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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА)» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму 6. 140103  
«Туризм». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» є 
закономірності, що характеризують розвиток економічних систем на макроекономічному рівні, 
визначення механізмів державного регулювання та факторів економічного зростання. 
 

Міждисциплінарні зв’язки:  
 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
Економічна теорія (Основи економічної 

теорії) 
Економічна теорія (Мікроекономіка) 

 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
 
ЗМ 1. Теоретичні аспекти макроекономічного аналізу 
 

ЗМ 2. Макроекономічна рівновага 
 

ЗМ 3. Держава в системі макроекономічного регулювання. 
 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» є 
набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки 
економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу 
економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, 
пов’язаних є їх майбутньою практичною діяльністю. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» є 
набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ 
ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на 
послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; набуття 
навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного 
розвитку господарських систем, а також можливостей держави корегувати цей розвиток 
відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:  основні економічні закони, механізм їх дії; сутність явищ і процесів реального світу, свідомо 
використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності; основні макроекономічні моделі,  
зіставляти та порівнювати їх.  
вміти: ураховувати основні економічні закони у процесі професійної діяльності; за результатами 
аналізу законодавчих актів України, використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою 
зіставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній 
політиці; на основі наявних економічних та природних ресурсів, застосовуючи моделі 
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альтернативних витрат, за допомогою зіставлення та порівняння визначати альтернативні варіанти 
використання економічних ресурсів. 
мати  компетентності:  у використанні використання основних стандартних методик 
обґрунтування можливостей раціонального використання економічних ресурсів; у врахуванні 
соціальних аспектів впливу економічної політики держави;  в орієнтуванні у глобальних 
проблемах економічного розвитку світло господарських зв’язків, інтеграції України в систему 
міжнародного поділу праці. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108годин / 3,0 кредитів ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1 Теоретичні аспекти макроекономічного аналізу 
 

Тема 1. Предмет, метод та функції макроекономіки. 
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 
 
Змістовий модуль 2. Макроекономічна рівновага 
 

Тема 3. Модель сукупний попит – сукупна пропозиція. 
Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції. 
Тема 5. Класична модель макроекономічної рівноваги. 
Тема 6. Рівновага національного ринку в моделі IS -- LM». 
 
Змістовий модуль 3. Держава в системі макроекономічного регулювання 
 

Тема 7. Фіскальна політика держави. 
Тема 8. Монетарна політика. 
Тема 9. Циклічні коливання та економічне зростання. 
Тема 10. Інфляція та антиінфляційна політика. 
Тема 11. Безробіття та політика зайнятості. 
Тема 12. Макроекономічна політика у відкритій економіці. 
 

 
Індивідуальне завдання: 
Курсова  робота для студентів заочної форми навчання 
 
 
3. Рекомендована література  

1. Агапова Т.А. Макроэкономика / Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина– М.: Дело и Сервис, 2000. – 416 с. 
2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О Баластрик. – 
К.: Знання, 2004. – 851 с. 
3. Макконнелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика /– Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - 
М.: ИНФРА, 2006. – 826 с.  
4. Макроекономіка: навч. посібник / за заг. ред. В. П. Решетило (2-е вид., доповнене); Харк. нац. 
акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2013. 224 с.  
5. Національна економіка: навч. посібник / за заг. В.П.Решетило; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - 
Х.: ХНАМГ, 2009. – 386 с.  
6. Панчишин С. Макроекономіка / С.Панчишин  – К.: Либідь, 2001. – 614 с. 
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7. Савченко А.Г. Макроекономіка: підручник / А.Г. Савченко – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 
2007. – 448 с. 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  

• Поточний контроль за ЗМ1., ЗМ2., ЗМ3. (тестові завдання різних типів, розв’язання задач). 
• Виконання та захист розрахунково-графічного завдання. 

 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Економічна теорія (МАКРОЕКОНОМІКА) 

Мета вивчення: набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них 
логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і 
аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних 
проблем, пов’язаних є їх майбутньою практичною діяльністю. 
Предмет дисципліни : закономірності, що характеризують розвиток економічних систем на 
макроекономічному рівні, визначення механізмів державного регулювання та факторів 
економічного зростання. 
Змістовні модулі:  Теоретичні аспекти макроекономічного аналізу. Макроекономічна рівновага. Держава в системі 
макроекономічного регулювання. 
 

ABSTRACT (ANNOTATION) 
 

ECONOMICS THEORIES (MАCROECONOMICS) 
Purpose:  the acquisition of future specialists of deeh economic knowledge, the formation of the logic of economic thinking and 
economic culture, learning the basic methods of understanding and analysis of economic processes, the ability to make informed 
decisions of economic issues related to future pratitioners. 
Object:  pattems characterizing the development of economic systems at the macroeconomic ltvtl, the study of mechanisms of 
state regulation and growth factors. 
Contents modules: Theoretical aspects  of macroeconomic analysis. Macroeconomic balance. The state system of 
macroeconomic regulation. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Экономическая теория (Макроэкономика) 
Цель изучения: приобретение будущими специалистами  глубоких  экономических знаний, формирование логики 
экономического мышления и экономической культуры, обучение базовым методам  познания и анализа экономических 
процессов, умению принимать обоснованные решения экономических проблем, связанных с будущей практической 
деятельностью. 
Предмет дисциплины: закономерности, характеризующие развитие экономических систем на макроэкономическом 
уровне, изучение механизмов государственного регулирования и факторов экономического роста. 
Модули содержания: Теоретические аспекты макроэкономического анализа. Макроэкономическое равновесие. 
Государство в системе макроэкономического регулирования. 


