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ВСТУПНІ ЗАУВАЖЕННЯ  

Макроекономіка є окремим розділом загальної економі-
чної теорії, який вивчає закономірності розвитку економіч-
них процесів на рівні національного господарства в цілому. 
Ці знання закладають основу економічного світогляду май-
бутніх фахівців у галузі економіки, формують у них вміння 
давати адекватну оцінку процесам, що відбуваються в еко-
номічному житті, прогнозувати їх подальший розвиток, 
правильно розуміти зміст заходів економічної політики 
уряду, що застосовуються для регулювання цих процесів, а 
також їх можливі наслідки для економіки. Крім того, ви-
вчення макроекономіки дозволяє з’ясувати загальні переду-
мови, причини та фактори розвитку економічної злочинності. 

Науковими і методичними основами макроекономіки як 
науки та навчальної дисципліни є теоретичні розробки все-
світньо відомих вчених різних країн і епох та сучасних віт-
чизняних вчених-економістів, нормативно-правові докуме-
нти, які регламентують економічні процеси, тощо. 

Мета дисципліни – розкрити механізм функціонування 
національної економіки на основі макроекономічних тео-
рій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчиз-
няною наукою й апробованих економічною практикою. 

Запропонована колективом авторів послідовність викла-
ду навчального матеріалу дозволяє поступово підвищувати 
рівень складності проблем, що розглядаються, і послідовно 
вивчати взаємозв’язки між окремими елементами макроеко-
номічної системи. Навчальний посібник охоплює собою 14 
тем, у рамках яких розкрито загальні основи макроекономі-
чної науки, проаналізовано базові моделі дослідження мак-
роекономічних процесів, розглянуто форми відхилення від 
базових моделей макроекономічної рівноваги, описано спо-
соби впливу держави на економічні процеси з метою подо-
лання проявів макроекономічної нестабільності, показано 
вплив макроекономічних складових на загальний рівень 
розвитку економіки та життя населення, а також основні 
тенденції розвитку світового господарства та принципи зов-
нішньоекономічної політики. 
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Систематичне та наполегливе вивчення курсу формує: 
 розуміння системи макроекономічних зв’язків; 
 наукове уявлення про умови макроекономічної рі-

вноваги, причини та соціально-економічні наслідки її 
порушення; 

 знання механізмів грошової та фінансової політи-
ки, їх впливу на економічні процеси і криміногенну си-
туацію; 

 навички щодо використання аналізу макроеконо-
мічних закономірностей у процесі боротьби з економіч-
ними злочинами. 
Навчальний посібник покликаний допомогти усім, хто 

прагне адекватно оцінювати макроекономічні процеси у 
державі, але в першу чергу він адресований курсантам і сту-
дентам вищих навчальних закладів системи МВС України. 

 
 


