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1. Зміст самостійної роботи студентів 

 

 

Самостійна робота студента полягає в опрацювання лекційного матеріалу за 

темами 1-12. Самостійне вивчення додаткових питань по кожній темі дисципліни, а 

також підготовка фіксованих виступів на семінарські заняття у вигляді рефератів. 

Студентам для ефективної самостійної роботи рекомендована література 

для оволодіння дисципліною. Рекомендована література представлена як для 

кожної теми окремо, так загальний список. Вона містить книги, навчальні 

посібники, наукові статті, законодавчі документи, електронні ресурси тощо. 

Загальні рекомендації до організації самостійної роботи: 

➢ Під час підбору літератури з того чи іншого питання необхідно 

вміти скласти бібліографічні записи згідно з єдиними вимогами, які є обов'язковими 

для оформлення бібліографічного апарату. 

➢ У процесі самостійного навчання важливо вміти робити записи 

прочитаного. Під час опрацювання книг застосовують такі види записів: 

складання плану; виписування цитат; записи висновків, складання тез; складання 

конспекту; складання анотацій;  написання реферату; рецензування; 

систематизація зведених оглядів; підготовка зведеного конспекту; складання схем, 

таблиць тощо. 

➢ Робота з книгою в такий спосіб допомагає синтезувати основні думки 

й положення, сприяє розвитку логічного мислення. 

➢ Студент має вміти складати конспект. Власне конспект - це 

короткий, послідовний, стислий письмовий виклад основного змісту книги, статті, 

лекції, записаний у розповідній формі. У конспекті можна записувати тези, 

виписки, цитати, цифрові матеріали, таблиці, графіки, окремі рисунки. Виклад 

конспективного запису має бути послідовним, логічно зв'язаним. Для 

підтвердження окремих положень необхідно записувати найяскравіші приклади. У 

конспекті треба чітко записувати заголовки й підзаголовки, що є в роботі, 

позначаючи їх підкресленням, іншим чорнилом. 

➢ Для одержання інформації студенти можуть користуватися 

бібліотекою університету, де мають право одержувати у користування книги, 



документи та інші носії інформації з бібліотечних фондів відповідно до правил 

користування бібліотекою. Пошук потрібної літератури можливий за допомогою 

електронного каталогу бібліотеки університету. 

➢ У наш час для додаткової інформації студенти можуть користуватися 

й Інтернетом. Для цього їм насамперед необхідно оволодіти методикою роботи в 

Інтернеті. 

➢ Також, студенти можуть отримувати консультації з питань 

навчального процесу у викладачів на кафедрах університету. 

 

Методи чні рек оменд ації до виконання ре фератів з ма крое кон оміки д ля ст 

уденті в 

 денн ої фор ми навчан ня .  

Зміст реферату повинен логічно відповідати плану. Основною вимогою при 

написанні є глибоке і всебічне висвітлення передбачених планом питань, грамотне 

і охайне оформлення. 

Мінімальний обсяг реферату 25-27 сторінок, максимальний – 30-35 сторінок 

формату А4 друкованого тексту. 

Реферат складається з таких елементів: титульний лист, зміст, вступ, пункти 

(підпункти), висновки, список літератури. 

  



2. Тематика рефератів з макроекономіки 

 

1. Предмет і метод макроекономіки. 

2. Економічні системи: сутність, типи і ефективність. 

3. Економічні закони і категорії: механізм дії та використання. 

4. Власність: економічний зміст, форми власності, новітні тенденції розвитку 

власності. 

5. Трансформація відносин власності в Україні. Роздержавлення й приватизація. 

6. Економічні потреби та інтереси суспільства, їх суть і класифікація. 

7. Виробничі можливості економіки. Межа виробничих можливостей 

суспільства й альтернативні витрати. 

8. Економічні ресурси. Економічна ефективність. Проблеми ефективного 

використання ресурсів в Україні. 

9. Суспільний поділ праці та його роль в  становленні  й розвитку товарного 

виробництва. 

10. Ринок: суть, структура та функції. Проблема становлення ринкових 

відносин в Україні. 

11. Закон попиту і пропозиції. Механізм встановлення ринкової рівноваги. 

12. Основні теорії формування вартості (цінності) благ. 

13. Особливості ринкового реформування економіки України. 

14. Інфраструктура  ринку:  суть  та  основні  елементи.  Формування  

ринкової інфраструктури в Україні. 

15. Біржі та їхня роль в ринковій економіці. 

16. Фондова біржа, її операції і роль в економіці. 

17. Товарні біржі, механізм функціонування товарних бірж. 

18. Ринок праці: сучасний стан і перспективи розвитку. 

19. Зайнятість та безробіття. Зайнятість в Україні. 

20. Безробіття. Втрати економіки від безробіття. Безробіття в Україні. 

21. Соціально-економічні проблеми зайнятості і безробіття в Україні. 

22. Проблеми міграції робочої сили. Вплив міграції на економіку України. 

23. Трудові ресурси України: динаміка та проблеми. 

24. Інвестиції в людський капітал. 

25. Диференціація доходів населення та проблема бідності в Україні. 

26. Рівень життя населення (порівняльний аналіз). 

27. Ринок праці. Стан та перспективи розвитку регіонального ринку праці. 

28. Безробіття. Безробіття в регіоні та шляхи його подолання. 

29. Соціальний захист безробітних на регіональному рівні. 

30. Служби зайнятості та їхня роль у формуванні регіонального ринку праці. 

31. Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток 

Кіровоградської області. 

32. Індекс людського розвитку: суть визначення і застосування.  
33. Економічні  функції  держави  в  змішаній  ринковій  економіці. Аналіз  їх 

виконання українською державою. 
34. Фінанси держави: сутність, функції, джерела утворення та напрямки 

використання (на прикладі України). 

35. Державний бюджет країни, його роль. Аналіз виконання державного 

бюджету України. 

36. Податкова система. Податкова система України й напрямки її 



вдосконалення. 

37. Інвестиції. Інвестиційна діяльність в Україні. 

38. Експортний потенціал Кіровоградської області як фактор інтеграції у 

світогосподарський простір. 

39. Інвестиції. Попит на інвестиції. Види інвестиційної діяльності. 
40. Іноземні інвестиції та їхній вплив на національну економіку. 
41. Іноземні інвестиції як чинник соціально-економічного розвитку регіону. 
42. Розвиток регіональних зовнішньоекономічних зв’язків та роль Кіровоградської 
торгово-промислової палати у їх розширенні. 
43. Інтеграційні економічні процеси та форми інтеграції Кіровоградських 

підприємств до світового ринку інвестицій. 

44. Інвестиційна політика в регіоні: стан, ефективність, напрямки поліпшення. 

45. Зовнішньоторговельні зв’язки Кіровоградської області, їх економічна 

ефективність. 

46. Система  національного  рахівництва:  суть,  принципи  побудови  та  

основні показники. 

47. ВВП: суть і методи обчислення. Динаміка ВВП в Україні. 

48. Національний доход і національне багатство України. 

49. Специфіка макроекономічного обігу в Україні. 

50. Макроекономічна ефективність: суть і система показників. 

51. Індекс людського розвитку: методи обчислення. 

52. Циклічність як форма економічного розвитку. 

53. Економічний цикл: суть, фази, механізм дії. 

54. Особливості циклічного економічного розвитку України. 

55. Інфляція: суть, причини, форми й наслідки. 

56. Інфляція. Особливості інфляційних процесів в Україні. 

57. Інфляція та безробіття, їх взаємозв’язок. Крива Філіпса. 

58. Сукупна пропозиція. Моделі сукупної пропозиції. 

59. Сукупний попит. Формування та основні елементи сукупного попиту. 

60. «Сукупний  попит  -  сукупна  пропозиція»  як  базова  модель  

економічної рівноваги. 

61. Споживання й заощадження. Стан і динаміка споживання й заощадження 

в Україні. 

62. Моделі макроекономічної рівноваги. Модель «Кейнсіанський Хрест». 

63. Моделі макроекономічної рівноваги. Модель IS – LM. 

64. Класична теорія зайнятості. 

65. Кейнсіанська теорія зайнятості. 

66. Теорія раціональних очікувань. 

67. Фіскальна політика. Особливості фіскальної політики в Україні. 

68. Податки: економічна суть, види та регулююча роль. 

69. Державний бюджет як інструмент фінансового регулювання економіки. 

70. Державний бюджет України за останній рік: особливості й проблеми. 

71. Гроші: закономірності виникнення, суть і форми. 

72. Гроші. Функції грошей та особливості їх прояву в сучасних умовах. 

73. Система грошового обігу. Закон грошового обігу і проблема інфляції. 

74. Грошова система України: суть, структура, сучасний стан. 

75. Грошовий ринок. Стан грошового ринку в Україні. 

76. Банківська система та грошова пропозиція. 



77. Монетарна політика. Основні методи монетарної політики. 

78. Банківська система України та проблеми її функціонування. 

79. Комерційні банки. Становлення й проблеми їх функціонування в Україні. 

80. Кредитно-грошова політика. Особливості кредитно-грошової політики в 

Україні. 

81. Національний банк України, його функції та роль у здійсненні 

монетарної політики. 

82. Податкова система України та шляхи її вдосконалення. 

83. Соціальна політика держави. 

84. Рівень життя та проблеми бідності. 

85. Соціальна допомога і пенсійне забезпечення: світовий досвід і 

особливості в Україні. 

86. Соціальна політика в Україні: проблеми та напрямки реформування. 

87. Система соціального захисту в ринковій економіці. 

88. Економічне зростання: суть, чинники й типи. 

89. Моделі економічного зростання. 

90. Чинники економічного зростання та механізм їх дії. 

91. Економічне зростання та проблеми екології. 

92. Податкові системи розвинених країн. 

93. Кейнсіанська теорія становлення та розвитку ринкової економіки та 

економічна дійсність України. 

94. Неоліберальні та неокласичні теорії становлення та розвитку  ринкової 

економіки та особливості їх застосування в Україні. 

95. Інституціональні  теорії  становлення  та  розвитку  ринкової  економіки,  

їх застосування в Україні. 

96. Національне багатство: суть, структура, шляхи примноження. 

97. Відтворення та розвиток економічного потенціалу суспільства. 

98. Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки, 

шляхи подолання. 

99. Шляхи державного регулювання економічного зростання. 

100. Монетарна політика держави та її інструменти. 

101. Необхідність і суть державного регулювання економіки. 

102. Основні передумови входження України у світове господарство. 

103. Україна в системі міжнародних економічних відносин. 

104. Рівень економічного розвитку країни та її участь у світовому господарстві. 

105. Євроінтеграція України: сучасний стан та перспективи розвитку. 

106. Глобалізація економіки та її суперечності. 

107. Статичні моделі макроекономічної рівноваги та її застосування для 

аналізу сучасної ринкової економіки. 

108. Динамічні моделі макроекономічної рівноваги та її застосування для 

аналізу сучасної ринкової економіки. 

109. Проблеми встановлення макрорівноваги в економіці України. 

110. Сучасний стан та перспективи інтеграції України до світової економіки. 

111. Банківська система і грошовий мультиплікатор в Україні. 

112. Платіжний баланс. Стан платіжного балансу України. 

113. Міжнародні потоки товарів і капіталів. 

114. Стабілізаційна політика та особливості її здійснення в Україні. 

115. Державний борг і дефіцит бюджету. 



116. Система соціального захисту населення та її складові. 

117. Антиінфляційна політика та її ефективність в економіці України. 

118. Фінансова глобалізація і розвиток фінансової системи України. 

119. Інноваційна діяльність і її стан в Україні. 

120. Сутність, природа і причини багатства народів. 

121. Інноваційний тип економічного розвитку в світі і в Україні. 

122. Стан і зростання виробничих можливостей України. 

123. Тенденції сучасного світового і фондового ринків. 

124. Формування відкритої економіки України та її ефективність. 

125. Загальна рівновага та економічна ефективність. 

126. Економічна система суспільства і власність. Економічна система України. 

127. Демократичність економічної системи. Проблеми демократизації 

економіки країни. 

128. Продуктивність як інтегральний показник ефективності. Продуктивність 

української економіки. 

129. Макроекономічна політика в Україні: сучасний стан та шляхи її 

вдосконалення. 

  



3. Рекомендована література 

 

 

Базова 

 

1. Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue. Economics: principles, problems, and 

policies / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. – 18th ed. – NY: The 
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