Назва: 292_IB_Macroeconomics_2018
MACROECONOMICS
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та супутні
навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

Дисципліна загальної підготовки
К-17
4
4 кредити / 120 годин
Іспит
К.е.н. Бей Г.В.
“Мікроекономіка”, “Історія економіки та
економічної думки”, “Політична економія”,
“Міжнародні економічні відносини”,
“Фінанси. Гроші і кредит”.
К-17 Макроекономіка викладається на
другому році навчання в бакалавраті
лекції, практичні заняття, самостійна робота
поточний контроль – 60 балів
підсумковий контроль – 40 балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Макроекономіка як наука. Основні макроекономічні проблеми. Методологія
макроекономіки, її функції. Збалансованість економічного кругообігу як передумова
макроекономічної рівноваги. Макроекономічні показники в системі національних
рахунків. Ринок праці. Повна зайнятість, неповна зайнятість, надмірна зайнятість та
рівень безробіття. Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття. Товарний
ринок. Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. "Перегріта економіка".
Порушення рівноваги змінами в сукупній пропозиції та механізм її відновлення.
Грошовий ринок. Грошова пропозиція та грошові агрегати. Інфляційний механізм.
Причини виникнення та наслідки інфляції. Доходи та витрати домогосподарств. Теорія
споживання. Економічна нерівність та способи її оцінювання. Крива Лоренца.
Інвестиційна політика. Приватні інвестиції. Фіскальна політика. Крива Лаффера про
залежність між податковими ставками і податковими надходженнями до бюджету.
Монетарна політика. Політика «дешевих» та «дорогих» грошей. Держава в системі
макроекономічного регулювання. Міжнародна торгівля. Платіжний баланс та валютні
курси.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження,
виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати
отриману інформацію; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів
на процеси та явища у світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти
рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей
національного і міжнародного середовища (ПРН-5).
Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння
категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування
та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторовочасових зв’язків (ПРН-6).

Здійснювати пошук, збір та аналітико-синтетичну обробку інформації у
міжнародних економічних відносинах (ПРН-45).
Усвідомлювати суть речей, соціальних явищ та процесів, швидко переходити від
категорії до категорії не втрачаючи цілісного бачення явищ, речей, процесів (ПРН-47).

