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ВСТУП 

Курс « Макроекономіка ІІІ» належить до циклу дисциплін вільного вибору 
аспіранта освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі 
спеціальності 051 “Економіка”. Вивчення дисципліни передбачено у четвертому 
семестрі. 

Дисципліна «Макроекономіка ІІІ» присвячена поглибленому вивченню 
теоретичних основ сучасного макроекономічного аналізу та практичним 
аспектам використання економіко-математичних моделей для визначення 
ефективності функціонування національної економіки та механізму її 
макроекономічного регулювання. 

Значну увагу приділено застосуванню сучасної методології дослідження 
довгострокових і короткострокових макроекономічних проблем: загальної 
рівноваги та стабільності національної економіки, економічного зростання тощо. 

Для вивчення курсу аспіранти повинні володіти програмними 
компетентностями, набутими під час вивчення макро- та мікроекономіки, 
макроекономічного аналізу (макроекономіка ІІ) та мікроекономічого аналізу 
(мікроекономіка ІІ). 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Економічна ефективність та макроекономічна рівновага. 
2. Макроекономічна нестабільність. Економічна політика держави. 
3. Макроекономічна динаміка та економічне зростання. 

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни є розширення теоретичних знань щодо особливостей та 
ефективності функціонування відкритих економічних систем, а також набуття 
нових практичних навиків із використання сучасних методів та моделей 
макроекономічного аналізу для інтерпретації впливу на національну економіку 
поведінки основних мароекономічних суб’єктів із врахуванням дії різноманітних 
зовнішніх збурень. 

Задля досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: 
- ознайомити аспірантів із сучасним інструментарієм макроекономічних 

досліджень; 
- з’ясувати методологічні підходи до аналізу механізмів організації 

національної економіки та моделюванння поведінки економічних суб’єктів; 
- розкрити значення моделей макроекономічної рівноваги в сучасному 

аналізі особливостей функціонування та динаміки відкритої господарської 
системи; 

- продемонструвати методи аналізу та оцінки джерел зростання економіки, 
підвищення рівня життя в країні в короткостроковому та довгостроковому 
періодах; 



 

 

 
- здійснити порівняльний аналіз теоретичних концепцій щодо основних 

причин виникнення макроекономічної нестабільності та рекомендованих заходів 
економічної політики на її усунення. 

 
Після завершення дисципліни аспірант повинен: 
знати: 
- сучасні теорії та методи макроекономічного аналізу; 
- зміст наукових дискусій в макроекономіці щодо проблем застосування 

заходів економічної політики та їх впливу на господарську практику; 
- основні джерела та методики оцінки факторів зростання національної 

економіки та підвищення рівня життя народу; 
- причини виникнення та форми прояву основних ознак нестабільності 

національної макроекономіки — інфляції, безробіття, рецесії; 
- механізми досягнення макроекономічної рівноваги за повної зайнятості. 
вміти: 
- за допомогою відповідних методів та моделей оцінювати та аналізувати 

динаміку основних макроекономічних показників, оцінювати ефективність 
функціонування національної економіки та перспективи її розвитку; 

- моделювати процеси досягнення макроекономічної рівноваги та її 
порушення внаслідок різноманітних збурень; 

- виявляти причини посилення макроекономічної нестабільності та 
формувати рекомендації щодо заходів уряду, спрямованих на її усунення; 

- здійснювати якісну та кількісну оцінку впливу макроекономічної політики 
на розвиток національної економіки в короткостроковому та довгостроковому 
періодах; 

- застосовувати сучасні моделі економічного зростання для оцінки динаміки 
національного виробництва та прогнозування рівня життя в країні. 
  У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант набуває загальні та 
фахові компетентності ЗК01, ЗК02, ЗК04, СК02, що виявляються у результатах 
навчання РН01, РН04, РН08, визначених освітньо-науковою програмою. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /3 кредити ECTS. 
 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Економічна ефективність та макроекономічна 
рівновага. 
Тема 1. Вступ до макроекономіки ІІІ. Методологія макроекономіки. Методи 
дослідження національної економіки. Основні постулати, припущення та закони 
макроекономіки. Моделювання як метод макроекономічного аналізу. Ендогенні 
та екзогенні змінні макроекономічних моделей. Макроекономічні показники. 
Номінальні і реальні змінні. Філософія макроекономіки. Модель кругопотоку як 
вихідна модель макроекономічного аналізу. Двосекторна модель кругопотоку. 
Доходи і витрати. Заощадження та інвестиції у схемі кругопотоку. Державний та 



 

 

 
зарубіжний сектори у схемі кругопотоку. Національні рахунки як фактологічна 
база макро¬еко¬номіки. Показники обсягу націо¬наль¬ного виробництва. 
Показники рівня зайнятості. Повна зайня-тість. Природна норма безробіття. 
Показники рівня цін. Індекси цін. Інфлювання і дефлювання.  
Тема 2. Сучасні моделі макроекономічної рівноваги закритої економіки. 
Інструментарій дослідження економічної рівноваги. Сукупні видатки та їх 
складові. Рівно¬важний ВВП. Методи визначення рівноважного ВВП: 
“витікання-ін”єкції” та “видатки-обсяг національного виробництва”. Роль 
запасів у досягненні економічної рівноваги у коротко¬стро¬ковому періоді. 
Зміна сукупних видатків і рівноважний ВВП. Ефект мультиплікатора. 
Мультиплікатор ви¬датків. Способи визначення мультиплікатора. Ефект 
акселератора. Вплив зовнішньої торгівлі на рівноважний ВВП. Вплив 
державного сектора на рівноважний ВВП. Мультиплікатор збалансова¬ного 
бюджету. Повний мультиплікатор видатків. Економічна рівновага у 
довгостроковому періоді та механізм її досягнення. Інфляційний і дефляційний 
розриви. Модель IS-LM для закритої економіки. Товарний ринок і крива IS. 
Графічний та аналітичний методи виведення кривої IS. Переміщення кривої IS.  
Ринок грошей і крива LM. Чинники, що впливають на переміщення кривої LM. 
Графічний та аналітичний методи виведення кривої LM. Складові моделі IS-LM.  
Тема 3. Макроекономічна рівновага та стабілізаційна політика у відкритій 
економіці. 
Міжнародні потоки товарів і капіталів. Велика і мала відкрита економіка. 
Взаємозв’язок між чистим експортом та чистими інвестиціями. Платіжний 
баланс. Система подвійного запису у платіжному балансі. Класифікація статей 
платіжного балансу. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. Валюта і 
валютні курси. Валюта і її види. Валютний курс. Фіксовані і плаваючі валютні 
курси. Номінальні і реальні валютні курси. Ефективні валютні курси. Чинники, 
що впливають на плаваючі валютні курси. Переваги і недоліки плаваючих 
валютних курсів. Переваги і слабини фіксованих валютних курсів. Особливості 
макроекономічної рівноваги у відкритій економіці. Взаємозв’язок валютних 
курсів, зовнішньої торгівлі і платіжного балансу. Крива BP і чинники, які 
впливають на її переміщення. Модель Мандела-Флемінга. Макроекономічна 
політика у малій відкритій економіці за плаваючого валютного курсу. 
Макроекономічна політика за фіксованого валютного курсу. Вплив міжнародної 
мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики.  
Тема 4. Cукупна пропозиція і сукупний попит у теоріях економічних 
коливань. Сучасні моделі ділових циклів. 
Сукупна пропозиція. Крива довгострокової сукупної пропозиції та її 
переміщення. Крива короткострокової сукупної пропозиції та її переміщення. 
Теорії кривої короткострокової сукупної пропозиції. Чинники сукупної 
пропозиції у короткостроковому періоді. Сукупний попит і його складові. 
Виведення кривої сукупного попиту (AD) за основі моделі IS-LM. Причини 
від’ємного нахилу кривої AD. Нецінові чинники сукупного попиту. 
Переміщення кривої сукупного попиту. Рівновага сукупних попиту і пропозиції. 



 

 

 
Збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції. Стагфляція. Перегріта 
економіка. Дискусія з приводу сукупного попиту та сукупної пропозиції. 
Економічні коливання та їхні причини. Залежність між зміною обсягу 
національного виробництва і зміною рівня безробіття. Закон Оукена. 
Екстернальні та інтернальні теорії економічних коливань. Теорія реального 
ділового циклу. Неокейнсіанські концепції економічних коливань.  
 
Змістовий модуль 2. Макроекономічна нестабільність. Економічна політика 
держави. 
Тема 5. Макроекономічна нестабільність та проблеми здійснення 
стабілізаційної політики 
Безробіття та його види. Теорії безробіття. Негнучкість заробітної плати та її 
основні причини. Державна політика зниження природної норми безробіття. 
Полеміка щодо фіскальної та монетарної політики. Активна і пасивна 
стабілізаційна політика. Внутрішні і зовнішні лаги стабілізаційної політики. 
Критика Лукаса. Правило неефективності політики. Дискреційна економічна 
політика. Правила проведення економічної політики.  
Тема 6. Інфляція та монетарна політика 
Суть і види інфляції. Причини інфляції. Економічні школи про причини інфляції. 
Інфляція як багатофакторний процес. Взаємозв’язок безробіття та інфляції. 
Рання крива Філіпса. Сучасне тлу-мачення взаємозв’язку інфляції і безробіття. 
Довгострокова крива Філіпса.  Методи боротьби з інфляцією. Індексація та 
дезінфляція. Антиінфляційна стратегія. Центральний банк та його місце у 
національній економіці. Баланс центрального банку. Застосування знарядь 
монетарної політики. Операції на відкритому ринку. Облікова ставка. Дисконтні 
позики. Норма резервування. Цілі, завдання та види монетарної політики. 
Політика “дорогих грошей” і політика “дешевих грошей”. Передавальний 
механізм монетарної політики. Нейтральність грошей у довгостроковому 
періоді.  
Тема 7. Фіскальна політика та державний борг 
Суть та інструменти фіскальної політики. Традиційні погляди на державний 
борг. Рікардівський підхід до державного боргу. Платоспроможність держави за 
державним боргом. Проблеми вимірювання дефіциту бюджету. Моделі 
платоспроможності за внутрішнім державним боргом. Зовнішній державний 
борг та проблеми його обслуговування. Загальна модель платоспроможності 
держави.  
 
Змістовий модуль 3. Макроекономічна динаміка та економічне зростання. 
Тема 8. Неокласичні моделі економічного зростання та розвитку 
національної економіки. 
Суть, значення та фактори економічного зростання. Виробнича функція, її види 
та властивості. Виробнича функція Коба-Дугласа. Неокласична модель 
економічного зростання Солоу. Вихідні основи моделі Солоу. Нагро¬мадження 
капіталу. Чинники капітало¬озброєності праці. Стаціонарний обсяг капіталу. 



 

 

 
Рівень заощадження. Золоте правило обсягу капіталу. Стаціонарний стан зі 
зростанням населення. Вплив науково-технічного прогресу на еконо¬мічне 
зростання. Стаціонарний стан із врахуванням науково-технічного прогресу. 
Обчислення внеску факторів в економічне зростання. Ендогенні теорії 
економічного зростання.  
Тема 9. Моделі економічного зростання Рамсея та Даймонда. Ендогенні 
теорії економічного зростання. 
Мікроекономічні основи моделей економічного зростання Рамсея та Даймонда. 
Задачі споживчого вибору та поведінки виробника. Мікроекономічний підхід до 
загальної рівноваги. Стаціонарний стан та траекторії зміни показників у моделі 
Рамсея. Щвидкість конвергенції. Припущення моделі економічного зростання з 
перетином поколінь (модель Даймонда). Дослідження динаміки основних 
макропоказників у моделі Даймонда. Альтруїстичні звязки між поколіннями. 
Огляд моделей ендогенного зростання: модель AK та  модель Ромера. Моделі 
зростання різноманітності товарів, сходинок якості та запозичення технологій.  
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4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь аспірантів з дисципліни 
використовуються такі засоб11 оцінювання: 

- для поточного контролю: усне опитування, розв'язування задач, аналіз
практичних снтуацій, контроль відвідування занять;

- для пролrі:ж,юго контролю: письмове тестування та розв'язування
контрольних задач;

- для підсумкового контролю: письмовий іспит.

5. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛІО у-_СПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Підсумковий контроль успішності здійснюється у формі іспиту наприкінці 

семестру. 
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Для іспиту та Для недиферен-

диференційованого заліку ційuваного зnліку 
90- І ОО А Відмінно 
91 -89 в 

Добре 
71 -80 с Зарnховано 
61 - 70 D 

Задовільно 
51 -60 Е 

Незадовільно з можm1вістю Не зараховnно з 
21 - 50 FX r.южливістю повторного повторного складання 

складання 

Незадовільно з обов'язковим Не зараховано з 
0-20 F повторни�1 вивчення�, обов'язковим повторним 
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