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МАКРОЕКОНОМІКА 
 
Укладачі: А. Г. Савченко, д-р екон. наук, проф. (КНЕУ), Ю. М. Ба- 
жал, д-р екон. наук (КМА) 

 
Мета дисципліни. Макроекономіка належить до тих навчальних 

дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3-го та 4-го 
рівнів акредитацій. 

Мета дисципліни — розкрити механізм функціонування націона- 
льної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, мо- 
делей, обгрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробова- 
них економічною практикою. 

 
Тема 1. Макроекономіка як наука 

 
Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в системі еко- 

номічних наук. Суперечність між суспільними потребами і економі- 
чними ресурсами — головна проблема макроекономіки. Зростання 
ефективності економіки як головне завдання макроекономіки. 

Об’єкт  та  предмет  макроекономіки.  Економічна  система  як 
об’єкт макроекономіки. Суб’єкти змішаної економіки. Механізм 
функціонування економіки як предмет макроекономіки. Позитивна 
та нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та еконо- 
мічна політика. 

Метод макроекономіки. Моделювання як основний метод макро- 
економічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні 
макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних 
змінних. 
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Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних ра- 
хунків 

 
Система національних рахунків як нормативна база макроеконо- 

мічного рахівництва. Методологічні принципи побудови системи 
національних рахунків. Основні категорії системи національних ра- 
хунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, ра- 
хунки. 

Основні макроекономічні показники. Валовий випуск та вало- 
вий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: вироб- 
ничий, кінцевого використання, розподільчий. Валовий національ- 
ний дохід та валовий національний дохід наявний. Особистий та 
післяподатковий дохід. Макроекономічні показники на чистій ос- 
нові. 

Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп 
росту та темп приросту реального ВВП. Індекси цін. Інфлювання та 
дефлювання ВВП. 

 
Тема 3. Макроекономічна нестабільність 

 
Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та струк- 

тура економічного циклу. Види економічних циклів. Причини цик- 
лічних коливань. Індикатори циклічних коливань. 

Зайнятість та безробіття. Неповна зайнятість та рівень безробіт- 
тя. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайня- 
тість, природне безробіття та потенційний ВВП. Закон Ойкена та 
втрати економіки від циклічного безробіття. 

Інфляція та її наслідки. Темп інфляції та його обчислення. Види 
інфляції залежно від її темпів. Інфляція попиту та інфляція витрат, 
передбачувана та  непередбачувана інфляція. Стагфляція. Основні 
соціально-економічні наслідки інфляції. 

 
Тема 4. Сукупний попит та сукупна пропозиція 

 
Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура мо- 

делі економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і 
підприємствами на ринку ресурсів. Взаємодія між домогосподарст- 
вами і підприємствами на ринку продуктів. Роль фінансових посе- 
редників в економічному кругообігу. 

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність 
від однотоварного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори 
сукупного попиту. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив 
на його криву. 
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Сукупна пропозиція. Сутність сукупної пропозиції. Сукупна 
пропозиція на основі виробничої функції. Класична модель сукупної 
пропозиції. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Короткостро- 
кова крива сукупної пропозиції. Зміна цін і реального ВВП на різних 
ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Нецінові фа- 
ктори сукупної пропозиції та їх вплив на її криву. 

Сукупний попит — сукупна пропозиція як базова модель еконо- 
мічної рівноваги. Довгострокова та короткострокова рівновага. Збу- 
рення сукупного попиту та механізм відновлення рівноваги. Збу- 
рення сукупної пропозиції та механізм відновлення рівноваги. 

 
Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції 

 
Функція споживання. Споживання як функція післяподаткового 

доходу. Середня схильність до споживання та заощадження. Грани- 
чна схильність до споживання та заощадження. Автономне спожи- 
вання та чинники, які на нього впливають. Графік споживання. 

Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова 
ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна від- 
соткова ставка. Відсоткова ставка і чиста прибутковість інвестицій. 
Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники автономних інвес- 
тицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту. 

Мультиплікатор інвестицій. Сутність мультиплікатора. Таблична 
модель мультиплікативного процесу. Модель простого мультипліка- 
тора. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на 
мультиплікативний ефект. 

 
Тема 6. Сукупні видатки і ВВП 

 
Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного 

ВВП на основі методу «видатки—випуск». Фактичні та заплановані 
видатки. Модель «кейнсіанський хрест». Визначення рівноважного 
ВВП за методом «вилучення—ін’єкції». Система вилучень та 
ін’єкцій в економічному кругообігу. «Заощадження—інвестиції» як 
спрощена модель економічної рівноваги. Заплановані та незаплано- 
вані інвестиції. Ринок позичкового капіталу та його роль в забезпе- 
ченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. 

Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як на- 
слідок дефіциту сукупних видатків. Графічна та математична інтер- 
претація рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок над- 
мірних сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація 
інфляційного розриву. 
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Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання 
 

Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання 
економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика 
кейнсіанцями класичного положення про державне невтручання в 
економіку. Основні положення кейнсіанської теорії про вплив дер- 
жави на економіку. Держава в економічному кругообігу. Модель 
економічного кругообігу в умовах змішаної економіки. Відносини 
держави з іншими суб’єктами економічного кругообігу. Вплив дер- 
жави на економічний кругообіг. 

Вплив держави на економічну рівновагу. Чисті видатки і транс- 
формація функції споживання. Модель економічної рівноваги за 
методом «видатки—випуск». Державні та національні заощаджен- 
ня. Модель економічної рівноваги за методом «вилучення — 
ін’єкції». 

 
Тема 8. Фіскальна політика 

 
Дискреційна фіскальна політика. Стимулювальна та стримуюча 

фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і складний му- 
льтиплікатор видатків. Мультиплікатор податків. Мультиплікатив- 
ний  вплив  державних  закупівель  і  чистих  податків  на  реальний 
ВВП. Мультиплікатор збалансованого бюджету. 

Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як 
вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку авто- 
матичної фіскальної політики в умовах падіння та зростання вироб- 
ництва. Ефект гальмування автоматичної фіскальної політики та не- 
обхідність її доповнення дискреційною політикою. 

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскаль- 
ної політики на основі моделі «сукупний попит—сукупна пропози- 
ція». Вплив зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки 
пропозиції. Наслідки стимулювальної податкової політики для дер- 
жавного бюджету. Крива Лаффера про залежність між податковими 
ставками і податковими надходженнями до бюджету. 

Фіскальна політика та державний бюджет. Вплив фіскальної по- 
літики та циклічних коливань на державний бюджет. Фактичне, по- 
тенційне та циклічне бюджетне сальдо. Оцінка бюджетної політики 
в умовах повної та неповної зайнятості. Суперечність між стабіліза- 
ційною та бюджетною функціями фіскальної політики. Концепції 
збалансування державного бюджету. Джерела дефіцитного фінансу- 
вання. Державний борг та ефекти витіснення. Емісійне фінансуван- 
ня бюджетного дефіциту та інфляція. 
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Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика 
 

Механізм функціонування грошового ринку. Грошова пропози- 
ція та грошові агрегати. Графік грошової пропозиції. Попит на гро- 
ші для угод, попит на гроші як активи та їх графічна інтерпретація. 
Модель грошового ринку. Порушення та відновлення рівноваги на 
грошовому ринку. 

Банківська система та грошова пропозиція. Основні функції ко- 
мерційних банків. Банківські резерви. Банківський механізм розши- 
рення грошової пропозиції на основі депозитного мультиплікатора. 
Грошова пропозиція з урахуванням депозитних та готівкових гро- 
шей. Грошова база, грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція. 

Грошово-кредитне регулювання економіки. Монетаристська тео- 
рія як теоретична база монетарної політики. Кількісне рівняння як 
концептуальна основа монетаристської теорії. Передатний механізм 
монетарної політики. Основні методи монетарної політики. Вплив 
монетарної політики на економіку: політика дорогих та дешевих 
грошей; антиінфляційна функція. 

Модель IS–LM як імітація одночасної рівноваги на товарному та 
грошовому ринках. Обгрунтування кривої IS та її рівняння. Обгрун- 
тування кривої LM та її рівняння. Модель IS–LM як аналітичний за- 
сіб макроекономічної політики. 

 
Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності 

 
Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій та його складові. 

Рахунок капітальних операцій та його зміст. Сутність та роль авто- 
номної статті «Помилки та упущення». Резервні активи як регуляти- 
вна стаття платіжного балансу. Модель платіжного балансу. 

Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види ва- 
лютного курсу залежно від режиму його формування. Односторон- 
ній та багатосторонній валютний курс. Номінальний та реальний ва- 
лютний  курс.  Паритет  купівельної  спроможності.  Попит  і 
пропозиція як чинники валютного курсу. Зв’язок валютного курсу з 
платіжним балансом. Валютні системи в розвитку. 

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Економічна рівновага в умо- 
вах відкритої економіки. Чистий експорт як компонент сукупних 
видатків. Гранична схильність до імпорту та складний мультипліка- 
тор. Вплив чистого експорту на ВВП. 



 
113 

 

Тема 11. Ринок праці та соціальна політика 
 

Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропози- 
ція і ціна на ринку праці. Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська 
теорія ринку праці. Теорія гнучкого ринку праці. 

Державна політика зайнятості населення. Стимулювальна по- 
літика як метод зменшення безробіття та її інфляційні наслідки. 
Крива Філіпса про зв’язок між безробіттям та інфляцією в корот- 
костроковому та довгостроковому періодах. Висновки кривої Фі- 
ліпса для політики зайнятості. Державні програми сприяння за- 
йнятості. 

Економічна нерівність та політика соціального захисту населен- 
ня. Крива Лоренця як графічна модель фактичного розподілу дохо- 
дів. Чинники, що викликають нерівність у доходах. Бідність та про- 
житковий мінімум. Державна система соціального захисту 
населення: соціальні гарантії, соціальна допомога, соціальне страху- 
вання. 

 
Тема 12. Економічне зростання 

 
Фактори економічного зростання. Виробнича функція. Трансфо- 

рмація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів у 
економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на ос- 
нові моделі АD-AS і кривої виробничих можливостей. 

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови мо- 
делі. Вплив запасу капіталу на економічне зростання. «Золоте пра- 
вило» нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. 
Вплив приросту населення на економічне зростання. Вплив техніч- 
ного прогресу на економічне зростання. Висновки моделі Солоу. 
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Укладачi: Л.Я. Корнiйчук, д-р екон. наук, проф. (КНЕУ); Г. Ю. Ки- 
риллова, Н. О. Татаренко, кандидати економічних наук, доценти 
(КНЕУ) 

 
Історія економічної думки вивчає економічні погляди, які виник- 

ли ще в глибокій давнині і пройшли складний шлях від поверхового 
тлумачення економічних явищ до формування економічних теорій, 
учень. Саме ці теорії, процес їх розвитку є предметом дослідження 
історії економічних учень. 

Опанування економічної теорії вимагає знання магістрального 
шляху розвитку економічної думки. Воно важливе насамперед у 
плані знання історії економічної науки, як і будь-якої історії. Окрім 
того, вивчення історії економічних учень потрібне не лише для гли- 
бшого розуміння минулого економічної науки, а й для усвідомлення 
сучасних економічних теорій. 

Курс історії економічних учень безпосередньо примикає до кур- 
су економічної теорії (політичної економії), логічно доповнює його. 
Простеживши історичний розвиток економічних ідей, з’ясувавши, 
як і за яких умов розвивалась економічна наука, можна досконаліше 
зрозуміти і засвоїти положення курсу економічної теорії, осягнути 
генезис економічних законів та категорій, зробити порівняльний 
аналіз їх тлумачень. 

Мета курсу — поглиблене вивчення та творче осмислення основ- 
них етапів і напрямів розвитку економічних учень. Історія економіч- 
них учень розкриває передумови та закономірності еволюції світової 
економічної науки, систематизує та аналізує економічні знання. Вона 
висвітлює економічні концепції головних шкіл і напрямів економіч- 
ної думки, знайомить з досягненнями видатних учених-економістів. 

 
Тема 1. Предмет і завдання курсу 

 
Предмет iсторії економічних учень — процес виникнення, розви- 

тку, боротьби і зміни систем економічних поглядів. 
Історiя  полiтичної  економiї  —  основний  роздiл  iсторiї  еко- 

номiчних учень. 


