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Вступ  

Макроекономіка як економічна наука 

 

Ідеї економістів і політичних мислителів, –  

і коли вони праві, і коли помиляються, –  

мають набагато більше значення, ніж прийнято вважати.  

Насправді лише вони і керують світом. 

(Джон Кейнс) 

 

1. Предмет та проблеми макроекономіки. 

2. Історія формування макроекономічної науки. 

3. Методи макроаналізу. 
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Перша тема дозволяє усвідомити предмет макроекономіки, її відмінність від 

мікроекономіки, окреслити коло проблем, що будуть досліджуватись. Певною мірою можуть 

бути використані знання, що отримані при вивченні політичної економії, історії економічних 

вчень.  
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1. Предмет та проблеми макроекономіки 

На відміну від мікроекономіки, макроекономіка вивчає національну економіку в 

цілому як сукупність економічних явищ. Замість обсягів, цін, попиту, пропозиції в 

макроекономіці оперують обсягом національного продукту, рівнем цін, сукупним 

попитом, сукупною пропозицією. 

З проблемами макроекономіки доводиться стикатися щодня і кожному. 

(Поміркуйте про часи, коли ви отримаєте нарешті диплом фахівця з фінансів, – ваші 

можливості влаштуватися на роботу будуть залежати не тільки від ваших особистих 

здібностей, але і від стану економіки, фази економічного циклу).  

Макроекономіка посідає важливе місце в політичному житті країни. 

Макроекономічна політика лишається важливим критерієм при обговоренні 

кандидатур політичних діячів. 

Структура макроекономіки доволі традиційна. У відповідних розділах 

вивчаються проблеми зайнятості, інфляції, макроекономічної рівноваги, 

економічного зростання, економічних циклів. Окреме місце посідає теорія 

державного регулювання економіки. Оскільки макроекономіка достатньо молода 

наука, вона містить багато альтернативних концепцій. Всі вони набувають вагомого 

значення в умовах трансформаційної економіки України. 
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2. Історія формування макроекономічної науки 

Для кращого засвоєння дисципліни слід пригадати основні етапи розвитку 

економічної науки взагалі й макроекономіки зокрема, усвідомити її еволюцію. 

Подібний ретроспективний аналіз дозволить краще зрозуміти сучасні доктрини, які 

інколи є своєрідним поверненням до класичних схем. 

Фактично макроекономіка як наука була створена в ХХ ст., тож є доволі 

молодою. Але своїм корінням сягає на кілька століть тому. Так, серед перших спроб 

макроекономічного аналізу традиційно виділяють висування Ж. Боденом 

припущення про зв’язок між кількістю грошей в обігу та рівнем цін на товари, що 

було зроблене на підставі відомої "революції цін". Спроба оцінити національний 

доход Англії і порівняти його з національним доходом Франції була здійснена 

У. Петті в XVII ст. 

Найбільш відомі спроби виявлення закономірностей розвитку саме національної 

економіки в історії економічної теорії зазвичай називають такі (пригадайте зміст 

кожної):  

• "Економічна таблиця" Ф. Кене (хоча ще підхід меркантилістів, що передували 

фізіократам, був зосереджений на макрорівні); 

• схеми відтворення К. Маркса; 

• модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва. 

Але справжня макроекономіка починається з теорії Дж. Кейнса. Хронологічно – з 

часів Великої депресії, точніше, зі спроб її подолання. Тим більше, що криза охопила 

не лише реальну економіку – це була фактично криза економічної теорії, що 

ґрунтувалася на принципі "laissez faire". Загальновідомо, що сучасний курс 

economics є неокласичним синтезом, що здійснив П. Семюелсон, об’єднавши 

класичну мікроекономіку (А. Маршалла) з кейнсіанською теорією. Хоча, як згадував 

сам П. Семюелсон, коли в 1948 р. вийшло друком перше видання його підручника, 

навіть слова "макроекономіка" ще не було в словниках. 

Сама кейнсіанська теорія займає основне місце в курсі макроекономіки. Але 

наприкінці курсу обов’язково досліджуються численні сучасні концепції, переважна 

більшість яких створена всупереч кейнсіанству. Хоча навіть наявність широкого 

кола таких теорій відповідає позиції Дж. Кейнса ("Коли змінюється інформація, 

якою я володію, я змінюю свою думку. А як дієте ви, сер?") 

Макроекономіка лишається наукою дискусійною й динамічною, щорічно 

відкриваючи нові сторінки. Про актуальність нових розробок свідчить присудження 

нобелівських премій. У другій половині 90-х років в галузі макроекономіки були 

відзначені: 

1995 р. – Р. Лукас за розробку і застосування гіпотези раціональних очікувань; 

1999 р. – Р. Манделл за аналіз монетарної і фінансової політики в умовах змінних 

курсів валют, теорію побудови оптимальних валютних зон.  
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3. Методи макроаналізу 

Розглядаючи дане питання, слід мати найбільш загальне уявлення про методи, 

якими користується сучасна макроекономіка. В подальших темах ці абстрактні 

знання будуть наповнюватися більш конкретним змістом. 

При аналізі макроекономічних подій використовуються знайомі методи: аналіз, 

синтез, індукція, дедукція та інші. Але окреме місце посідає економіко-математичне 

моделювання. Макроекономічні моделі пояснюють, як екзогенні змінні впливають 

на ендогенні. Модель не може враховувати всі чинники (особливо соціальні, 

психологічні), але вона може бути орієнтиром. Значний внесок у розробку 

макроекономічних моделей вніс класик економетрії Л. Клейн – лауреат нобелівської 

премії 1980 р. 

Взагалі моделі бувають статичні (Л. Вальраса, У. Джевонса) й динамічні 

(Р. Харрода, Дж. Хікса). 

Макроекономічні моделі дозволяють з певними припущеннями встановлювати 

залежності між економічними показниками. Зовні моделі лишаються екзогенними 

величинами, які встановлюються урядом або Центральним банком (ставки податків, 

державні витрати, пропозиція грошей). Сама модель пояснює, яким чином зміна цих 

величин впливає на ендогенні (обсяг національного виробництва, рівень безробіття, 

темп інфляції). 

Достатньо часто в макроекономіці використовуються поняття "потік" і 

"запас" (flows & stocks). Якщо потік – це процес, наприклад, сукупність благ, яка 

була вироблена або спожита за певний час, то запас вимірює обсяг виробництва або 

споживання на певний момент часу. (Дефіцит держбюджету належить до показників 

потоку, а нагромаджений державний борг є показником запасу).  

Макроекономіка має два рівні аналізу: ex post (національне рахівництво) та  

ex ante (прогнозне моделювання).  


