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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Макроекономіка світогосподарських процесів»
складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми
підготовки
перший (бакалаврський)
(назва рівня вищої освіти)
спеціальності (напряму)
051 "Економіка"
спеціалізації
Міжнародна економіка
1.1 Опис навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни — формування професійних компетенцій на
основі отримання теоретичних знань та практичних навиків з питань закономірностей
безперервного зростання виробництва суспільного продукту, відповідного зростанню
суспільних потреб, в умовах повного використання ресурсів і стабільності грошової
системи, а, також, відхилення від цих умов.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни — володіти категоріальним апаратом та
методологією макроекономіки світогосподарських процесів; знати закономірності
функціонування і розвитку господарського комплексу як цілого, фактори, що впливають
на підтримання рівноваги в цій системі і викликають відхилення від нього, способи
регулювання процесів, що відбуваються в економіці.
1.1. Кількість кредитів 4
1.2. Загальна кількість годин. 120
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
2-й
Семестр
3-й
3-й
Лекції
32 год.
12
Практичні, семінарські заняття
32 год.
Лабораторні заняття
Самостійна робота, в тому числі
56 год.

108 год.

1.3. Заплановані результати навчання
Студенти повинні досягти таких результатів навчання. У результаті вивчення даного
курсу студент повинен:
знати:
– закономірності й загальні тенденції розвитку економічних процесів на макрорівні;
– виділяти складові макроекономічні агрегати та зв’язки між ними;

–

методичні основи обчислення макроекономічних показників, прогнозування
макроекономічного розвитку;
– прояви циклічності та індикатори економічного циклу;
– фактори, що визначають обсяги виробництва, темпи економічного зростання країни;
рівень зайнятості ресурсів; динаміку цін, причини та наслідки інфляції; обсяги
споживання, заощаджень, інвестицій, рівень ставки відсотку, обсяги експорту,
імпорту, стан платіжного балансу країни, динаміку валютного курсу;
– цілі і інструменти бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики; політики
зайнятості та соціального захисту населення;
вміти:
– розуміти економічний сенс та значення основних макроекономічних показників або
іншої інформації під час вивчення макроекономічних процесів;
– користуватися теоретичними положеннями дисципліни для вирішення практичних
завдань щодо аналізу макроекономічної ситуації національної економіки конкретної
країни;
– аналізувати результати функціонування та розвитку національної економіки;
– аналізувати результативність економічної політики держави.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1 Загальні основи макроекономічних явищ та процесів
Тема 1 Предмет і основні проблеми макроекономіки світогосподарських процесів
Зміст
Основні поняття макроекономіки світогосподарських процесів, макроекономіка,
макроаналіз, агрегування, агрегати, валовий національний продукт, сукупний попит,
сукупна пропозиція, макроекономічна модель, екзогенні та ендогенні змінні.
Макроекономічна політика, стабілізаційна політика, структурна політика, активна і пасивна
економічна політика, часові лаги, раціональні очікування, твердий курс, дискреційність.
Тема 2. Валовий національний продукт і методи його обчислення.
Зміст
Поняття валового національного продукту і підходи до його вимірювання. Структура
валового національного продукту. Система національних рахунків. Номінальний і реальний
ВВП. ВВП і суспільний добробут. Валовий національний продукт (ВНП), валовий
внутрішній продукт (ВВП), кінцева і проміжна продукція, додана вартість, розрахунок ввп
за витратами і доходами, споживання, інвестиції, державні закупівлі, чистий експорт,
чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, наявний доход,
номінальний і реальний ВВП, дефлятор ВВП, Індекс споживчих цін.
Тема 3. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит і сукупна пропозиція.
Зміст
Сукупний попит Сукупна пропозиція. Моделі рівноваги сукупного попиту і сукупної
пропозиції. Споживання, інвестиції, державні витрати, чистий експорт, рівень цін, реальний
обсяг національного виробництва, ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект
імпортних закупівель, крива сукупного попиту, крива сукупної пропозиції, кейнсіанський
відрізок, класичний відрізок, макроекономічна рівновага, ефект храповика.
Тема 4. Господарська кон'юнктура і циклічність розвитку економіки
Зміст
Кон'юнктура: поняття, види, фактори. Цикл як спосіб існування господарських структур.
Структурні кризи, кон'юнктура, господарський цикл, цикли Китчина, Жуглара,
Кіндратьєва, фази циклу, криза, довгі хвилі кон'юнктури, структурні кризи,
антициклическая політика.
Тема 5. Макроекономічна нестабільність: безробіття та інфляція
Зміст
Зайнятість і безробіття. зайнятість, безробіття, фрикційне, структурне, циклічне безробіття,
Природна норма безробіття, показники безробіття, Економічні витрати безробіття: розрив

в ВВП, нерівномірний тягар, закон Оукена. Інфляція і її форми. Показники інфляції: рівень
інфляції, темпи інфляції. Споживчий кошик, інфляція попиту, інфляція витрат, повзуча
інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція, темп інфляції, правило 70-ти. Взаємозв'язок
інфляції та безробіття. Крива Філіпса, стагфляція, інфляційні очікування.
Розділ 2. Теоретичні основи макроекономічної політики та рівноваги макроекономічної
системи
Тема 6. Грошово-кредитна система
Зміст
Попит і пропозиція на грошовому ринку. Вплив грошей на обсяг виробництва. Грошова
система, біметалізм, монометалізм, грошова маса, грошові агрегати, рівняння обміну, попит
на гроші, грошова пропозиція. Банківська система і кредитно-грошова політика. Банківська
система, банківські операції, частковий резерв, грошовий мультиплікатор. Кредитногрошова політика, норма обов'язкового резерву, облікова ставка, операції на відкритому
ринку, політика дешевих і дорогих грошей, «ліквідна пастка».
Тема 7. Фінансова система і фінансова політика.
Зміст
Фінанси і їх функції. фінансова політика
Державний бюджет. Бюджетна політика, бюджетний дефіцит і державний борг. Податкова
система і фіскальна політика. Принципи оподаткування, податкова база, податкова ставка,
податкова пільга, вбудовані стабілізатори, бюджетний дефіцит, ефект витіснення, крива
Лаффера,
Тема 8. Економічне зростання
Зміст
Теорія економічного зростання. Фактори і моделі економічного зростання. Темпи зростання
в сучасному світі. Споживання, заощадження, середня і гранична схильність до
споживання, середня і гранична схильність до заощадження, інвестиції, товарноматеріальні запаси, ефект мультиплікатора, акселератор.
Тема 9. Валютні курси і міжнародна фінансова система
Зміст
Валютний курс і платіжний баланс. Міжнародні валютні системи. Міжнародна грошовокредитна політика. Фіксовані і гнучкі валютні курси, золотий стандарт, Бреттон-Вудська
система, платіжний баланс, паритет купівельної спроможності, колективні валюти, валютна
політика, валютні інтервенції.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с.
л
п лаб. інд.
р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
Розділ 1. Загальні основи макроекономічних явищ та процесів
Тема 1 Предмет і основні 13
4 4
5 13
1
проблеми
макроекономіки
світогосподарських
процесів
Тема 2. Валовий
10
2 2
6 10
1
національний продукт і
методи його обчислення
Тема 3.
10
2 2
6 10
1
Макроекономічна

с. р.
13
12

9

9

рівновага. Сукупний
попит і сукупна
пропозиція
Тема 4. Господарська
14
4 4
6 14
1,5
12,5
кон'юнктура і
циклічність розвитку
економіки
Тема 5.
14
4 4
6 14
1,5
12,5
Макроекономічна
нестабільність:
безробіття та інфляція
Разом за розділом 1
61
16 16
29 61
6
55
Розділ 2. Теоретичні основи макроекономічної політики та рівноваги макроекономічної системи
Тема 1. Грошово14
4 4
6 14
1,5
12,5
кредитна система
Тема 2. Фінансова
15
4 4
7 15
1,5
13,5
система і фінансова
політика
Тема 3. Економічне
16
4 4
8 16
2
14
зростання
Тема 4. Валютні курси і
14
4 4
6 14
1
13
міжнародна фінансова
система
Разом за розділом 2
59
16 16
27 59
6
53
Усього годин
120
32 32
56 120
12
108

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва теми
Тема 1 Предмет і основні проблеми макроекономіки світогосподарських
процесів
Тема 2. Валовий національний продукт і методи його обчислення
Тема 3. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит і сукупна
пропозиція
Тема 4. Господарська кон'юнктура і циклічність розвитку економіки
Тема 5. Макроекономічна нестабільність: безробіття та інфляція
Тема 6. Грошово-кредитна система
Тема 7. Фінансова система і фінансова політика
Тема 8. Економічне зростання
Тема 9. Валютні курси і міжнародна фінансова система
Разом

Кількість
годин
4
2
2
4
4
4
4
4
4
32

5. Завдання для самостійної роботи
№ з/п

Види, зміст самостійної роботи
Денна

Тема 1 Предмет і
основні проблеми
макроекономіки
світогосподарських
процесів

Підготовка до практичних
занять, підготовка
рефератів.

Заочна
Опрацювання конспектів
лекцій, опрацювання
рекомендованих
інформаційних джерел,
робота з питаннями, тестами
для самоперевірки

Кількість
годин
денна заочна
5
12

Тема 2. Валовий
національний
продукт і методи
його обчислення

Тема 3.
Макроекономічна
рівновага.
Сукупний попит і
сукупна
пропозиція
Тема 4.
Господарська
кон'юнктура і
циклічність
розвитку
економіки
Тема 5.
Макроекономічна
нестабільність:
безробіття та
інфляція
Тема 6. Грошовокредитна система

Тема 7. Фінансова
система і
фінансова політика

Тема 8.
Економічне
зростання

Тема 9. Валютні
курси і міжнародна
фінансова система

Підготовка до практичних
занять, розв’язання задач,
підготовка рефератів.

Підготовка до практичних
занять, розв’язання задач,
підготовка рефератів.

Підготовка до практичних
занять, підготовка
рефератів.

Підготовка до практичних
занять, розв’язання задач,
підготовка рефератів.

Підготовка до практичних
занять, підготовка
рефератів, розв’язання
задач

Підготовка до практичних
занять, підготовка
рефератів.

Підготовка до практичних
занять, підготовка
рефератів.

Підготовка до практичних
занять, підготовка
рефератів.

Опрацювання конспектів
лекцій, розв’язання задач,
опрацювання
рекомендованих
інформаційних джерел,
робота з питаннями, тестами
для самоперевірки
Опрацювання конспектів
лекцій, розв’язання задач,
опрацювання
рекомендованих
інформаційних джерел,
робота з питаннями, тестами
для самоперевірки
Опрацювання конспектів
лекцій, опрацювання
рекомендованих
інформаційних джерел,
робота з питаннями, тестами
для самоперевірки
Опрацювання конспектів
лекцій, розв’язання задач,
опрацювання
рекомендованих
інформаційних джерел,
робота з питаннями, тестами
для самоперевірки
Опрацювання конспектів
лекцій, розв’язання задач,
опрацювання
рекомендованих
інформаційних джерел,
робота з питаннями, тестами
для самоперевірки
Опрацювання конспектів
лекцій опрацювання
рекомендованих
інформаційних джерел,
робота з питаннями, тестами
для самоперевірки
Опрацювання конспектів
лекцій опрацювання
рекомендованих
інформаційних джерел,
робота з питаннями, тестами
для самоперевірки
Опрацювання конспектів
лекцій опрацювання
рекомендованих
інформаційних джерел,
робота з питаннями, тестами
для самоперевірки

Разом

7. Методи контролю

6

9

6

9

6

12,5

6

12,5

6

12,5

7

13,5

8

14

6

13

56

108

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на семінарських заняттях
відповідно до конкретних цілей, засвоєння Розділів (проміжний контроль) – на
семінарських підсумкових заняттях.
Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів:
o тестові завдання;
o виконання ситуаційних завдань;
o виконання творчих завдань;
o виконання дослідно-аналітичних завдань.
Підсумковий контроль здійснюється на підсумкових заняттях. Оцінка успішності
студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за чотирирівневою шкалою з
урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1
Розділ 2
Разом
Т1 — Т5
Т6 — Т9
30
30
60

Екзамен

40

Сума
100

Т1, Т2 ... – теми розділів.
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

Оцінка для екзамену
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

9. Рекомендована література
Основна література
1. Соболев, В. М. Макроэкономика [Текст] : Учеб. пособ. / В. М. Соболев. – Харьков :
Студцентр, 1997. – 224с.
2. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Макроекономіка. — Львів: Просвіта, 1997.
3. Самюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. – К: «Основи»,
1995. – 544 с.
Допоміжна література
1. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка / За ред. В. Д.
Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 703 с.
2. Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної
літератури, 2005. – 442 с.
3. Бартенёв С. А. История экономических учений. – М.: Юристь, 2002. – 456 с.
4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 720 с.
5. Бурда Майкл, Виплош Чарльз Макроэкономика: Европейський контекст / Пер. з
англ. – К.: Основи, 1998. – 682 с.
6. Буту А. И. Макроэкономика: Учеб. Пособие. – К.: Знання, 2004. – 541 с.
7. Гальперин В. М., Гребенников Л. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С.
Макроэкономика: Учебник / Общая редакция Л. С. Тарасевича. Изд. 2 - е, перераб. и доп. –
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. – 719 с.
8. Гальчинський А. Теорія грошей. Вид. 4-те. – К.: Основи, 2001. – 415 с.
9. Горкіна Л. П., Біла С. О., Небрат В. В. та ін. Ретроспектива ринкових перетворень
в Україні: сучасний дискурс. – К.: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2010.
– 670 с.
10. Гронтковська Т. Е., Косік А. Ф. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр учбової
літератури, 2010. – 672 с.

11. Долан Эд. Дж., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная
политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича. – Л., 1991. – 448
с.
12. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика (пер. с англ. В. Лукашевича и др.);
под общ. ред. Б. Лисовика и др. – СПб., 1994. – 407 с.
13. Задоя А. А., Петруня Ю. С. Макроекономіка: Ученик. – 3-е изд., перераб. и доп.
– К.: «Знання», 2008. – 381 с.
14. Зверяков М. И. Теоретические проблемы формирования национальной
экономической системы: Монография / М. И. Зверяков. – Одесса: Астропринт, 2012. – 352
с.
15. Звєряков М. І. Національна економічна система: проблеми теорії: [монографія] /
М. І. Звєряков. – Одеса: Астропринт, 2012. – 320 с.
16. Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М.
Поручник та ін. / за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.
17. Карпінський Б. А., Божко С. М., Карпінська О. Б. Макроекономіка: зростання і
сталий розвиток: Навч. посіб. – К., ВД «Професіонал», 2006. – 272 с.
18. Кейнс Дж. Избранные произведения (пер. с англ.). – М.: Экономика, 1993. – 541
с.
19. Когура Є. В., Косарів В. М. Моделювання макроекономічної динаміки:
Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 236 с.
20. Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009.
– 424 с.
21. Круш П., Клименко О. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка: Навч. посіб. –
К.:Центр учбової літератури, 2010. – 288 с.
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. The World Bank Group [Electronic resource] – Access mode: http://www.worldbank.org
2. World Values Survey, WVS [Electronic resource] / World Values Survey. – 2015. – Access
mode: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp.
3. Офіційний сайт Держстат України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу:
www.ukrstat.gov.ua
4. Міністерство економіки України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим
доступу
до
сайту —
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44593&cat_id=44592
5. Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2020 року
[Електронний
ресурс].:
Режим
доступу
до
сайту:
www.oblrada.kharkov.ua/dod/596V24d06.doc
6. Харківська обласна адміністрація. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.kharkivoda.gov.ua/
7. Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/ru/index
8. Офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net
9. Компаньон online [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.companion.ua/
10. Бизнес журнал online [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.businessmagazine.ru/
11. РБК-Украина Информационное агентство [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.rbc.ua/
12. Эксперт Украина [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.expert.ua

13. Полезные ссылки, журналы, газеты [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.simon.ua/zhurnaly,gazety.htm
Статті в періодичних виданнях
1. Дідорчук І.Л., ст. викл., Ван Чжидзе. Проблеми Формування Маркетингової Системи
Китаю В Контексті Реалізації Сучасної Міжнародної стратегії економічного розвитку //
Сучасні тренди трансформації світового господарства. Збірник наукових праць
викладачів та студентів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 106 — 112
2. Дідорчук І.Л. ст викл., Голубєв Є.О. Вибір привабливих сегментів для виведення
продукції організації концерну «Європродукт» на зовнішні ринки дитячої літератури //
Сучасні тренди трансформації світового господарства. Збірник наукових праць
викладачів та студентів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. –
3. С. 113 — 121
4. Дідорчук І.Л. ст. викл,. Ріпа Ю. Сучасні наукові підходи до визначення конкурентних
переваг як методологічне підґрунтя вибору маркетингової стратегії організації //
Сучасні тренди трансформації світового господарства. Збірник наукових праць
викладачів та студентів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 121 — 127
5. Дідорчук І.Л. ст. викл., Смахтіна В.А. Перспективні напрями удосконалення
інституційного середовища розбудови аграрних кластерів України // Сучасні тренди
трансформації світового господарства. Збірник наукових праць викладачів та студентів.
– Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – с. 128 — 134
6. Дідорчук І.Л., Сопова Е.А., П Світовий досвід реалізації маркетингової підтримки
державою товарів та послуг на зовнішніх // Сучасні тренди трансформації світового
господарства. Збірник наукових праць викладачів та студентів. – Харків: ХНУ імені В.Н.
Каразіна, 2014. – С. 135 — 141
7. Дідорчук І.Л., ст. викл., Халілаєва Е.Ю. Конкурентні переваги українських компаній на
світовому ринку послуг IT-аутсорсингу ринках // Сучасні тренди трансформації
світового господарства. Збірник наукових праць викладачів та студентів. – Харків: ХНУ
імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 142 — 147.
8. Дідорчук І.Л. Актуальні напрями удосконалення менеджменту міжнародної
конкурентоспроможності національних підприємств ІТ–галузі України [Електронний
ресурс] / Дідорчук І.Л., Куланхіна О.О. // Конкурентні стратегії національного
виробника
на
зовнішніх
ринках. —
2015. —
Режим
доступу:
http://me.econom.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid
=4&lang=uk

1.4. Заплановані результати навчання
Студенти повинні досягти таких результатів навчання. У результаті вивчення
даного курсу студент повинен:
знати:
–
причини виникнення та механізм вирішення основних суперечностей між
безмежними потребами економічних суб’єктів та обмеженими ресурсами;
–
особливості механізму формування ринкової рівноваги;
–
специфіку поведінки індивідуального споживача;
–
ступінь впливу цінових та нецінових змін на криву індивідуального попиту;
–
особливості поведінки фірми на ринку;
–
сутність та основні види витрат та прибутку підприємства; характер зміни
витрат підприємства у короткостроковому та довгостроковому періодах;
–
умови максимізації прибутку фірми у короткостроковому та
довгостроковому періодах в умовах динамічності ринкової кон’юнктури на різних
типах ринків;
–
роль виробничих факторів у формуванні пропозиції готової продукції та у
встановленні цін на неї;
–
особливості ціноутворення на ринках факторів виробництва в умовах
досконалої та недосконалої конкуренції;
–
необхідність і причини втручання держави в економіку.
вміти:
–
здійснювати розрахунки альтернативної вартості кожного управлінського
рішення, яке приймають окремі економічні одиниці на мікрорівні;
–
володіти методикою визначення механізму прийняття рішень окремими
економічними суб’єктами, які прагнуть досягти поставлених цілей;
–
характеризувати особливості поведінки споживача;
–
застосовувати аналітичні методи оцінки аналізу діяльності підприємства у
короткостроковому та довгостроковому періодах;
–
розробляти рекомендації для підприємства щодо вибору оптимальної стадії
виробництва, щодо оптимізації витрат виробництва та максимізації прибутку у
поточному періоді та на перспективу;
–
характеризувати особливості поведінки підприємства на різних типах
ринків;
–
визначати межі державного втручання у функціонування економіки, виходячи із
реальної економічної, політичної, соціальної ситуації в країні

