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ПЕРЕДМОВА
«Економіка
–
живий
і
еволюціонуючий
предмет.
У
кожну епоху вона повинна
розгадувати нові загадки і
постійно стикатися з необхідністю
вибору в суспільній політиці»
П. Семюелсон, Д.Нордгауз
Однією із важливих складових економічної теорії є
макроекономіка, що досліджує поведінку національної економіки як
цілісної системи, вивчення якої є необхідною складовою професійної
підготовки економістів і менеджерів, й формування у них аналітичного
підходу до розгляду явищ і процесів сучасних економічних систем.
Останнім часом національні економіки багатьох країн світу
зіткнулися з рядом проблем пов’язаних із зниженням життєвого рівня
населення, збільшенням кількості бідних, дефіцитом державного
бюджету і необхідністю розумного поєднання державного і приватного
секторів економіки, посиленням іноземної конкуренції, дефіцитом
торгівельного балансу і значним зовнішнім боргом, світовими
екологічними проблемами і питаннями збереження миру тощо.
Функціонування економічної системи України відбувається під
впливом названих вище проблем, які виникають як у внутрішньому, так
і зовнішньому середовищах. Все це потребує вивчення, дослідження та
аналізу економічної системи на основі соціально-економічних
показників стану національної економіки, що виступають об’єктивними
індикаторами її оцінки та перспектив розвитку країни.
Метою курсу «Макроекономіка» є дослідження механізму
функціонування національної економіки на основі макроекономічних
теорій, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою та практичним
досвідом макроекономічної політики.
Після опанування курсу студент повинен:
знати – ключові положення макроекономічних теорій, які лежать
в основі макроекономічної науки; систему макроекономічних
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показників та базові моделі макроекономічної рівноваги; механізм
економічної політики, зокрема, фіскальної, монетарної та
зовнішньоекономічної;
уміти – обчислювати основні макроекономічні показники;
аналізувати результати функціонування та розвитку національної
економіки; оцінювати ефективність економічної політики держави.
Представлений навчальний посібник відповідає нормативним
вимогам щодо змісту начальної дисципліни «Макроекономіка» для
підготовки фахівців в галузі економіки, бізнесу і управління.
Особливістю даного навчального посібника є те, що зміст тем
систематизовано у вигляді таблиць з виокремленням найбільш суттєвих
визначень, формул, графіків. Також, у структурі кожної теми
запропоновано розгляд теоретичних відомостей, цікавих науковопрактичних фактів і коментарів, питання для розгляду на семінарських і
практичних заняттях, тестові завдання для самостійної роботи,
практичні завдання і задачі і тематика виступів, дискусій, есе,
реферативних та курсових робіт. Особливу увагу приділено питанням
аналізу української економіки у зв’язку з загальносвітовими
тенденціями і входженням України в європейський економічний
простір.
Навчальний посібник передбачає розгляд дванадцяти базових тем:
макроекономіка як наука, макроекономічні показники в системі
національних рахунків, товарний ринок, споживання домогосподарств,
приватні інвестиції, сукупні витрати і ВВП, ринок праці, грошовий
ринок, інфляційний механізм, економічна динаміка, держава в системі
макроекономічного регулювання, зовнішньоекономічна діяльність.
Тема «Макроекономіка як наука» включає аналіз предмету,
об’єкту, методології, функцій макроекономіки як науки, напрямів
підвищення ефективності її функціонування, характеристики
макроекономічних суб’єктів та ринків, а також їх взаємодії;
систематизовані макроекономічні моделі і представлені особливості
моделі кругообігу у відкритій економіці; наведений огляд основних
теоретичних підходів до макроекономічної науки, без чого неможливе
усвідомлення процесів становлення сучасної макроекономічної науки.
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У темі «Макроекономічні показники в системі національних
рахунків» представлена загальна характеристика системи національних
рахунків, концепції та загальні принципи її побудови; особливої уваги
заслуговує розгляд основних макроекономічних показників та методів
їх розрахунку.
У темі «Товарний ринок» проаналізовані сукупний попит і
сукупна пропозиція, цінові та нецінові чинники сукупного попиту та
сукупної пропозиції, а також модель AD-AS і механізм відновлення в
умовах порушення макроекономічної рівноваги.
Тема «Споживання домогосподарств» дає загальні уявлення про
споживання у взаємозв’язку з доходами домогосподарств, оцінює
недоходні фактори споживання і заощадження, нерівномірність в
розподілі доходів за допомогою кривої Лоренца і коефіцієнта Джині.
У темі «Приватні інвестиції» аналізуються інвестиційні механізми
функціонування національної економіки на основі кейнсіанського і
неокласичного підходів; крім того, представлений взаємозв’язок
заощаджень та інвестицій. Що є важливим аспектом для
функціонування сучасної економічної системи України.
Тема «Сукупні витрати і ВВП» аналізує зазначену проблему на
основі методів «витрати-випуск» і «вилучення-ін’єкції», наведена
сутність мультиплікатора витрат і ефекту мультиплікатора; крім того,
проаналізовано основні підходи до взаємообумовленості скупних
витрат і потенційного ВВП.
У темі «Ринок праці» представлений аналіз таких категорій як
населення, трудові ресурси, зайнятість, безробіття, заробітна плата,
моделей ринку праці, розрахунку соціально-економічних втрат від
безробіття і основних показників, що характеризують ринок праці.
Тема «Грошовий ринок» розкриває основні його поняття,
пов’язані із сутністю, функціями та формами грошей, процентною
ставкою, пропозицією та попитом на гроші з урахуванням класичного,
кейнсіанського та фрідманівського підходів; особливої уваги заслуговує
питання досягнення рівноваги на грошовому ринку.
У темі «Інфляційний механізм» наведені поняття, що
характеризують інфляцію, її види, причини на основі різних
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теоретичних підходів, наслідки, основні заходи антиінфляційної
політики, зв’язок інфляції та безробіття.
У темі «Економічна динаміка» основна увага приділена сутності
економічного зростання на основі розгляду основних теорій (модель
Харрода-Домара, виробнича функція Кобба-Дугласа, модель Солоу);
важливим в цій темі є розгляд сутності, видів і фаз економічних циклів,
а також основних теорій, що їх характеризують.
Тема «Держава в системі макроекономічного регулювання»
обґрунтовує сутність та необхідність державного регулювання
економіки, дає характеристику вад ринкового саморегулювання,
моделей включення держави в економічну систему, основні заходи
фіскальної і монетарної політики, пов’язує їх з питаннями формування
державного бюджету, а також порівнює характеристики кейнсіанського
і монетаристського підходів щодо переваг монетарної та фіскальної
політики; наприкінці теми представлений графік Хікса-Хансена як
модель загальної рівноваги національного ринку.
Тема «Зовнішньоекономічна діяльність» показує основні
механізми взаємозв’язку економік різних країн світу, вплив
зовнішньоекономічної діяльності країни на формування економічної
рівноваги; представлені основні поняття платіжного балансу, валюти,
валютного курсу і валютного регулювання для формування ефективної
валютної системи. Крім того, представлені теорії міжнародної торгівлі
та основні заходи зовнішньоторговельної політики країни.
Навчальний посібник містить словник умовних понять і позначень
з урахуванням загальноприйнятих міжнародних стандартів, варіанти
контрольних робіт для студентів заочної та дистанційної форм
навчання, питання до підсумкового контролю знань, перелік
рекомендованої літератури та корисних посилань для ознайомлення,
поглибленого вивчення та аналізу інформації.
Сподіваємось, запропонований навчальний посібник стане
основою для змістовного опанування основних макроекономічних
проблем, що забезпечить формування необхідних професійних
компетенцій майбутніх економістів та управлінців.
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