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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна 

характеристика 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 2-й курс / 3-4 семестр 
Кількість годин 300 год. 

Кількість кредитів 10 кредитів 
Лекції (Л)  

практичні заняття 

(П) 

самостійна робота 

(С) 

Л 90 годин 

П 60 годин 

С 150 годин 

Анотація 

Дисципліна «Макро- та мікроекономіка» є нормативною складовою навчаль-

ного плану, входить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка покли-

кана сформувати у студентів комплекс економічних знань, на яких базується 

сучасний макро- та мікроаналіз, розкрити механізм функціонування націона-

льної економіки на основі теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою 

та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою, а також сфор-

мувати ринково орієнтований економічний світогляд для прийняття оптималь-

них господарських рішень за наявних обмежених ресурсів. 

Формат навчання 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистан-

ційного навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

Технічне й програмне 

забезпечення/ 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та про-

грамних продуктів: Power Point, Google Tables, Google Forms. 
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обладнання 

Методи та техніки нав-

чання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-

візуалізація); семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий 

штурм», тестування / ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); 

індивідуальні консультації; робота в малих групах 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Економіч-

на теорія», «Історія економіки та економічної думки» 

Постреквізити 

Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: «Еко-

номіка підприємства», «Банківська справа та банківські операції», «Фінансо-

вий  аналіз», «Податкова система», «Фінансовий менеджмент», «Інвестицій-

ний менеджмент». 

Мета дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Макро- та мікроекономіка» є: засвоєння студен-

тами економічних знань, на яких базується сучасний макро- та мікроаналіз; 

розкриття механізму функціонування національної економіки на основі теорій, 

концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробо-

ваних економічною практикою, а також формування ринково орієнтованого 

економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних госпо-

дарських рішень за наявних обмежених ресурсів. 

Завдання дисципліни 

Завданнями навчальної дисципліни «Макро- та мікроекономіка» є:  

• здійснення аналізу основних макроекономічних показників;  

• оцінка ключових проблем функціонування основних ринків національної 

економіки; 

• визначення джерел економічного зростання; аналіз процесів у ринковій 

економіці;  

• прогнозування негативних та позитивних наслідків впливу різноманітних 

факторів на ринкову ситуацію;  

• виокремлення найбільш ефективних напрямків економічної діяльності 

підприємства;  

• розробка оптимальних господарських рішень в умовах обмежених ресур-

сів, альтернативних можливостей їх використання для забезпечення необ-

хідних, наперед заданих соціально-економічних результатів; 

• дослідження особливостей сучасного стану функціонування і перспективи 

розвитку економічної системи;  

• аналіз впливу світогосподарських зв'язків на державні бюджет і борг, пла-

тіжний баланс тощо; дослідження умов, чинників та результатів функціо-

нування національної економіки як єдиного цілого;  

• економічний аналіз та пояснення змісту основних індикаторів економічно-

го розвитку й механізмів державного регулювання основних економічних 

процесів. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у прак-

тичних ситуаціях. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та ана-

лізу інформації з різних джерел. 

ЗК13. Здатність працювати у команді. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем. 

ПР04. Знати механізм функціонування держав-

них фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР07. Збирати, узагальнювати та аналізувати 

потрібну інформацію, розраховувати економі-

Фахові компетентності 

ФК01. Здатність досліджувати тенденції роз-

витку економіки за допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного аналізу, оцінюва-



ти сучасні економічні явища. 

ФК07. Здатність застосовувати законодавчі, 

нормативні та інструктивні документи у сфері 

фінансів, оподаткування, банківської справи та 

страхування. 

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та викори-

стання інформації для вирішення професійних 

завдань, формування аналітичних висновків та 

прийняття управлінських рішень у сфері фі-

нансів, банківської справи та страхування. 

ФК16. Здатність визначати, обґрунтовувати та 

брати відповідальність за професійні рішення. 

ФК17. Здатність підтримувати належний рі-

вень знань та постійно підвищувати свою про-

фесійну підготовку. 

чні та фінансові показники, проводити дослі-

дження, здійснювати управління та аргументу-

вати фінансові рішення. 

ПР12. Застосовувати теоретичні знання та 

практичні навички управління для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

ПР16. Володіти загальнонауковими та спеціа-

льними методами дослідження фінансових 

процесів. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовува-

ти аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань та змісто-

вно інтерпретувати отримані результати. 

ПР21. Демонструвати базові навички гнучкого, 

креативного та критичного мислення у дослі-

дженнях та професійному спілкуванні, виявля-

ти ініціативу та лідерські якості, швидко адап-

туватись до нових умов, продукувати іннова-

ційні ідеї. 

 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде : 

 

а) знати 

✓ основні категорії й поняття дисципліни «Макро- та мікроекономіка»; 

✓ особливості системи національних рахунків та її основні макроекономічні 

показники; 

✓ основні моделі та концепції макроекономічної рівноваги; 

✓ концепції мультиплікатора та акселератора та їх взаємозв'язок; 

✓ сутність споживання, заощадження та інвестиції, їх взаємозв'язок з ВВП; 

✓ основні концепції та інструменти фіскальної та грошової політики держа-

ви; 

✓ основні моделі економічного зростання, їх еволюцію та протиріччя; 

✓ механізм зовнішньої політики; 

✓ основні індикатори макроекономічної нестабільності; 

✓ основні проблеми функціонування ринку праці; 

✓ сутність економічного вибору споживача; 

✓ основні інструменти ринкового механізму: попиту та пропозиції, а також 

законів їх регулювання; 

✓ організаційні форми підприємств у ринковій економіці, сутність та види 

витрат виробництва і прибутку; 

✓ види ринкових структур та їх ознаки. 

 

б) уміти 

✓ досконало володіти термінологією мікро- та макроекономіки; 

✓ аналізувати та прогнозувати: для вирішення практичних завдань щодо ана-

лізу макроекономічної ситуації будь-якої країни, визначення можливостей 

та подальших перспектив розвитку національної економіки; 

✓ оцінювати вплив економічних ресурсів на розвиток економік країн світу, 

визначати ефективні інструменти їх використання; 

✓ інтерпретувати реальні мікроекономічні ситуації; 

✓ володіти навичками наукової розвідки при дослідженні теоретичних аспек-

тів макро- та мікроекономіки; 

✓ порівнювати економічні явища та процеси на мікро-  та макроекономічних 

рівнях; 

✓ оцінювати типові ситуації, що виникають у взаєминах виробників, спожи-



вачів, ринкових посередників, держави, іноземних виробників та спожива-

чів вітчизняної продукції. 
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3-й семестр 

МОДУЛЬ 1 

Позитивна макроекономіка 

4 2 8 
Тема 1. Предмет, метод та 

функції макроекономіки. 

Розуміти предмет, завдання та функції макроеко-

номіки. Вирізняти основні економічні школи та 

течії. Знати суб’єкти та об’єкти економічної сис-

теми. Розуміти модель кругопотоку. 

Доповіді, опи-

тування 

4 4 8 
Тема 2. Макроекономічні 

показники в системі націона-

льних рахунків 

Вміти характеризувати та застосовувати макрое-

кономічні показники. Розуміти сутність системи 

національних рахунків. Володіти методологією 

розрахунку ВВП, ВНП, ЧВП, НД. 

Задачі, допо-

віді, самос-

тійна робота 

4 2 8 
Тема 3. Модель сукупного 

попиту та сукупної пропози-

ції. 

Розуміти сутність товарного ринку. Знати опису-

вати криву сукупного попиту та сукупної пропо-

зиції. Характеризувати загальну модель макрое-

кономічної рівноваги між сукупним попитом і 

сукупною пропозицією. 

Реферат, тес-

тування 

4 2 6 
Тема 4. Споживання, заоща-

дження та інвестиції. 

Володіти категорійним апаратом теми «Спожи-

вання, заощадження, інвестиції», інструментарі-

єм дослідження споживання і заощадження. Ви-

значати вартість грошей у часі. Виокремлювати 

чинники споживання і заощадження, які не зале-

жать від доходу. Класифікувати інвестиції. ви-

значати фактори впливу на приватні інвестиції та 

чинники мінливості інвестицій. 

Тестування, 

доповіді, моз-

ковий штурм 

6 6 8 
Тема 5. Моделі макроеконо-

мічної рівноваги. 

Знати описувати рівноважний ВВП за підходами: 

«витрати-обсяг виробництва», «витікання - 

ін’єкції». Ознайомлення із мультиплікатором 

видатків. Розуміння різниці між інфляційним та 

рецесійним розривами. 

Тестування, 

задачі, моду-

льна контро-

льна робота 1 

МОДУЛЬ 2 

Нормативна макроекономіка 

4 4 12 
Тема 6. Фіскальна політика 

держави. 

Розуміти основні економічні категорії теми «Фі-

скальна політика держави». Знати виокремлюва-

ти знаряддя фіскальної політики. Вміти вирізня-

ти дискреційну і недискреційну фіскальну полі-

тику. Розуміння сутності та чинників дефіциту 

бюджету, державного боргу, зовнішньої заборго-

ваності. 

Доповіді, пре-

зентації, тес-

тування 

6 2 12 
Тема 7. Основні проблеми 

ринку праці та соціальної 

політики. 

Розуміти сутність праці, ринку праці, соціальної 

політики. Виокремлювати основні категорії, що 

характеризують ефективність функціонування 

ринку праці. Вміти класифікувати зайнятість, 

безробіття. Виокремлювати складові соціальної 

політики. Розуміти механізм державного регу-

лювання соціальної сфери. 

Тестування, 

есе, опиту-

вання 

4 4 6 
Тема 8. Основні моделі еко-

номічного зростання. 

Володіти основними засадами теорії економічно-

го зростання. Вміти характеризувати модель 

Солоу. Розуміти сутність, концепції та інструме-

нтарій антициклічного регулювання економіки. 

Доповіді, моз-

ковий штурм 

4 4 12 
Тема 9. Макроекономічна 

політика у відкритій економі-

ці. 

Розуміти сутність зовнішньоторговельної полі-

тики, міжнародного поділу праці, платіжного 

балансу, міжнародних систем валютних курсів. 

Презентації, 

есе, модульна 

контрольна 

робота 2 



4-й семестр 

МОДУЛЬ 1 

Основи теорії споживання і виробництва 

4 2 6 
Тема 10. Предмет і метод 

мікроекономіки. 

Розуміти предмет, завдання, функції, специфічні 

методи мікроекономіки. 

Доповіді, опи-

тування, тес-

тування 

4 4 8 
Тема 11. Теорія граничної 

корисності та поведінки спо-

живача. 

Знати сутність корисності в економічній теорії і 

розуміти проблеми її вимірювання. Володіти 

законом спадної граничної корисності блага. 

Розуміння сутності рівноваги споживача з кар-

диналістських позицій. 

Доповіді, за-

дачі 

6 2 6 
Тема 12. Підприємство і 

підприємництво. 

Знати сутність підприємництва, його функції та 

умови здійснення. 
Доповіді 

6 2 4 
Тема 13. Капітал підприємс-

тва. 

Знати особливості формування та використання 

капіталу підприємства. Володіти основними 

показниками. Вміти інтерпретувати реальні мік-

роекономічні ситуації. 

Мозковий 

штурм, задачі 

4 4 8 
Тема 14. Витрати виробниц-

тва і прибуток. 

Розуміти сутність витрат та прибутку як еконо-

мічних категорій. Вміти розраховувати основні 

показники. 

Задачі, допо-

віді, опиту-

вання, моду-

льна контро-

льна робота 1 

МОДУЛЬ 2 

Теорія товарних ринків та ринків факторів виробництва 

4 4 8 
Тема 15. Ринок досконалої 

конкуренції. 

Вміти розкривати сутність досконалої конкурен-

ції та основні характеристики моделі досконало-

го (чистого) ринку. Розуміти ринкову поведінку 

досконалого конкурента (фірми) в короткостро-

ковому періоді. Описувати механізм моделі рин-

ку досконалої конкуренції у довгостроковому 

періоді. 

Реферат, до-

повіді, тесту-

вання 

6 2 8 
Тема 16. Монопольний ри-

нок. Олігополія та монополі-

стична конкуренція. 

Розуміти сутність монополії та олігополії. Знати 

моделі олігополії. Розуміти цінову політику олі-

гополії. Ознайомитись із моделями поведінки 

фірми в умовах монополістичної конкуренції. 

Презентації 

6 4 6 
Тема 17. Ринок факторів 

виробництва. 

Розібратися в особливостях попиту і пропозиції 

на фактори виробництва. Визначити специфіку 

ринків землі, праці, капіталу. З'ясувати природу 

прибутку, позичкового відсотка, земельної ренти, 

заробітної плати. 

Доповіді, са-

мостійна ро-

бота 

6 2 8 
Тема 18. Загальна ринкова 

рівновага та економіка доб-

робуту. 

Знати сутність ринку. Виокремлювати основні 

риси ринкового механізму. Ознайомитись із за-

гальною рівновагою за Парето. Знати причини, 

які обмежують ефективність ринкового регулю-

вання. 

Опитування, 

доповіді 

4 4 8 
Тема 19. Доходи населення 

в ринковій економіці. 

Ознайомитись із суттю доходів, їх структурою та 

механізмом розподілу. Розуміти природу та ме-

ханізм формування ренти. Знати сутність поняття 

«заробітна плата» в умовах ринкової економіки. 

Розуміти механізм позичкового проценту. 

Тестування, 

модульна ко-

нтрольна ро-

бота 2 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма  

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підго-

товки студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної 

роботи). Поточний контроль проводиться у формі усного опиту-

вання, письмового експрес-контролю (в тому числі у вигляді 

виконання тестових завдань/вирішення задач), виступів студентів 

при обговоренні теоретичних питань, доповідей та презентацій, 

есе, захисту реферату. 
Форма  

модульно-

го контро-

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає 

виконання модульної контрольної роботи. 



лю 

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксу-

ються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зарахо-

вуватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав 

мінімально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі ек-

замену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оці-

нку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екза-

мену (заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма  

підсумко-

вого конт-

ролю 

3-й семестр - залік (усно/письмово) 

4-й семестр - екзамен (усно/письмово) 

Критерії оцінювання 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та 

другий змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Моду-

льна 

контро-

льна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

 самостійна робота 

 (max) 

Моду-

льна 

конт-

рольна 

робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

50 100 

Т6 Т7 Т8 Т9 

50 100 
10 10 10 10 10 10 20 10 10 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Моду-

льна 

контро-

льна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Моду-

льна 

конт-

рольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max)) 

Т10 Т11 Т12 Т13 Т1 
50 100 

Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 
50 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Шкала оцінювання сту-

дентів 

(підсумковий  

контроль) 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий про-

ект, практика) 

Залік 

  90 - 100             А відмінно  

 

зараховано 
 82 - 89             B добре 

 74 - 81             С добре 

 64 - 73             D задовільно 

 60 - 63             E задовільно 

              

              35 - 59 

 

           FХ 

 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 



 

0 - 34 

 

             F 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням  

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням 

 дисципліни) 

Політика щодо  

дедлайнів та  

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. 

Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  

Політика щодо  

академічної  

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобіль-

них девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані 

літературні джерела. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незараху-

ванння викладачем. 

Політика щодо  

відвідування 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є 

обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажуван-

ня, індивідуальний графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. 

Студент зобов’язаний дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Політика щодо  

зарахування результатів  

неформальної освіти 

http://www.kau.com.ua/images/Docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B

6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%

D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%

B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D1%82%

D1%83%D0%BF%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%

83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%

D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1

%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83_

%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82

%D1%96.pdf 

Політика та  

очікування 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатсь-

кого університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: 

http://www.kau.com.ua/images/Docs/%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0

%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D

1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%A3.pdf 
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