість показників ВВП і ВНП. По-

казники суспільного добробуту. 
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Україна у вимірі індексу людського розвитку (1) 

� Україна у вимірі індексу економічної свободи та рівня глобалізації (2) 

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд принципів побудови системи національних 

рахунків та методів обчислення основних макроекономічних показників – ва-

лового внутрішнього продукту (ВВП) та валового національного продукту 

(ВНП) в номінальному та реальному виразі, а також нових показників еконо-

мічного добробуту. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 3 [1, с. 53-76], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: система національних рахунків, 

господарський кругообіг, економічна операція, інституційні одиниці, валовий 

випуск, валовий внутрішній продукт, поточне виробництво, кінцеві товари і 

послуги, проміжний продукт, чисто фінансові операції, трансфертні платежі, 

додана вартість, чисті податки, видатки домогосподарств на кінцеве спожи-

вання, валові приватні внутрішні інвестиції, державні закупівлі товарів і пос-

луг, чистий експорт, номінальний і реальний ВВП, індекс цін, рівень цін,  ін-

декс Ласпейреса, індекс Пааше, індекс Фішера, дефлятор ВВП, інфлювання, 

дефілювання, валовий національний продукт, чисті факторні доходи, індекс 

людського розвитку, індекс економічної свободи, рівень глобалізації; 

розуміти: сутність концепцій розширеного трактування виробництва та 

первинних доходів як основи сучасного макроекономічного рахівництва; ві-

дміни показників ВВП і ВНП, причини обмеженості ВВП і ВНП як показни-

ків суспільного добробуту;  

уміти: обчислювати показники валового випуску, проміжного продукту 

та доданої вартості, розраховувати ВВП за трьома методами (виробничим, 

методом кінцевого використання, розподільчим), обчислювати ВНП, визна-

чати рівень та індекс споживчих цін та дефлятор (індекс цін) ВВП, реальний 
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ВВП. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 3 [2, с. 36-46].  

Практичне заняття 3.  

Моделювання макроекономічних кругопотоків.  

Похідні макроекономічні показники та тотожності 
План: 

1. Моделі кругопотоку продуктів та доходів у закритій та відкритій економіці. 

2. Похідні показники національного виробництва. 

3. Основні макроекономічні тотожності.  
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз структури та динаміки ВВП України за категоріями кінцевого 

використання та категоріями доходу (3) 

� Аналіз структури та динаміки промислового виробництва в Україні (4) 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

Платіжний баланс як показник діяльності у відкритій економіці [1, с. 91-98]. 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є аналіз моделей кругопотоку продуктів і доходів, які 

дозволяють встановити основні пропорції в економічній системі – умови її 

рівноваги та пояснити формування багатьох важливих похідних від ВНП 

(ВВП) показників економічної діяльності.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 4 [1, с. 78-99], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: закрита приватна економіка, за-

крита змішана економіка, відкрита змішана економіка, фінансові ринки, ви-

лучення, ін’єкції, заощадження, інвестиції, податки, державні закупівлі, дер-

жавні запозичення, експорт, імпорт, чистий приплив (відплив) капіталу; чис-

тий національний продукт, національний доход, особистий доход, викорис-

товуваний доход, основні макроекономічні тотожності (умови рівноваги еко-

номічної системи), абсорбція, платіжний баланс, рахунок поточних операцій, 

торговельний баланс, баланс поточних операцій, рахунок капіталу та фінан-

сових операцій, чистий кредитор, чистий боржник, чисті зарубіжні активи, 

сальдо платіжного балансу, резервні активи, валютні інтервенції;  

розуміти: сутність процесу виробництва і споживання ВВП (ВНП) як 

безперервного кругопотоку товарів і послуг, опосередкованого рухом гро-

шей; відміни моделей кругопотоку та умов рівноваги у різних видах економі-

чних систем;  

уміти: обчислювати показники чистого національного продукту, націо-

нального доходу, особистого доходу, використовуваного доходу; будувати 

моделі кругопотоку продуктів і доходів для закритої приватної, закритої 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

змішаної та відкритої змішаної економіки. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 4 [2, с. 51-58].  
 

Практичне заняття 4.  

Моделювання споживчого попиту  

у моделях реальної багатоперіодної економіки 

План: 

1. Моделі споживання та заощадження як функцій поточного доходу.  

2. Основи теорії багатоперіодної економіки. 

3. Новітні теорії споживання та заощаджень. 
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз структури та динаміки доходів населення України  (5) 

� Аналіз структури та динаміки споживання населення України (6) 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд розподілу доходів домогосподарств на спо-

живання і заощадження та чинників, що його визначають, аналіз закономір-
ностей формування споживчого попиту домогосподарств як складової сукуп-

ного попиту, коливання якого є основною причиною циклічних коливань ді-
лової активності.   

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 5 [1, с. 102-129], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: основний психологічний закон 

Кейнса, гранична та середня схильність до споживання і заощадження, функ-
ції споживання та заощадження, автономне споживання, недоходні чинники 

споживання і заощадження, міжчасове (двоперіодне) бюджетне обмеження 

домогосподарства, гранична норма міжчасової заміни, очікуваний майбутній 

доход, перманентний (постійний) доход, тимчасовий (несподіваний) доход, 
багатство (майно) домогосподарства; 

розуміти: взаємозв’язок між споживанням і заощадженнями домогоспо-
дарств; відміни у впливі на споживання і заощадження зміни використовувано-

го доходу та недоходних чинників; роль фінансових ринків в оптимізації обся-
гів споживання домогосподарств на тривалих часових інтервалах; причини ві-
дносної стабільності споживчого попиту як складової сукупного попиту; 

уміти: обчислювати показники граничної та середньої схильності до 
споживання і заощадження; визначати аналітично та будувати графічно фун-
кції споживання і заощадження; будувати графічно двоперіодне бюджетне 

обмеження домогосподарства та визначати оптимальну міжчасову структуру 

споживання; обчислювати річний обсяг споживання домогосподарства за мо-

деллю життєвого циклу; будувати та характеризувати графічні моделі: мо-

дель споживання та заощаджень як функцій поточного доходу, модель 

споживання чистого боржника та чистого кредитора у реальній багатопе-
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ріодній  економіці, модель перманентного доходу М.Фрідмена, модель жит-

тєвого циклу споживання і заощадження Ф. Модільяні. 
Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 5 [2, с. 63-73].  

Практичне заняття 5.  

Моделювання інвестиційного попиту у приватній економіці 
План: 

1. Типи інвестиційних видатків. Зв’язок інвестицій і заощаджень у закритій 

приватній економіці. 

2. Моделі вибору оптимального обсягу автономних інвестицій в основний 

капітал. 

3. Теорія індукованих інвестицій. Розвиток базової теорії інвестицій.  
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз стану та динаміки інвестицій в основний капітал в Україні (7) 

� Аналіз стану та динаміки прямих іноземних інвестицій в економіку 

України  (8) 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд закономірностей формування інвестиційного 

попиту фірм – найбільш важливої та мінливої складової сукупного попиту, ко-

тра виступає основним чинником циклічних коливань економічної активності. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 6 [1, с. 131-154], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: інвестиції, інвестиції в основний 

капітал, інвестиції у створення запасів, валові інвестиції, чисті інвестиції, ав-

тономні інвестиції, індуковані інвестиції, реальна процентна ставка, гранична 

вигода від інвестицій, граничні витрати на інвестиції, оптимальний обсяг ос-

новного капіталу, гранична ефективність капіталу, кейнсіанська та неокласи-

чна функції автономних інвестицій, непроцентні чинники інвестиційного по-

питу, акселератор, функція інвестиційного попиту за моделлю акселератора, 

витрати регулювання (облаштування), q  Тобіна; 

розуміти: роль реальної процентної ставки як механізму збалансування 

заощаджень та інвестицій на ринку кредитних ресурсів; відміни класичного і 

кейнсіанського підходів до процентної ставки як чинника заощаджень та ін-

вестицій; зв’язок між зміною сукупного обсягу випуску (попиту або доходу), 

зміною індукованих інвестицій та циклічними коливаннями; 

уміти: обчислювати норму прибутковості інвестиційних проектів, визна-

чати аналітично та будувати графічно криву інвестиційного попиту, визнача-

ти оптимальний обсяг основного капіталу та обсяг інвестиційного попиту за 

методами порівняння сукупних показників вигод і витрат та граничних пока-

зників вигод і витрат; будувати графічно та характеризувати модель впливу 

процентної ставки на оптимальний обсяг капіталу та обсяг попиту на інвести-
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ції, модель впливу технічного прогресу на оптимальний обсяг капіталу та ін-

вестиційний попит. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 6 [2, с. 78-86].  

Практичне заняття 6.  

Моделювання попиту держави. Державний сектор 

та його взаємодія з приватною економікою 

План: 

1. Розподіл доходів і роль державного сектора у їх вирівнюванні. 

2. Формування доходів і видатків державного сектора. 

3. Взаємодія приватного та державного секторів економіки. Бюджетне об-

меження нації. Національні заощадження.  
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз показників та динаміки диференціації доходів населення в Україні (9) 

� Аналіз структури доходів та видатків державного бюджету України (10) 
 

Методичні вказівки  

Метою заняття є розгляд економічних функцій держави у сучасній 
змішаній економіці, зокрема її ролі у перерозподілі доходів населення з ме-
тою їх вирівнювання, та закономірностей формування попиту держави як ще 
однієї складової сукупного попиту.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 7 [1, с. 156-176], в результаті якого він повинен:  
знати базові категорії та поняття теми: функціональний та персональний 

(особистий) розподіл доходів, нерівність у розподілі доходів, індекс Джині, 
квінтильні та децильні коефіцієнти, бідність, абсолютний поріг бідності, від-
носний поріг бідності, державний бюджет, податки (податки на доходи, по-
датки на видатки, податки на власність), прямі і непрямі податки, гранична та 
середня ставки податку, прогресивна, пропорційна та регресивна системи 
оподаткування, державні видатки (споживання у державному секторі, держа-
вні інвестиції, трансферти приватному сектору, проценти з державного бор-
гу), міжчасове бюджетне обмеження уряду та приватного сектора у закритій 
змішаній економіці, еквівалентність Рікардо, національні заощадження; 

розуміти: важливість держави як макроекономічного суб’єкта, який за-
конодавчо визначає „правила гри” в економіці, коригує здійснений ринковим 

механізмом розподіл сукупного доходу у суспільстві, а доходи і видатки яко-
го чинять значний вплив на формування сукупного попиту і сукупного про-
понування та поведінку інших макроекономічних суб’єктів; 

уміти: за даними фактичного розподілу доходів домогосподарств будува-
ти криву Лоренця, визначати квінтильний (децильний) коефіцієнт розподілу 

доходів; обчислювати середні та граничні ставки оподаткування та визначати 
характер діючої системи оподаткування; будувати графічно та характеризу-
вати моделі: модель кривої Лоренця для випадку вирівнювання доходів за до-
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помогою прогресивних податків; модель кривої Лоренця для випадку підви-

щення нерівномірності розподілу доходів, модель кривої Лаффера.  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 
знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 7 [2, с. 91-97].  

Практичне заняття 7.  

Моделювання попиту закордону  

План: 

1. Теоретичні основи і вигоди зовнішньої торгівлі. 

2. Міжнародні потоки товарів і капіталів та зміна основних макроекономіч-

них тотожностей. 

3. Експортовані та неекспортовані товари. Моделювання зміни структури 

сукупного попиту та внутрішнього виробництва. 
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз структури та динаміки зовнішньої торгівлі України (11) 

� Аналіз структури та динаміки зовнішнього боргу України (12) 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

Рівні цін і реальних доходів у країнах з відкритою економікою. Проблеми 

зовнішньої заборгованості країн з відкритою економікою [1, с. 201-207]. 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є аналізу попиту закордону як складової сукупного по-

питу у відкритій змішаній економіці, з’ясування впливу міжнародних потоків 

товарів, послуг і капіталів на обсяги національного виробництва і зайнятості.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 8 [1, с. 178-200], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: мала та велика відкрита економі-

ка, абсолютна та порівняльна перевага, протекціонізм, фритредерство, функ-

ція чистого експорту, міжчасове бюджетне обмеження нації, правило експор-

тованих/неекспортованих товарів, реальний валютний курс, „голландська 

хвороба”, структурна перебудова, ефект Семюелсона-Баласа, зовнішня забо-

ргованість, боргова криза; 

 розуміти: джерела виникнення вигод від міжнародної торгівлі; вплив 

політики фритредерства та протекціонізму на економічний добробут та ефек-

тивність розподілу ресурсів; вплив зміни обмінного курсу  на переміщення 

ресурсів між секторами експортованих і неекспортованих товарів, структуру 

внутрішнього виробництва і споживання країни з відкритою економікою; 

уміти: обчислювати альтернативні витрати виробництва та визначати 

спеціалізацію в міжнародному обміні; визначати аналітично та ілюструвати 

графічно виграш від торгівлі для країни-експортера та країни-імпортера; роз-

раховувати реальний обмінний курс (умови торгівлі); будувати та характери-

зувати графічні моделі – модель взаємозв’язку заощаджень, інвестицій та 

чистого експорту (сальдо поточного рахунку) у малій відкритій економіці, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

модель оптимізації структури виробництва у відкритій  економіці. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 8 [2, с. 101-108].  

Практичне заняття 8.  

Моделювання коливань сукупного попиту  

на основі моделей мультиплікатора 

План: 

1. Визначення рівноважного обсягу виробництва у кейнсіанських моделях 

мультиплікатора.  

2. Зміна рівноваги та мультиплікативний ефект. Рецесійний та інфляційний 

розриви. 

3. Визначення рівноважного обсягу виробництва у відкритій економіці. 
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз структури та динаміки витрат і заощаджень населення Укра-

їни  (13) 
 

Методичні вказівки  

Метою заняття є аналіз причин і макроекономічних наслідків коливань 
сукупного попиту на основі базової моделі  „видатки – випуск”, яка дає най-
простішу інтерпретацію циклічних коливань реального обсягу виробництва, 
дозволяє визначити змінні, котрі впливають на сукупні видатки і сприяють 
відновленню рівноваги економічної системи. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 9 [1, с. 210-231], в результаті якого він повинен:  
знати базові категорії та поняття теми: сукупні видатки, функція сукуп-

них видатків, реальні сукупні видатки, ефективні видатки, вилучення, 
ін’єкції, мультиплікативний ефект, простий мультиплікатор видатків (попи-
ту), парадокс ощадливості, рецесійний розрив, інфляційний розрив, гранична 
схильність до імпортування, простий мультиплікатор відкритої економіки; 

 розуміти: роль зміни товарних запасів як механізму відновлення макрое-
кономічної рівноваги, досягнення рівності сукупних видатків та сукупного 
доходу (обсягу виробництва); причини мультиплікативного (багаторазового) 
розширення або звуження виробництва при зміні будь-якого з компонентів 
сукупних видатків; що рівноважний стан економіки не завжди є оптималь-
ним, тобто таким, який забезпечує повну зайнятість ресурсів та ефективність 
їх використання в економічній системі; 

уміти: визначати тип економіки (закрита приватна, закрита змішана, від-
крита змішана) за складовими сукупних видатків; визначати рівноважний об-
сяг національного виробництва та характеризувати стан економіки у точці рі-
вноваги; визначати величину мультиплікатора видатків аналітично і графіч-
но; визначати аналітично і графічно величини ВВП-розриву, рецесійного та 
інфляційного розривів; будувати та характеризувати графічні моделі – модель 

мультиплікатора у закритій приватній економіці („видатки – випуск”), мо-
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дель мультиплікатора у закритій приватній економіці („заощадження-
інвестиції”), модель інфляційного розриву, модель рецесійного розриву. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 
знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 9 [2, с. 113-122].  

Практичне заняття 9.  

Моделювання впливу фіскальної політики на економіку 

План: 

1. Сутність і види фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика.  

2. Автоматичні стабілізатори і обмеження фіскальної політики. 

3. Дефіцит державного бюджету і методи його балансування. Державний 

борг і його вплив на національну економіку. 
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз структури та динаміки податкового навантаження в Україні (14) 

� Аналіз структури та динаміки дефіциту державного бюджету та дер-

жавного боргу України (15) 

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд сутності, видів та інструментів фіскальної полі-

тики, аналіз впливу зміни обсягу та структури державних закупівель і чистих 

податків на рівноважний обсяг виробництва у короткостроковому періоді. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 10 [1, с. 233-260], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: фіскальна політика, стимулюва-

льна та стримувальна фіскальна політика, дискреційна та недискреційна (ав-

томатична) фіскальна політика, автономні податки, функції податків (розпо-

дільча, фіскальна, регулююча), чисті податки, автономні (акордні) податки, 

мультиплікатор автономних податків, комбінована фіскальна політика, муль-

типлікатор збалансованого бюджету, пропорційні податки, податковий муль-

типлікатор (мультиплікатор пропорційних податків), складний мультипліка-

тор попиту, вбудовані (автоматичні) стабілізатори (прогресивна система опо-

даткування, соціальні трансферти), ефект витіснення, дефіцит (профіцит) 

бюджету, циклічний дефіцит, структурний дефіцит, концепція щорічного ба-

лансування бюджету, концепція циклічного балансування бюджету, концеп-

ція функціональних фінансів, державний борг; 

 розуміти: механізм впливу зміни державних закупівель і податків на рів-

новажний обсяг виробництва та стан економіки в цілому; 

уміти: обчислювати мультиплікатори автономних та пропорційних пода-

тків, визначати аналітично та графічно зміни рівноважного обсягу випуску 

внаслідок зміни урядових видатків та податків; будувати та характеризувати 

графічні моделі – модель впливу державних видатків на макроекономічну рі-

вновагу („видатки-випуск”), модель впливу автономних податків на макрое-
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кономічну рівновагу („видатки-випуск”), модель впливу пропорційних подат-

ків на макроекономічну рівновагу („видатки-випуск”). 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 10 [2, с. 127-137].  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФОРМУВАННЯ СУКУПНОГО  
ПРОПОНУВАННЯ У РЕАЛЬНІЙ БАГАТОПЕРІОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ. 

МОНЕТАРНА ЕКОНОМІКА. 
 

Практичне заняття 10.  

Моделювання циклічних коливань ділової активності 
План: 

1. Загальна характеристика економічних циклів.  

2. Теорії та моделі економічних циклів. 

3. Нециклічні коливання економічної динаміки.  
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз довгострокової динаміки реального ВВП України (16) 

� Аналіз структурних зрушень за секторами та видами економічної дія-

льності в Україні (17) 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є аналіз сутності, причин і наслідків циклічних коли-

вань ділової активності на основі розгляду базових теорій та моделей, котрі 

намагаються визначити сили, що спричиняють хвилеподібний розвиток рин-

кової економіки.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 11 [1, с. 263-289], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: тренд ВВП, економічний цикл, фа-

зи класичного циклу (рецесія, депресія, пожвавлення, піднесення); процикліч-

ні, протициклічні та ациклічні змінні, цикли Кондратьєва, екстернальні та інте-

рнальні теорії циклу, детерміністські та імпульсні теорії циклу; кейнсіанські, 

неокласичні, неокейнсіанські теорії та теорії реального бізнес-циклу; модель 

мультиплікатора-акселератора (Семюелсона-Хікса), нециклічні коливання еко-

номічної динаміки, сезонні коливання, структурні кризи, системні кризи; 

 розуміти: відміни базових теоретичних підходів до пояснення причин 

циклічного розвитку економіки; причини відхилень характеристик сучасного 

циклу від класичного (розмитість фаз, зменшення амплітуди коливань, відсу-

тність синхронності по країнах, стагфляція – поєднання падіння виробництва 

з інфляцією та переплетіння з нециклічними коливаннями ділової активності 

– сезонними, структурними та системними кризами);  

уміти: визначати динаміку індукованих інвестицій за різної динаміки до-

ходу та встановлювати зв’язок цієї динаміки з циклічними коливаннями ді-

лової активності; визначати величину рівноважного доходу в умовах динамі-
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чної рівноваги за моделлю мультиплікатора-акселератора; будувати та харак-

теризувати графічну модель економічного циклу Калдора.  
Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 11 [2, с. 142-148].  

Практичне заняття 11.  

Моделювання короткострокових коливань зайнятості та безробіття 

у змішаній економічній системі 
План: 

1. Зайнятість та безробіття як явища ринкової економіки. Показники безро-

біття. Форми та типи безробіття, чинники рівня безробіття. 

2. Ринок праці: моделювання класичного та кейнсіанського пояснень добро-

вільного і вимушеного безробіття. 

3. Соціально-економічні наслідки безробіття. 
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз структури та динаміки економічної активності населення України (18) 

� Аналіз структури та динаміки безробіття і його тривалості в Україні (19) 

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд проблем зайнятості і безробіття населення, 

котрі виникають в процесі функціонування ринку праці, аналіз форм, типів і 

чинників безробіття та його соціально-економічних наслідків. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 12 [1, с. 291-321], в результаті якого він повинен: 

знати базові категорії та поняття теми: інституціональне та неінституціо-

нальне населення, економічно неактивне та економічно активне населення, 

рівень економічної активності населення, самозайнятість, безробіття, рівень 

(норма) безробіття, тривалість безробіття, добровільне та вимушене безробіт-

тя, фрикційне безробіття, безробіття очікувань та спекулятивне безробіття, 

структурне безробіття, інституціональне безробіття, приховане та відкрите 

безробіття, циклічне безробіття, природний рівень безробіття, чинники при-

родного рівня безробіття, гістерезис безробіття, закон Оукена; 

 розуміти: зв’язок між циклічними коливаннями ділової активності та ко-

ливаннями рівнів зайнятості і безробіття, котрі впливають на стан найважли-

вішого фактора виробництва і формування сукупного пропонування – праці; 
руйнувальні та конструктивні функції безробіття у ринковій економіці; при-

чини підвищення природного рівня безробіття у сучасних ринкових економі-

ках; відміни класичного та кейнсіанського підходів до пояснення механізму 

виникнення вимушеного безробіття; наслідки безробіття для економіки; 

уміти: визначати чисельність робочої сили, зайнятих та безробітних, фа-

ктичний рівень безробіття, рівень циклічного безробіття, природний рівень 

безробіття; на основі закону Оукена обчислювати відносне процентне відхи-

лення фактичного ВВП від потенційного через наявність циклічного безро-
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біття, визначати темп зростання ВВП, необхідний для підтримки в економіці 

повної зайнятості. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 12 [2, с. 153-162].  

Практичне заняття 12.  

Моделювання довгострокового економічного зростання 

План: 

1. Сутність та чинники економічного зростання.  

2. Моделі економічного зростання екстенсивного типу у закритій економіці. 

3. Науково-технічний прогрес як джерело інтенсивного типу економічного 

зростання. Новітні дослідження економічного зростання. 
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз динаміки наукових кадрів та інноваційної діяльності в Україні (20) 

� Аналіз динаміки чисельності та структури населення України (21) 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд процесу економічного зростання, з’ясування 

його сутності, типів та чинників на основі аналізу базових кейнсіанських і 

неокласичних моделей економічного зростання, котрі дозволяють визначити 

його найсуттєвіші джерела та їх внесок у процес зростання.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 13 [1, с. 323-353], в результаті якого він повинен: 

знати базові категорії та поняття теми: економічне зростання, чинники 

економічного зростання, типи економічного зростання – екстенсивний та ін-

тенсивний, економічне зростання змішаного типу, джерела економічного 

зростання, стійкий (стаціонарний) стан економіки; моделі економічного зрос-

тання, стаціонарний обсяг капіталу (стійкий рівень капіталоозброєності), „зо-

лоте правило нагромадження”, розчленування Солоу, залишок Солоу, „закля-

те коло“ (пастка) бідності; ендогенна теорія економічного зростання; 

розуміти: взаємозв’язок заощаджень, нагромадження капіталу, темпу 

зростання робочої сили і науково-технічного прогресу у їх впливі на еконо-

мічне зростання; роль знань та людського капіталу як визначальних чинників 

економічного зростання в сучасних економіках; 

уміти: визначати рівноважний темп економічного зростання за повної за-

йнятості згідно з моделлю Домара, обчислювати гарантований темп зростан-

ня за повного використання наявного капіталу згідно з моделлю Харрода; ви-

значати норму заощаджень, за якої забезпечується стійкий рівень капіталооз-

броєності згідно з моделлю Солоу; обчислювати внесок технічного прогресу 

в економічне зростання (залишок Солоу); будувати та характеризувати гра-

фічні моделі – модель стійкого (стаціонарного) стану рівноваги в економіці 

(за Солоу), модель впливу рівня заощаджень на економічне зростання (за Со-

лоу), модель впливу темпів зростання населення на економічне зростання (за 
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Солоу), модель „золотого правила нагромадження”.  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 13 [2, с. 168-178].  

 

Практичне заняття 13.  

Моделювання попиту, пропонування та рівноваги на ринку грошей  

План: 

1. Попит на гроші, його види та чинники: класичний та кейнсіанський під-

ходи. Запасові теорії трансакційного попиту та портфельні теорії спекуля-

тивного попиту на гроші.  

2. Грошово-кредитна система та її суб’єкти. Створення грошей банківською 

системою. Крива пропонування грошей. 

3. Моделювання рівноваги на ринку грошей та змін у стані рівноваги. 
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз структури та динаміки монетарної бази і грошової маси в Україні (22) 

� Аналіз динаміки процентних ставок, динаміки та структури депозитів і 

кредитів у банківський системі України  (23) 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд сутності сучасних грошей та механізму функ-
ціонування грошового ринку на основі аналізу теорій, котрі пояснюють фор-
мування попиту на гроші, та дослідження процесу формування пропонування 
грошей банківською системою. 

 Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає 

опрацювання матеріалу розділів 14,15 [1, с. 356-380, 382-404], в результаті 
якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: гроші, функції грошей, символічні 
та кредитні гроші, ліквідність, грошові агрегати, трансакційний попит на 
гроші, рівняння обміну, кембриджське рівняння, коефіцієнт переваг ліквідно-
сті (касових залишків), спекулятивний попит на гроші, номінальний та реа-

льний попит на гроші, трансакційні витрати конвертації активів, портфель 

активів; грошова база, грошова маса, сукупні резерви комерційних банків, 
обов’язкові резерви, норма обов’язкових резервів, надлишкові резерви, пози-

ки, депозити, кредитна мультиплікація, мультиплікатор резервів (простий ба-

нківський мультиплікатор), коефіцієнт депонування грошей (схильності до 
ліквідності), грошовий мультиплікатор; рівняння рівноваги грошового ринку; 

 розуміти: вплив поведінки центрального банку, комерційного банківсь-

кого сектора та небанківського сектора (домогосподарств, корпорацій, уряду) на 

загальний обсяг пропонування грошей та рівновагу грошового ринку; 

уміти: визначати величини трансакційного, спекулятивного та сукупного 
попиту на гроші, обчислювати оптимальну суму касових залишків (готівко-
вих грошей) за моделлю Баумоля-Тобіна, визначати величини обов’язкових 

та надлишкових резервів, обчислювати величини мультиплікатора резервів та 
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грошового мультиплікатора, визначати зміни грошової бази та грошової ма-
си; будувати та характеризувати графічну модель рівноваги грошового ринку. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 
знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділів 14,15 [2, с. 183-189,194-201].  

Практичне заняття 14.  

Моделювання впливу монетарної політики на економіку 

План: 

1. Теоретичні основи монетарної політики. Функції центрального банку. 

2. Прямі та опосередковані засоби монетарної політики центрального банку. 

3. Види монетарної політики та механізм її впливу на економіку. 
  

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

� Аналіз  рівнів  монетизації та мультивалютності  в Україні та інших 

країнах світу (24) 

� Аналіз динаміки основних показників діяльності банківської системи України  (25) 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

Монетарна політика в Україні [1, с. 426-429]. 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд сутності, видів та інструментів монетарної 
політики, аналіз її можливостей щодо коротко-і довгострокового впливу на 

реальний сектор економіки, ключові макроекономічні змінні.  
Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 16 [1, с. 406-425], в результаті якого він повинен:  
знати базові категорії та поняття теми: монетарна політика, функції 

центрального банку, прямі засоби монетарної політики (емісія готівки, пряме 

регулювання процентної ставки, пряме лімітування кредитів); рівень монети-

зації, рівень мультивалютності; опосередковані засоби (інструменти) монета-
рної політики (операції на відкритому ринку, облікова (дисконтна) ставка, 

норма резервних вимог), тактичні цілі монетарної політики, жорстка, гнучка 

та змішана монетарна політика, стимулювальна (політика „дешевих“ грошей) 
та стримувальна (політика „дорогих“ грошей) монетарна політика, кейнсіан-

ський і монетаристський передавальні механізми монетарної політики, дис-

креційна та недискрейційна монетарна політика, монетарне правило, рівнян-

ня довгострокової рівноваги грошового ринку; 

розуміти: відміни кейнсіанського та монетаристського пояснень механізму 
впливу монетарної політики на стан економіки; можливості різних інструмен-
тів монетарної політики у досягненні стратегічних цілей розвитку економіки; 

відміни короткострокових (вплив на реальний обсяг виробництва і зайнятість) і 
довгострокових  (вплив лише на рівень цін) наслідків монетарної політики;  

уміти: будувати та характеризувати графічні моделі – модель впливу 

стримувальної монетарної політики на економіку (кейнсіанський підхід), мо-

дель впливу стимулювальної монетарної політики на економіку (кейнсіансь-
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кий підхід), модель впливу стимулювальної монетарної політики на економі-
ку (монетаристський підхід). 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 
знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 16 [2, с. 207-215].  

Практичне заняття 15.  

Інфляція та ділові цикли. Моделювання взаємозв’язку  

інфляції та безробіття  

План: 

1. Сутність інфляції, її вимірювання та види. 
2. Соціально-економічні наслідки інфляції. Зв’язок інфляції та безробіття. 
3. Антиінфляційна політика. 
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 
�  Аналіз динаміки індексів споживчих цін та цін виробників в Україні (26) 

� Аналіз причин гіперінфляції та антиінфляційної політики 1992-1996 рр. 

в Україні (27) 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є аналіз функціонування економіки в умовах постійного 
підвищення цін на основі розгляду сутності інфляції, її показників, видів та 
соціально-економічних наслідків. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 18 [1, с. 462-494], в результаті якого він повинен:  
знати базові категорії та поняття теми: інфляція, помірна, галопуюча і гі-

перінфляція, контрольована і неконтрольована інфляція, прихована і відкрита 
інфляція, очікувана (прогнозована) і несподівана (не прогнозована) інфляція, 
рівень (темп) інфляції, інфляція попиту, інфляція витрат, інфляційна спіраль, 
дефляція, дезінфляція, стагфляція, інфляційний податок, сеньйораж, ефект 
стоптаних черевиків, витрати меню, ефект Олівера-Танзі, короткострокова 
крива Філліпса, інфляційні очікування, довгострокова крива Філліпса; коефі-
цієнт втрат (шкоди) від зниження інфляції, адаптивна інфляційна політика, 
активна інфляційна політика, грошова реформа; 

розуміти: відміни концептуальних підходів (неекономічного, економіч-
ного немонетарного, монетарного) до пояснення причин інфляції; наявність у 
короткостроковому періоді дилеми для державної політики – необхідності 
компромісного вибору між інфляцією і безробіттям та відсутність такої диле-
ми у довгостроковому періоді, коли безробіття прямує до свого природного 
рівня і не залежить від рівня інфляції; неоднозначність оцінки антиінфляцій-
ної політики вченими і практиками, оскільки суспільні втрати від самої ін-
фляції доповнюються втратами суспільства від боротьби з нею; прямий 
зв’язок антиінфляційної політики з жорсткою стримувальною фіскальною і 
монетарною політикою, з подоланням дефіциту бюджету, стабілізацією об-
мінного курсу національної валюти, ступенем довіри населення до уряду. 

уміти: визначати рівень (темп) інфляції; обчислювати величину інфля-
ційного податку; розраховувати коефіцієнт шкоди (втрат) від зниження рівня 
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інфляції; будувати та характеризувати графічні моделі – модель коротко-
строкової кривої Філліпса, модель довгострокової кривої Філліпса.  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 
знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 18 [2, с. 233-241].  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МОДЕЛІ РІВНОВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ  
СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЗМІШАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Практичне заняття 16.  

Моделювання рівноваги на товарних ринках на основі базової моделі 

„сукупний попит – сукупне пропонування“  

План: 

1. Визначення рівня сукупного попиту та сукупного пропонування (класич-

ний і кейнсіанський підходи). 

2. Взаємодія сукупного попиту і пропонування. Короткострокова рівновага 

на товарних ринках.  

3. Довгострокова рівновага у моделі ADAS: класичний та кейнсіанський підходи.  
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

�  Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності (28) 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

Взаємозв’язок моделей загальної рівноваги на товарних ринках [1, с. 529-532]. 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд моделі „сукупний попит – сукупне пропону-

вання“ (ADAS) – основної моделі, за допомогою якої відстежуються коли-

вання економічної системи у короткостроковому періоді, досліджується 

зв’язок між реальними і номінальними змінними.  
Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 19 [1, с. 497-528], в результаті якого він повинен: 

знати базові категорії та поняття теми: сукупний попит, цінові чинники 

сукупного попиту (ефект багатства, ефект процентної ставки, ефект імпорт-

них закупівель, нецінові чинники сукупного попиту (очікування, зміни еко-
номічної політики, зміни у світовій економіці), сукупне пропонування, кла-

сичний та кейнсіанські випадки сукупного пропонування, ефект храповика, 
шоки попиту, шоки пропонування, закон Сея; 

розуміти: відміни коротко- та довгострокової реакції економічної систе-
ми  (зміни реального обсягу виробництва і рівня цін) на дію різних чинників, 

у т.ч. інструментів фіскальної і монетарної політики;   

уміти: визначати рівноважний рівень цін та обсяг виробництва; будувати 

та характеризувати графічні моделі – модель зміни рівноваги на товарних ри-

нках під впливом експансії сукупного попиту (ADAS), модель зміни рівноваги 

на товарних ринках під впливом технічного прогресу (ADAS), модель негнуч-

кості цін на товарних ринках (ефекту храповика), модель встановлення дов-
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гострокової рівноваги на товарних ринках за зростання сукупного попиту 
(класичний підхід). 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 
знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 19 [2, с. 247-258].  

Практичне заняття 17.  

Моделювання загальної рівноваги у закритій економічній системі  

на основі моделі ISLM 

План: 

1. Сутність та складові моделі ISLM. Виведення кривих IS та LM.  

2. Короткострокова загальна рівновага економічної системи. Зміна рівнова-

ги. Ділові цикли в моделі ISLM. 

3. Взаємодія фіскальної та монетарної політики у моделі ISLM. 
 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

�  Аналіз динаміки технологічної структури вітчизняного виробництва (29) 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

Модель ISLM як теорія сукупного попиту [1, с. 569-578]. 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд моделі загальної економічної рівноваги ISLM, 

яка є поглибленою інтерпретацією кейнсіанської моделі мультиплікатора. 

Поєднання у моделі ISLM фізичного і монетарного секторів економіки до-

зволяє більш точно визначити основні змінні, які впливають на сукупний по-

пит, спричиняючи коливання сукупного доходу, а також проаналізувати ефе-

ктивність фіскальної і монетарної політики. 

 Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опрацю-

вання матеріалу розділу 20 [1, с. 535-568], в результаті якого він повинен: 

знати базові категорії та поняття теми: крива рівноваги товарного ринку 

(IS), еластичність інвестицій за процентною ставкою, крива рівноваги грошо-

вого ринку (LM), еластичність попиту на гроші за доходом, еластичність по-

питу на гроші за процентною ставкою, умови загальної економічної рівнова-

ги в моделі ISLM, ліквідна пастка, інвестиційна пастка, негнучкість номіна-

льної заробітної плати, ефект витіснення, ефект зростання доходу; 
розуміти: значення моделі ISLM для аналізу реальної економічної політи-

ки, в якій фіскальна і монетарна політика взаємодіють, і така взаємодія може 
суттєво коригувати наслідки тих чи інших рішень уряду; залежність ефектив-
ність фіскальної і монетарної політики від двох основних чинників – чутливос-
ті попиту на гроші та чутливості інвестицій до змін процентної ставки; 

уміти: визначати аналітично рівняння кривих IS та LM, параметри стану 

рівноваги у моделі ISLM – рівноважні ставку проценту та рівень доходу, аналі-

зувати вплив інструментів фіскальної (монетарної) політики на стан рівноваги 

економічної системи; будувати та характеризувати графічні моделі – модель 
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ISLM для випадків ефективної та неефективної фіскальної політики, модель 

ISLM для випадків ефективної та неефективної монетарної політики.  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 20 [2, с. 264-275].  

Практичне заняття 18.  

Моделювання загальної рівноваги у відкритій економічній системі 
на основі моделі Манделла-Флемінга 

План: 

1. Сутність та складові моделі Манделла-Флемінга для малої відкритої еко-
номіки. 

2. Загальна рівновага та антициклічна політика у малій відкритій економіці з 
фіксованим валютним курсом. 

3. Загальна рівновага  та антициклічна політика у малій відкритій економіці 
з гнучким обмінним курсом. 

 

◘ Презентація індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

�  Аналіз динаміки технологічної структури вітчизняного експорту та імпорту (30) 
Питання для самостійного опрацювання:  

Модель Манделла-Флемінга за змінного рівня цін [1, с. 607-611]. 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є поглиблення аналізу стабілізаційної політики з враху-
ванням міжнародних зв’язків і численних зовнішніх впливів. Такий аналіз 
дозволяє здійснити модель загальної рівноваги для відкритої економічної си-
стеми – модель Манделла-Флемінга, яка описує одночасну рівновагу на това-
рному, грошовому і зовнішньому ринках. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 21 [1, с. 581-606], в результаті якого він повинен: 
знати базові категорії та поняття теми: складові моделі Манделла-

Флемінга у координатах r – Y (рівняння та крива рівноваги товарного ринку 
IS для відкритої економіки, рівняння та крива рівноваги грошового ринку 
LM, рівняння та крива мобільності капіталу СM), складові моделі Манделла-
Флемінга у координатах e – Y (крива IS

*
, крива LM

*
); режим фіксованого об-

мінного курсу, режим гнучкого обмінного курсу; 
розуміти: причини ефективності фіскальної політики у малій відкритій 

економіці за режиму фіксованого валютного курсу і абсолютної мобільності 
капіталу та її неефективності за режиму гнучкого валютного курсу; причини 
неефективності монетарної політики у малій відкритій економіці за режиму 
фіксованого валютного курсу і абсолютної мобільності капіталу та її ефекти-
вності за режиму гнучкого обмінного курсу; 

уміти: визначати аналітично параметри загальної рівноваги малої відкри-
тої економіки – рівноважний обсяг доходу, рівноважну процентну ставку та 
стан платіжного балансу; розраховувати значення реального валютного кур-
су, за якого мала відкрита економіка перебуває у стані загальної рівноваги; 
ілюструвати графічно та аналізувати наслідки фіскальної і монетарної полі-
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тики за різних режимів обмінних курсів валют за моделлю Манделла-
Флемінга у координатах r – Y  та  e – Y. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 
знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділів 21 [2, с. 283-294].  

7. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ  
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ  

 
1. Україна у вимірі індексу людського розвитку.  

2. Україна у вимірі індексу економічної свободи та рівня глобалізації.  

3. Аналіз структури та динаміки ВВП України за категоріями кінцевого 

використання та категоріями доходу.  

4. Аналіз структури та динаміки промислового виробництва в Україні.  
5. Аналіз структури та динаміки доходів населення України.   
6. Аналіз структури та динаміки споживання населення України.  

7. Аналіз стану та динаміки інвестицій в основний капітал в Україні.  

8. Аналіз стану та динаміки прямих іноземних інвестицій в економіку 

України.   

9. Аналіз показників та динаміки диференціації доходів населення в Україні.  

10. Аналіз структури доходів та видатків державного бюджету України.  

11. Аналіз структури та динаміки зовнішньої торгівлі України.  

12. Аналіз структури та динаміки зовнішнього боргу України.  

13. Аналіз структури та динаміки витрат і заощаджень населення України.   

14. Аналіз структури та динаміки податкового навантаження в Україні.  

15. Аналіз структури та динаміки дефіциту державного бюджету та держав-

ного боргу України.  

16. Аналіз довгострокової динаміки реального ВВП України.  

17. Аналіз структурних зрушень за секторами та видами економічної діяль-

ності в Україні.  

18. Аналіз структури та динаміки економічної активності населення України.  

19. Аналіз структури та динаміки безробіття і його тривалості в Україні. 

20. Аналіз динаміки наукових кадрів та інноваційної діяльності в Україні.  

21. Аналіз динаміки чисельності та структури населення України.  

22. Аналіз структури та динаміки монетарної бази і грошової маси в Україні.  

23. Аналіз динаміки процентних ставок, динаміки та структури депозитів і 

кредитів у банківський системі України.   

24. Аналіз  рівнів  монетизації та мультивалютності  в Україні та інших кра-

їнах світу.  

25. Аналіз динаміки основних показників діяльності банківської системи 

України.   

26. Аналіз динаміки індексів споживчих цін та цін виробників в Україні.  

27. Аналіз причин гіперінфляції та антиінфляційної політики 1992-1996 рр. 

в Україні.  
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28. Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності. 

29. Аналіз динаміки технологічної структури вітчизняного виробництва. 

30. Аналіз динаміки технологічної структури вітчизняного експорту та ім-

порту.  

 
8. ЗАВДАННЯ З ПІДГОТОВКИ  

ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  
 

1. Теоретичні питання 
1. Предмет, суб’єкти та об’єкт макроекономіки. Методи досліджень і функ-

ції макроекономіки. Базові моделі макроекономічного аналізу. 

2. Принципи побудови Системи національних рахунків. Валовий випуск і 

ВВП. Методи обчислення ВВП.  

3. Номінальний та реальний ВВП. Валовий національний продукт. Обмеже-

ність показників ВВП і ВНП. Показники суспільного добробуту.  

4. Характеристика кругопотоку продуктів та доходів у відкритій економіці. 

Взаємозв’язок приватного та державного секторів економіки.  

5. Похідні показники національного виробництва та основні макроекономі-

чні тотожності.  

6. Споживання та заощадження як функції поточного доходу. Чинники спо-

живання і заощаджень.  

7. Основи теорії багатоперіодної економіки. Новітні моделі споживання і за-

ощаджень.  

8. Типи інвестиційних видатків. Взаємозв’язок інвестицій і заощаджень у 

закритій економіці. Теорія автономних інвестицій в основний капітал. Те-

орія індукованих інвестицій. Чинники інвестиційного попиту.  

9. Розподіл доходів і роль державного сектора у їх вирівнюванні. Формуван-

ня доходів і видатків державного сектора. Взаємодія приватного та дер-

жавного секторів економіки. Бюджетне обмеження нації. Національні за-

ощадження та їх чинники.  

10. Роль закордону у формуванні сукупного попиту. Зміна основних макрое-

кономічних тотожностей у відкритій економіці. Функція поточного раху-

нку та бюджетне обмеження нації з відкритою економікою. 

11. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва у кейнсіан-

ських моделях мультиплікатора. Зміна рівноваги та мультиплікативний 

ефект. Рецесійний та інфляційний розриви.  

12. Сутність та види фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика у 

моделях мультиплікатора: вплив державних видатків, автономних та про-

порційних податків. Недискреційна фіскальна політика. 

13. Дефіцит державного бюджету, його чинники, види та методи балансуван-

ня. Державний борг та його вплив на національну економіку. 

14. Загальна характеристика економічних циклів. Теорії та моделі економіч-

них циклів. Нециклічні коливання економічної динаміки.  
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15. Показники, форми та типи безробіття. Чинники рівня безробіття. Неокла-

сичне та кейнсіанське пояснення добровільного і вимушеного безробіття. 

Соціально-економічні наслідки безробіття.  

16. Сутність та чинники економічного зростання. Моделі економічного зрос-

тання екстенсивного типу в закритій економіці.  

17. Науково-технічний прогрес як джерело інтенсивного типу економічного 

зростання. Новітні дослідження економічного зростання. 

18. Попит на гроші, його види та чинники: класичний та кейнсіанський під-

ходи. Запасові теорії трансакційного попиту та портфельні теорії спекуля-

тивного попиту на гроші.  

19. Пропонування грошей: роль центрального та комерційних банків. Процес 

мультиплікації грошей як результат взаємодії центрального банку, комер-

ційних банків і населення. Чинники грошового пропонування. 

20. Рівновага на ринку грошей та механізм її встановлення. Зміни у стані рів-

новаги під впливом екзогенних чинників за різних тактичних цілей 

центрального банку. 

21. Сутність, види та інструменти монетарної політики. Механізм впливу мо-

нетарної політики на економіку: кейнсіанський та монетаристський під-

ходи.  

22. Інфляція: сутність, показники, види, соціально-економічні наслідки. Вза-

ємозв’язок інфляції та безробіття. Антиінфляційна політика.  

23. Визначення рівня сукупного попиту у базовій моделі рівноваги на товар-

них ринках ADAS. Чинники сукупного попиту.  

24. Визначення рівня скупного пропонування у базовій моделі рівноваги на 

товарних ринках ADAS: класичний та кейнсіанський підходи. Чинники 

сукупного пропонування.  

25. Взаємодія сукупного попиту і сукупного пропонування у моделі ADAS. 

Короткострокова рівновага на товарних ринках: роль зміни рівня цін та 

товарних запасів. Зміни у стані рівноваги.  

26. Довгострокова рівновага у моделі ADAS: класичний та кейнсіанський пі-

дходи.  

27. Взаємозв’язок моделей загальної рівноваги на товарному ринку ADAS та 

„видатки-випуск”. Коротко- та довгострокова реакція економічної систе-

ми на стимулювання сукупного попиту. 

28. Модель загальної макроекономічної рівноваги у закритій економічній си-

стемі ISLM. Аналіз ефективності фіскальної та монетарної політики.  

29. Модель загальної макроекономічної рівноваги у відкритій економічній 

системі Манделла-Флемінга. Антициклічна політика за режиму гнучкого 

обмінного курсу та різного ступеня мобільності капіталу. 

30. Модель загальної макроекономічної рівноваги у відкритій економічній 

системі Манделла-Флемінга. Антициклічна політика за режиму фіксова-

ного обмінного курсу та різного ступеня мобільності капіталу. 
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2. Графічні моделі 
1. Модель споживання та заощаджень як функцій поточного доходу.  

2. Модель споживання чистого боржника та чистого кредитора у багатопе-

ріодній  економіці.  

3. Модель перманентного доходу М.Фрідмена.  

4. Модель життєвого циклу споживання і заощадження Ф. Модільяні. 

5. Модель впливу процентної ставки на оптимальний обсяг капіталу та обсяг 

попиту на інвестиції. 

6. Модель впливу технічного прогресу на інвестиційний попит. 

7. Крива Лоренця, модель вирівнювання доходів за допомогою прогресив-

них податків.  

8. Модель мультиплікатора у закритій приватній економіці („видатки-

випуск”). 

9. Модель мультиплікатора у закритій приватній економіці („заощадження-

інвестиції”). 

10. Модель інфляційного розриву. 

11. Модель рецесійного розриву. 

12. Модель впливу державних видатків на макроекономічну рівновагу  („ви-

датки-випуск”).  

13. Модель впливу автономних податків на макроекономічну рівновагу („ви-

датки-випуск”). 

14. Модель впливу пропорційних податків на макроекономічну рівновагу 

(„видатки-випуск”). 

15. Модель економічного циклу Н. Калдора. 

16. Модель стійкого (стаціонарного) стану рівноваги в економіці (за Солоу). 

17. Модель впливу рівня заощаджень на економічне зростання (за Солоу). 

18. Модель впливу темпів зростання населення на економічне зростання (за 

Солоу). 

19. Модель „золотого правила нагромадження”.  

20. Модель рівноваги грошового ринку. 

21. Модель впливу стримувальної монетарної політики („дорогих” грошей) 

на економіку (кейнсіанський підхід). 

22. Модель впливу стимулювальної монетарної політики („дешевих” грошей) 

на економіку (кейнсіанський підхід). 

23. Модель впливу стимулювальної монетарної політики („дешевих” грошей) 

на економіку (монетаристський підхід). 

24. Модель коротко- та довгострокової кривої Філліпса.  

25. Модель зміни рівноваги на товарних ринках під впливом експансії сукуп-

ного попиту (ADAS). 

26. Модель зміни рівноваги на товарних ринках під впливом технічного про-

гресу (ADAS).  

27. Модель негнучкості цін на товарних ринках (ефекту храповика). 

28. Модель встановлення довгострокової рівноваги на товарних ринках за 
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зростання сукупного попиту (класичний підхід). 

29. Модель загальної макроекономічної рівноваги у закритій економічній си-

стемі ISLM: ефективність фіскальної політики.  

30. Модель загальної макроекономічної рівноваги у закритій економічній си-

стемі ISLM: ефективність монетарної політики.  
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