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Назва та стислий зміст
практичного заняття
Введення в макроекономіку. Основні
поняття:
макроекономіка,
об’єкт
макроекономіки, предмет макроекономіки,
функції
макроекономіки,
філософія
макроекономіки, економічна політика,
господарський механізм, економічні цілі
суспільства.
Методологія макроекономіки. Основні
поняття: методологія макроекономічного
дослідження, екзогенні змінні, ендогенні
змінні, показники запасів, показники
потоків, номінальні змінні, реальні змінні,
натуральні показники, вартісні показники,
метод агрегування, сектори національної
економіки, агреговані ринки, метод
моделювання, економічна модель, принцип
рівноваги, закон Вальраса.
Основні
макроекономічні
показники.
Основні поняття: система національних
рахунків, кінцева продукція, проміжна
продукція, додана вартість, приписана
вартість, валовий внутрішній продукт,
дефлятор, валовий національний дохід,
чистий національний дохід, національний
дохід, особистий дохід, використовуваний
дохід, суспільний добробут, диференціація
доходів.
Модель сукупного попиту та сукупної
пропозиції. Основні поняття: сукупний
попит, крива сукупного попиту, ефект
процентної ставки, ефект багатства, ефект
імпортних закупівель, нецінові чинники
сукупного попиту, сукупна пропозиція,
крива сукупної пропозиції, природний
рівень
національного
виробництва,
нецінові чинники сукупної пропозиції,
економічні збурення, модель «сукупний
попит-сукупна пропозиція», ефективний
попит.

Мета роботи
Засвоєння логіки становлення і
розвитку макроекономіки як
науки; розуміння особливостей
класичної, кейнсіанської та
марксової філософії
макроекономіки; з'ясування
предмету, функцій та ключових
проблем макроекономіки;
сутності економічної політики,
взаємозв’язку економічної
політики та макроекономіки.
З'ясування сутності
макроекономічного дослідження
та його специфіки; особливостей
агрегування та моделювання;
змісту діяльності основних
макроекономічних суб’єктів;
сутності принципу
макроекономічної рівноваги.
Набуття знань щодо сутності,
параметрів та значущості
системи національного
рахівництва; принципів
обчислення макроекономічних
показників; методів розрахунку
валового внутрішнього продукту
та співвідношення між ним та
похідними показниками; причин
та показників диференціації
доходів населення.
З'ясування сутності, складових та
функціональної залежності
сукупного попиту та сукупної
пропозиції; нецінових чинників
впливу на них; сутності
рівноважного стану економіки та
наслідків, пов’язаних з
порушенням рівноваги.
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Споживання і заощадженя. Основні З'ясування сутності та принципів
поняття:
ринок
благ,
споживання,
співвідношення споживання й
заощадження,
функція
споживання,
заощадження на ринку благ;
функція заощадження, номінальна ставка
змісту функцій споживання та
процента, реальна ставка процента, заощадження; виявлення впливу
гранична схильність до споживання, на них чинників, що не пов’язані
гранична схильність до заощадження,
з доходом.
середня схильність до споживання, середня
схильність до заощадження, автономне
споживання,
точка
нульового
заощадження, ефект багатства.
Класична
модель
макроекономічної
Отримання знань щодо
рівноваги. Основні поняття: рівновага закономірностей рівноваги ринку
ринкової економіки, гіпотези класичної
праці, грошей, товарів та
моделі макрорівноваги, макроекономічна
загальної макроекономічної
рівновага, виробнича функція, закон Сея,
рівноваги згідно з класичною
закон Вальраса, рівновага ринку праці,
концепцією рівноваги.
рівновага ринку грошей, рівновага ринку
З'ясування умов загальної
товарів, рівновага ринку заощаджень,
рівноваги на ринках благ,
загальна рівновага класичної макромоделі.
грошей і капіталу у закритій та
Рівновага національного ринку у моделі ISвідкритій економіці згідно з
LM. Основні поняття: національний ринок,
теорією Кейнса.
суб’єкти національного ринку, структура
національного ринку, крива Хікса-Хансена,
операційний
попит
на
гроші,
спекулятивний попит на гроші, загальна
модель Хікса-Хансена, відкрита економіка,
модель Манделла-Флемінга.
Фіскальна політика держави . Основні З'ясування сутності та основних
поняття: фіскальна політика, державний
інструментів фіскальної
бюджет, податки, акцизи, мультиплікатор
політики; впливу дефіциту
державних
витрат,
податковий
державного бюджету та
мультиплікатор,
дефіцит
державного
державного боргу на
бюджету, державний борг, боргова криза,
національну економіку.
дефолт, реструктуризація, стабілізаційна З'ясування сутності та складових
політика держави.
грошового ринку; місця і ролі
Монетарна політика. Основні поняття:
банківської системи в
грошовий ринок, грошова маса, грошова національній економіці; цілей та
база, пропозиція грошей, центральний
інструментів монетарної
банк, активи банку, пасиви банку, політика
політики.
облікової ставки, політика банківських
резервів, операції на відкритому ринку,
політика дешевих грошей, політика
дорогих грошей, монетарна політика.
Циклічні коливання і кризи в економіці. Отримання знань щодо сутності
Основні поняття: циклічність, економічний економічних коливань; чинників,
цикл, екстернальні теорії циклічності,
що на них впливають; видів
інтернальні теорії циклічності, малі цикли, циклів, їх матеріальної основи та
середні
цикли,
криза,
депресія,
особливостей.
пожвавлення, піднесення, великі цикли,
З'ясування сутності
структурні кризи.
економічного зростання, його
Економічне зростання.Основні поняття:
основних чинників; змісту
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економічне зростання, екстенсивний тип
економічного зростання, інтенсивний тип
економічного
зростання,
чинники
економічного зростання, економічний
розвиток,
продуктивність
праці,
фондовіддача, виробнича функція, модель
Солоу, модель Харрода-Домара.
Макроекономічна
нестабільність
та
інфляція. Основні поняття: інфляція, рівень
інфляції, індекс цін, темп інфляції, модель
Фішера, інфляційний розрив, види інфляції
(відкрита, подавлена, класична, сучасна,
помірна,
повзуча,
галопуюча,
гіперінфляція,
збалансована,
незбалансована,
передбачена,
непередбачена, інфляція попиту, інфляція
витрат), ефект Пігу, ефект Фішера,
сеньйораж, крива Філіпса, стагфляція,
дезінфляція.
Антиінфляційна
політика
держави.
Основні поняття: антиінфляційна політика,
нуліфікація,
ревальвація,
девальвація,
політика доходів, Дезінфляція, коефіцієнт
дезінфляційних втрат, антиінфляційна
стратегія,
індексація,
кейнсіанський
варіант
антиінфляційної
політики,
монетарна антиінфляційна політика.

економічного розвитку та його
показників; особливостей
неокласичних та
неокейнсіанських моделей
економічного зростання.
Отримання знань щодо природи
інфляції, механізму її дії, форм
прояву, соціально-економічних
наслідків та взаємозв’язку
інфляції з безробіттям.
З'ясування сутності
антиінфляційної політики;
методів стабілізації грошового
обігу; змісту напрямків та
варіантів антиінфляційної
політики держави.

