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1. Мета дисципліни – формування у студентів знань щодо закономірностей 

функціонування економічної системи; дослідження факторів, що визначають базові 

макроекономічні параметри поточного стану і розвитку економіки; оволодіння науковими 

методами аналізу особливостей встановлення та можливих причин порушення загальної 

макроекономічної рівноваги і рівноваги окремих ринків, а також систематизація вихідних 

знань про фундаментальні питання ефективності макроекономічної політики держави. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Знання теоретичних основ дисциплін «Економічна теорія», «Мікроекономіка».  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Макроекономіка» належить до переліку обов’язкових до вивчення та 

викладається у ІІІ семестрі 2 курсу бакалаврату. Макроекономіка є галуззю економічної науки, 

що вивчає: закономірності функціонування національної економіки як єдиного цілого; 

знайомить студентів із закономірностями агрегованої поведінки  макроекономічних суб’єктів 

на рівні економічної системи в цілому; чинники впливу на основні макроекономічні параметри 

– валовий внутрішній продукт, рівень безробіття та інфляції, стан державного бюджету і 

платіжного балансу країни, темпи економічного зростання тощо; умови встановлення 

макроекономічної рівноваги і причин її порушення  в розрізі агрегованих ринків.  
 
4. Завдання (навчальні цілі): сформувати інтегральну компетентність – здатність 

розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної фізики, що передбачає 

застосування теорій та методів фізики, математики,  інженерії та комп’ютерних технологій; 

загальні компетентності – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями(ЗК9); фахові 

компетентності – Здатність брати участь у обробленні та оформленні результатів 

експерименту (ФК6); Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження 

та математичного моделювання в професійній діяльності (ФК9). 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати (розуміти, усвідомлювати); 2. вміти; 3. 
комунікувати;  

Форми 

викладання 

і навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основні макроекономічні поняття та 

категорії, методи та моделі макроекономіки. 

 

 

 

 

Лекція. 

 

Семінарське 

заняття. 

 

Самостійна 

робота 

 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті.  

 

Виконання практичних 

й розрахункових 

завдань. 

 

Виконання творчих 

завдань. 

 

Тестування. 

 

Підготовка  

презентацій. 

 

Екзамен 

10 

1.2 Знати теоретичні концепції  провідних 

наукових шкіл та напрямів економічної науки 

в сфері макроекономічних досліджень і 

інструментарій макроекономічної політики, 

що ними обґрунтовується. 

10 

1.3. Розуміти як функціонує економічна система, 

механізм дії різних чинників, що 

обумовлюють порушення і відновлення  

макроекономічної рівноваги. проблеми 

сучасної змішаної економіки, впливають на 

поведінку системи, умови макро-економічної 

рівноваги та її порушення. 

10 

1.4 Знати макроекономічні показники, тенденції, 

особливості  та проблеми функціонування 

 

 

 

 

10 
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сучасної світової та національної економіки, 

національні моделі макроекономічного 

регулювання. 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція. 

 

Семінарське 

заняття. 

 

Самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті.  

 

Виконання практичних 

й розрахункових 

завдань. 

 

Виконання творчих 

завдань. 

 

Тестування. 

 

Підготовка  

презентацій. 

 

Екзамен 

2.1 Вміти використовувати  методологічний 

інструментарій макроекономічної науки при 

проведенні моніторингу, аналізу та 

систематизації інформації щодо економічних 

явищ і процесів на рівні національної 

економіки, 

10 

2.2 Вміти пояснювати сутність і 

макроекономічних процесів і явищ, виявляти 

закономірності динаміки макроекономічних 

параметрів і функціональні взаємозв’язки між 

різноманітними економічними явищами і 

процесами, описувати реальні проблеми 

національної економіки, механізм дії різних 

чинників, що впливають на ситуацію в країні. 

10 

2.3.  Вміти застосовувати відповідні економіко-

математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач та змістовно 

інтерпретувати отримані результати щодо 

функціонування національного ринку товарів 

та послуг, ринку грошей, ринку праці. 

10 

2.4. Вміти  обґрунтовувати  рекомендації з 

економічної політики на основі моделювання 

взаємозв’язків явищ і процесів на макрорівні 

та  прогнозування наслідків впливу 

макроекономічної політики 

10 

3.1.  Демонструвати базові навички креативного та 

критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

Лекція. 

 

Семінарське 

заняття. 

 

Самостійна 

робота 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті.  

 

Виконання практичних 

й розрахункових 

завдань. 

 

Виконання творчих 

завдань. 

 

Тестування. 

 

Підготовка  

презентацій. 

 

Екзамен 

5 

3.2 Використовувати професійну аргументацію для 

донесення загально визначених цілей  

макроекономічної політики; проблем 

економічної діяльності та можливих варіантів їх 

вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності.  

5 

3.3 Здатність вести дискусію, аргументовано 

доводити до аудиторії свою позицію щодо  

реальних проблем та можливостей розвитку 

національної економіки, сучасного 

оцінювання економічної політики уряду 

5 

4.1. Формування суджень на основі врахування 

соціально-економічних аспектів, та на їх 

основі прийняття відповідних рішень щодо 

макроекономічної ситуації 

 
Семінарське 

заняття. 

 

Самостійна 

робота 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті.  

 

Виконання практичних, 

розрахункових й 

творчих завдань. 

 

5 
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Тестування. 

Підготовка  

презентацій. 

 

Індивідуальна 

самостійна робота. 

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання  
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

ПРН 2. Застосовувати ефективні технології, 

інструменти та методи експериментального 

дослідження властивостей речовин і матеріалів, 

включаючи наноматеріали, при розв’язанні 

практичних проблем прикладної фізики, методи 

розрахунків при розв’язанні економічних задач. 

+ + + + + +      

ПРН 7. Застосовувати фізичні, математичні та 

комп'ютерні моделі для дослідження фізичних 

явищ, економічних процесів, розробки приладів і 

наукоємних технологій. 

      + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 

Рівень досягнення запланованих результатів навчання визначається шляхом 

оцінювання роботи студента на семінарських заняттях, написання підсумкових контрольних 

робіт та виконання індивідуального завдання й презентації його результатів. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні: 

 Результати навчання – 1.1. – 1.4. (знання) – до 40% 

 Результати навчання – 2.1. – 2.4. (вміння) – до 40% 

 Результати навчання – 3.1. – 3.3. (комунікація) – до 15% 

 Результати навчання – 4.1. (відповідальність і автономія) – до 5% 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання 60 балів максимум / 36 балів мінімум:  

Формами контролю 

ЗЧ 1 ЗЧ 2 

Min. – 18 

балів 

Max. – 

30 балів 

Min. – 18 

балів 

Max. – 

30 балів 

Індивідуальний виступ  на семінарському заняття 3*1=3 3*3=9 3*1=3 3*3=9 

Доповнення на семінарському занятті 3*1=3 3*1=3 3*1=3 3*1=3 

Експрес-контроль (тестування, бліц-опитування) 3*1=3 3*1=3 3*1=3 3*1=3 

Контрольна робота № 1 6 10 - - 

Контрольна робота № 2 - - 6 10 

Індивідуальна самостійна робота 3 5 3 5 
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1. Участь у роботі семінарських занять змістовної частини 1 (виступи, дискусії 

теоретичного характеру, змістовні доповнення, експрес-контроль) РН1.1;1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 

3.1; 4.1– 15 балів / 9 балів 

2. Контрольна робота № 1(теми 1-9) РН 2.1; 2.2;1.3– 10 балів / 6 балів 

3. Самостійна робота (реферат, есе, дайджест) РН 2.1;2.2; 3.2; 4.1. – 5 балів / 3 бали 

4. Участь у роботі семінарських занять змістовної частини 2 (виступи, дискусії 

теоретичного характеру, змістовні доповнення, експрес-контроль) РН 2.1; .2; 2.3;2.4; 3.1; 3.2; 

3.3; 4.1.– 15 балів / 9 балів 

5. Контрольна робота № 2 (теми 10-16) ) РН 2.1; 2.2;1.3 – 10 балів / 6 балів 

6. Самостійна робота (реферат, есе, дайджест) РН 2.1;2.2; 3.2. – 5 балів / 3 бали 

- підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 

– 24 бали (60% максимальної кількості балів, відведених на екзамен).. Екзамен проходить у 

письмовій формі, складається із теоретичних питань, тестів, розрахункових завдань та 

визначення ключових категорій. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни 

оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів . Якщо оцінка студента на іспиті є нижчою, 

ніж 24 бала, то бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються рівними нулю), 

а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. Підсумкова кількість балів з дисципліни 

(максимум 100 балів) визначається як сума  балів за систематичну роботу впродовж семестру 

та результати складання екзамену. 

 Семестрова кількість балів Екзамен Підсумкова 

оцінка 
 ЗЧ1 ЗЧ2 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

- умови допуску до підсумкового екзамену: студент допускається до екзамену за умови 

отримання поточної семестрової оцінки не менше 36 балів. Для допуску до екзамену 

обов’язковим є наявність усних відповідей на семінарських заняттях та написання проміжних 

контрольних робіт. Якщо сума балів менша критично допустимого мінімуму, для одержання 

допуску до екзамену необхідно перескласти контрольні роботи, пройти тестування за 

тематикою навчальної дисципліни та виконати додаткове індивідуальне завдання.  

Загальна позитивна оцінка з дисципліни не може бути меншою 60 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Семестрове оцінювання таких видів робіт, як: індивідуальні виступи, доповнення та 

дискусії теоретичного характеру, розв’язання задач та вирішення практичних завдань, 

контрольні та самостійні (написання есе, рефератів, реферування англомовних статей) роботи 

здійснюється під час семінарських занять, які відбуваються в он-лайн або в оф-лайн режимі за 

розкладом у визначеній в ньому аудиторії.  

 

Оцінювання індивідуальної роботи студента 

Кількість балів за індивідуальну самостійну роботу студента визначається у межах 

першого і другого модуля і не перевищують 10 балів (мінімальна кількість балів – 6 бали). 

Бали за індивідуальну самостійну роботу додаються до суми балів за поточну навчальну 

діяльність студента. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок: 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план занять 

 

Загальний обсяг 150 год.,в тому числі: 

Лекції –28год. 

Семінарські заняття – 28 год.  

Консультації – 4 год 

Самостійна робота – 90 год. 

 

  

№ 

п/

п 

Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійн

а робота 

 Змістовна частина 1 

«Загальні передумови макроекономічної рівноваги» 

1 
Макроекономіка як наука 

2 
2 

 

3 

2 
Модель макроекономічного кругообігу 

2 
3 

3 
Макроекономічні показники в системі 

національних рахунків 
2 2 

4 

4 
Макроекономічний аналіз сукупного попиту та 

сукупної пропозиції 
2 2 

3 

5 Споживання та заощадження 2 - 3 

6 Теорія мультиплікатора – акселератора - 2 3 

7 Національний ринок благ та його рівновага 2 2 4 

8 Ринок грошей і проблеми його рівноваги 2 2 4 

9 
Національний ринок праці та його взаємодія з 

товарним та грошовим ринками 
2 2 

3 

 Контрольна робота 1  2 4 

 Індивідуальна самостійна робота - - 10 

 Всього у ЗЧ 1 16 16 44 

 Змістовна частина 2 

«Макроекономічна нестабільність та державне регулювання економіки» 

10 
Макроекономічна нестабільність: циклічність 

економічного розвитку 
2 2 4 

11 
Макроекономічна нестабільність: інфляція та 

безробіття 
2 2 5 

12 Економічне зростання 2 2 4 

13 
Держава в системі макроекономічного 

регулювання 
2 - 4 

14 Грошово-кредитна політика держави 2 2 5 

15 Фіскальна політика держави - 2 4 

16 
Макроекономічна політика у відкритій 

економіці 
2 - 5 

 Контрольна робота 2  2 5 

 Індивідуальна самостійна робота - - 10 

 Всього у ЗЧ 2 12 12 46 

 Всього 28 28 90 
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Базилевича.  Київ: Знання, 2004, 2006, 2008.  851с. ( Класичний університетський підручник). 
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3. Макроекономіка: навчальний посібник. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. Вид. 2-ге, доп. Київ: 

Атіка, 2009. 368с. 
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