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ПЕРЕДУМОВА
Розвиток трансформаційних процесів в сучасному світі обумовлює необхідність підготовки високопрофесійних, творчо мислячих фахівців, здатних вчитися, самостійно аналізувати соціально-економічні реалії та робити відповідні висновки. Важливу роль
у цьому процесі відіграє пізнання фундаментальних основ функціонування і розвитку національного господарства, яке є об’єктом
дисципліни «Макроекономіка».
Макроекономіка є наукою, яка досліджує закономірності функціонування національного господарства як єдиного організму, як
системи відносин всієї національної економіки. Вивчення макроекономіки дає змогу не тільки пізнавати основні закони і категорії, але й застосовувати макроекономічні принципи до подій минулого та сучасного життя, розуміти перспективи економічного
розвитку, фактори та механізми досягнення соціально-економічного прогресу держави. Це особливо важливо в умовах економічних зрушень, які відбуваються в Україні. Теоретичне усвідомлення
об’єктивних тенденцій розвитку загальноцивілізаційного процесу
дає можливість бачити єдність теорії і практики господарювання,
зіставляти економічні процеси, з розумінням ставитися до всього
раціонального з теоретичних і практичних надбань світової економічної думки.
У підручнику змістовно і обґрунтовано розкриваються основні
макроекономічні проблеми. Висвітлюються особливості підходів
класичної та кейнсіанської теорій до ключових питань макроекономіки. Теоретичні положення та моделі ілюструються схемами,
графіками, таблицями.
Підручник складається з двох частин.
У першій частині висвітлені теоретико-методологічні положення макроекономіки. Досліджуються питання суспільного відтворення та його моделей; аналізуються основні макроекономічні
показники та методи їхнього обчислення; дається обґрунтування
факторів виробництва та розподілу національного доходу; аналізуються функції споживання, заощадження та інвестицій; досліджується функціонування агрегованих сегментів національної
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економіки та концепції макроекономічної рівноваги на основі
принципів класичної та кейнсіанської економічних теорій; розкриваються проблеми циклічного розвитку економіки та її економічного зростання, безробіття та інфляції; висвітлюються особливості
фіскальної та монетарної макроекономічної політики.
У другій частині підручника надано практикум-тренінг у відповідності до тем першої частини. Практикум містить питання, тести
і задачі для самоконтролю. Для перевірки здобутих знань наведено
відповіді на тести та розв’язання задач.
Такий формат і зміст підручника має сприяти ефективному та
творчому опануванню дисципліни «Макроекономіка» в контексті
сучасних вимог до змісту та якості вищої освіти. Рекомендується
студентам та викладачам, науковцям та практичним працівникам.
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