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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З СИСТЕМОЮ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРО МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПІДСТАВІ СУЧАСНИХ 

МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ. 

Наприклад: вміння використовувати досвід макроекономічної практики та здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання в процесі навчання, а також у сферах 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Вища математика 1, Економічна теорія, Мікроекономіка. 

 

Програмні результати навчання: 

знати:  

 

- фундаментальні основи макроекономіки, принципи функціонування економіки, 

основні напрямки економічної політики держави; 

- основні сучасні макроекономічні концепції й моделі;  

- сучасний інструментарій макроекономічного аналізу. 

 

володіти: 
 

mailto:strenkovskaya26@ogasa.org.ua


- методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення 

й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур; 

- здатністю до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатністю обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур; 

- здатністю зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

вміти:  

- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; 

- демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для подальшого використання на практиці; 

- демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства; 

- критично осмислювати теоретичні засади підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні 

 

самостійна 
робота 

 

1 Макроекономіка як наука. Предмет і методи досліджень 2 2 

  

2 Фундаментальні поняття та базові моделі макроекономіки 2 

3 Макроекономічні показники в системі національних 

рахунків та кругопотоки. Аналіз показників діяльності 

компаній на біржових ринках. 

2 2 

4 Макроекономічний аналіз: сукупний попит та сукупна 

пропозиція 

4 2 

5 Класична та кейнсіанська макроекономічні моделі 4 2 

6 Грошовий ринок та банківська система 2 

7 Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку 

економіки, безробіття та інфляція 

4 2 

8 Економічне зростання 2 2 

9 Фіскальна та грошово-кредитна політика держави 4 2 

10 Держава у системі макроекономічного регулювання 2 

11 Моделі загальної рівноваги та проблеми стабілізації 

розвитку змішаної економічної системи та удосконалення 

економічного механізму у таких галузях діяльності як 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

4 2 

 Всього 32 16 102 

 



 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за 

навчальною дисципліною «Макроекономіка» складає 60 балів і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Курсова робота (виконання та захист) 1 60 100 

 

Поточний контроль знань:  

 

36 

  

 

 

60 

 

в т.ч.: - аудиторна контрольна робота 1 

-  доповідь на задану тему; 2 

- усне опитування кожне 

заняття 

- тестування; 2 

Підсумковий (семестровий) контроль знань - іспит 1 24 40 

Разом  60 100 

 

Навчальним планом передбачено виконання курсової роботи.   

Курсова робота - це індивідуальне навчально-дослідне завдання, яке дозволяє 

студентові виробити практичні навички наукової праці, виявити рівень знань з певної 

спеціалізації, продемонструвати вміння самостійно мислити, робити узагальнення та 

висновки.  

Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку 

використаних джерел та додатків.  

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи можна знайти за посиланням: 
 https://drive.google.com/file/d/1vitDZFAYfSDhtDry9-GzQXLnj4NVmlSF/view?usp=sharing 
Два рази за семестр проводиться експрес контроль знань – стандартизовані тести (по 

20 тестових питань), а також підсумкова аудиторна контрольна робота, яка складається 

за варіантами з кейсів індивідуальних завдань, які укладаються з двох частин: теоретичної 

та практичної. 

Метою виконання теоретичної частини контрольної роботи виступає поглиблення і 

закріплення студентами теоретичних знань з мікроекономіки, набуття навичок аналізувати 

опрацьований матеріал, здійснювати належні узагальнення та висновки. Практична 

частина контрольної роботи має на меті навчити студентів самостійно опрацьовувати та 

розв’язувати макроекономічні задачі, які мають місце в економічному розвитку 

суспільства. 

Підсумковий контроль знань проводиться у формі іспиту. Іспит відбувається у 

письмовому вигляді по тематиці білету, обраного студентом шляхом жеребкування, в 

результаті чого ведеться співбесіда студента і викладача (комісією викладачів) . 
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