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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Макроекономіка »  складена відповідно до 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», 

освітньо-професійної  програми «Міжнародний бізнес» 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

 

1.1. Мета навчальної дисципліни є формування системи знань з макроекономіки, 

які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний 

інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Макроекономіки» є розкриття 

теоретичних засад базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів 

макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття умінь аналізувати 

результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність 

економічної політики держави. 

1.3. Кількість кредитів - 3 

1.4. Загальна кількість годин - 90. 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

16 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

42 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

Контрольна робота 5 год із самостійної роботи 

Курсова робота 30 год із самостійної роботи  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Після опанування дисципліни студент повинен: 

знати: 

- сутність макроекономічних категорій; 

- термінологію і основні засоби макроекономічного аналізу. 

- сутність та передумови формування макроекономічної рівноваги; 

- причини макроекономічних коливань та макроекономічної нестабільності; 

- методи та засоби впливу держави на стан економіки;  

- показники, що характеризують ефективність функціонування економічної 

системи 

вміти: 



- використовувати теоретичні положення для оцінки сучасних макроекономічних 

тенденцій економічного розвитку, місця України у світовому економічному просторі; 

- обчислити основні макроекономічні показники для визначення рівня 

економічного розвитку країни та здійснення міжнародних порівнянь; 

- аналізувати економічні ситуації, використовувати набуті знання для вирішення 

практичних завдань; 

- самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, які пов’язані з аналізом і 

обґрунтуванням раціональної поведінки макросистем у ринкових умовах; 

- оцінювати економічну ефективність господарських явищ та процесів на 

макроекономічному рівнях. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Макроекономіка як наука. Основні проблеми макроекономіки. 

Макроекономічні потреби, блага, ресурси і результати. Необмеженість потреб. 

Обмеженість ресурсів. Крива виробничих можливостей.. Підвищення ефективності 

економіки як головне завдання макроекономіки.  

Об’єкти та суб’єкти макроекономіки. Економічна система: сутність, основні 

елементи. Типи економічних систем. Основні моделі змішаної економіки. Основні 

суб’єкти макроекономіки.  

Предмет макроекономіки, його визначення. Відмінність макроекономіки від 

мікроекономіки. Позитивна і нормативна економіка. Макроекономіка та економічна 

політика. Методи макроекономіки. Загальнонаукові методи. Специфічні методи. Запаси і 

потоки — два види кількісних змінних.  

Історія розвитку макроекономіки. Зародження макроекономіки. Кейнсіанство. 

Монетаризм. Економіка пропозиції. Неолібералізм. Теорія раціональних очікувань. 

Інституціоналізм 

 

Тема 2. Система національних рахунків та її показники 

Модель кругопотоку як базова модель макроекономічної рівноваги. Найпростіша 

модель кругообігу для закритої економіки без втручання держави. Модель кругообігу з 

участю держави. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу.  

Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного 

рахівництва та фактологічна база макроекономіки. Показники СНР.Поняття валового 

внутрішнього продукту (ВВП). Методи обчислення ВВП. Проблеми, що пов’язанні з 

вимірюванням ВВП. Валовий національний дохід. Роль цінового фактору у вимірюванні 

ВВП. Номінальний і реальний ВВП. Інфлювання та дефлювання. Темпи зростання та 

приросту ВВП. Аналіз динаміки ВВП в Україні. 

 

Тема 3. Товарний ринок. 

Сукупний попит. Закон та графічна модель сукупного попиту. Цінові чинники 

сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпортних закупівель. 

Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його графічну модель. Чинники 

сукупного попиту в Україні. 

Сукупна пропозиція. Класична модель сукупної пропозиції. Довгострокова сукупна 

пропозиція: її теоретичний інструментарій, графічна модель, виробнича функція як її 

математична інтерпретація, фактори. Короткострокова сукупна пропозиція і ціна. Основна 

модель короткострокової сукупної пропозиції та її функція. Теорії короткострокової 

сукупної пропозиції. Зміна цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової 

сукупної пропозиції. Нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції. Чинники 

сукупної пропозиції в Україні. 



Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Модель AD-AS. Рівноважні ціни та 

рівноважний рівень виробництва. Коротко – і довгострокова рівновага. Ринковий 

механізм встановлення та відновлення рівноваги в моделі AD-AS. Порушення рівноваги 

змінами у сукупному попиті на різних відрізках кривої AS. Ефект храповика. Стагфляція. 

«Перегріта економіка». Порушення рівноваги збуренням сукупної пропозиції та механізм 

її відновлення. Шоки сукупних попиту та пропозиції; стабілізаційна політика. 

 

Тема 4. Макроекономічна нестабільність. 

Ринок праці та механізм його функціонування. Неокласична теорія ринку праці та 

графічна інтерпретація неокласичної моделі ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці 

та графічна інтерпретація кейнсіанської моделі ринку праці. 

Зайнятість і безробіття. Населення як джерело робочої сили. Показники рівня 

використання робочої сили: рівень зайнятості, коефіцієнт участі у робочій  силі. Неповна 

зайнятість, методологічні підходи до розрахунку рівня безробіття; причини та види 

безробіття. Рівень безробіття у різних країнах. Повна зайнятість, природне безробіття та 

потенційний рівень ВВП; обчислення природного рівня безробіття. Динаміка природного 

рівня безробіття. 

Втрати від різних видів безробіття. Відставання фактичного ВВП від потенційного 

ВВП (ВВП-розрив). Закон Оукена. Визначення потенційного ВВП на основі ВВП-розриву. 

Визначення впливу безробіття на динаміку ВВП. Державна політика зайнятості населення. 

Особливості розвитку ринку праці, динаміки безробіття і дії закону Оукена в Україні. 

Поняття та показники інфляції. Темп інфляції. Види інфляції залежно від її темпів. 

Інфляція попиту, інфляція витрат та їх графічна інтерпретація. Збалансована і 

незбалансована інфляція. Очікувана і неочікувана інфляція; теорії адаптивних і 

раціональних очікувань. Дефляція. Причини і наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо 

причин інфляції. Роль грошей в інфляційному механізмі: монетаристський підхід та 

позиція кейнсіаніанців. Чинники інфляції попиту та витрат. Інфляційні очікування. 

Наслідки інфляції попиту та інфляції витрат, затяжної та високої, помірної інфляції. 

Механізм та напрямки політики контролю над інфляцією. Таргетування інфляції. 

Особливості причин та динаміки інфляційних процесів в Україні. 

Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса як аналітичний засіб 

стабілізаційної політики: рання та сучасна; рівняння кривої Філліпса; інфляція повної 

зайнятості та переміщення кривої Філіпса; крива Філіпса у довгостроковому періоді. 

Економічні коливання та економічні цикли як прояв макроекономічної 

нестабільності та форма економічного розвитку. Індикатори циклічних коливань в 

економіці. 

 

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції. 

Споживання та заощадження. Споживання як функція наявного доходу. 

Використовуваний дохід і споживання. Функція споживання. Графік споживання. Середня 

та гранична схильність до споживання. Автономне споживання та чинники, що на нього 

впливають. Кейнсіанська функція споживання. Міжчасовий вибір споживача. Бюджетне 

обмеження. Гіпотеза життєвого циклу. Гіпотеза постійного доходу. Зв’язок між 

диференціацією доходів і споживанням. Економічна нерівність та способи її оцінювання: 

крива Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині. Особливості споживання в 

Україні в умовах ринкової трансформації економіки. 

Функція заощадження та графічна модель заощадження. Середня та гранична 

схильність до заощадження. Види заощаджень. Рівень заощаджень. Динаміка заощаджень 

в Україні. 

Основні типи інвестицій та їх впливи на розвиток національної економіки. Функції 

інвестицій та їх графічна інтерпретація. Процентна ставка як чинник інвестиційного 



попиту, 6рецесійного6 вартість. Чинники інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного 

попиту Модель простого акселератора. Нестабільність інвестицій. 

Взаємозв’язок заощаджень та інвестицій. Класичний механізм урівноваження 

заощаджень з інвестиціями. Кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з 

інвестиціями. Структура заощаджень приватної закритої економіки. Роль фінансово-

кредитної системи в трансформації заощаджень в інвестиції. 

 

Тема 6. Сукупні витрати і ВВП. 

Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі 

методу «витрати-випуск». Фактичні та заплановані витрати. Модель «кейнсіанський 

хрест». Система вилучень та 6ре’єкцій в економічному кругообігу. Роль запасів у 

досягненні економічної рівноваги в короткостроковому періоді. Визначення рівноважного 

ВВП за методом «вилучення 6ре’єкція ». 

Заплановані та незаплановані інвестиції. Модель «заощадження-інвестиції» як 

спрощена модель економічної рівноваги. 

Сутність мультиплікативного ефекту. Мультиплікатор витрат. Мультиплікатор 

інвестицій. Індуційовані й автономні витрати. Алгебраїчна модель простого 

мультиплікатора та його сутнісне визначення. Механізм мультиплікації автономних 

витрат. Ефект мультиплікатора та його математична і графічна інтерпретація. 

Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на ефект мультиплікатора. 

Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рівноважний ВВП в умовах повної та 

неповної зайнятості. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту автономних витрат в умовах 

неповної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація 6рецесійного розриву. 

Інфляційний розрив як наслідок надлишку автономних витрат в умовах повної зайнятості. 

Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.  

 

Тема 7. Грошовий ринок та монетарна політика 

Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошова база 

та її компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові й надлишкові резерви. 

Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мультиплікація грошової 

бази банківською системою. Грошова пропозиція як функція процентної ставки і крива 

пропозиції грошей. 

Попит на гроші та його різновиди. Класичний підхід до функції попиту на гроші. 

Рівняння грошового попиту кількісної теорії грошей. Процентна ставка і альтернативна 

вартість зберігання грошей. Механізм грошового ринку та його графічна модель. 

Рівновага на грошовому ринку.  

Процентна ставка: сутність та види. Реальна процентна ставка та чинники, що 

впливають на її рівень. Номінальна процентна ставка на основі рівняння Фішера. 

Очікувана і фактична реальна процентна ставка. Мотиваційна роль реальної процентної 

ставки. 

Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної політики та проблема їх 

вибору. Інструменти монетарної політики: операції на відкритому ринку, операції на 

валютному ринку, облікова (дисконтна) ставка, нормативи обов’язкового резервування. 

Монетарна політика в моделі AD-AS. Передавальний механізм грошово-кредитної 

політики. Зв’язок монетарної політики з бюджетно-податковою та валютною політикою. 

Модель IS-LM як імітація одночасної рівноваги на товарному та грошовому 

ринках. Побудова кривої IS та її рівняння. Побудова кривої LM та її рівняння. Модель IS-

LM як аналітичний засіб макроекономічної політики. 

 

Тема 8. Держава в системі макроекономічного регулювання 

Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки. 

Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика кейнсіанцями класичного 



положення про невтручання держави в економіку. Основні положення кейнсіанської 

теорії про вплив держави на економіку. 

Держава в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу в умовах 

змішаної економіки. Відносини держави з іншими суб’єктами економічного кругообігу. 

Вплив держави на економічний кругообіг. 

Вплив держави на економічну рівновагу. Чисті податки і трансформація функції 

споживання. Валові та чисті податки. Державні видатки. Позики уряду. Перерозподільна 

функція держави. Стабілізаційна функція держави. 

Тема 9. Фіскальна політика 

Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель на ВВП. 

Мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці. Вплив чистих податків на ВВП. 

Мультиплікатор податків. Крива Лаффера та можливість її практичного застосування. 

Фактичне, потенційне та циклічне бюджетне сальдо. Оцінка бюджетної політики в умовах 

повної та неповної зайнятості. Мультиплікатор збалансованого бюджету. Недискреційна 

(автоматична) фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані 

стабілізатори. Державний борг та ефекти витіснення. Емісійне фінансування бюджетного 

дефіциту: інфляція. Вибір моделей макроекономічної політики. 

Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності 

Зовнішньоекономічна діяльність та економічна політика. Платіжний баланс. 

Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок капітальних операцій та його зміст. 

Сутність та роль автономної статті «Помилки та упущення». Резервні активи як 

регулююча стаття платіжного балансу. Модель платіжного балансу. 

Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютного курсу 

залежно від режиму його формування. Односторонній та багатосторонній валютний курс, 

номінальний та реальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності. Попит і 

пропозиція як чинники валютного курсу. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом. 

Валютні системи в розвитку. 

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Економічна рівновага в умовах відкритої 

економіки. Чистий експорт як компонент сукупних видатків. Гранична схильність до 

імпорту та складний мультиплікатор видатків. Мультиплікативний вплив чистого 

експорту на ВВП. Чинники чистого експорту. 

Тема 11. Ринок праці та соціальна політика 

Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна робочої 

сили. Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. Теорія гнучкого 

ринку праці. 

Державна політика зайнятості. Стимулювальна політика як метод зменшення 

безробіття та її інфляційні наслідки. Крива Філіпса про зв’язок між інфляцією і 

безробіттям в короткостроковому і довгостроковому періодах. Висновки кривої Філіпса 

для політики зайнятості. Державні програми сприяння зайнятості населення. 

Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Крива Лоренця 

як графічна модель фактичного розподілу доходів. Чинники, які зумовлюють нерівність у 

первинних доходах. Бідність та прожитковий мінімум. Державна система соціального 

захисту населення: соціальні гарантії, соціальна допомога, соціальне страхування. 

Тема 12. Економічне зростання. 

Основні засади теорії економічного зростання. Сутність та показники економічного 

зростання. Економічне зростання та економічний розвиток. Основні положення 

кейнсіанської теорії економічного зростання. Сутність теорій ендогенного зростання. 

Моделі економічного зростання. Модель Солоу. Основні передумови моделі Солоу. 

Вплив нагромадження капіталу на капіталоозброєність. Умови формування стійкої 

капіталоозброєністі. Вплив приросту населення на капіталоозброєність. Граничні 

інвестиції. Вплив технічного прогресу на капіталоозброєність через зростання 



ефективності праці. Технічний прогрес як нескінченний фактор економічного зростання. 

«Золоте правило» нагромадження капіталу. 

Джерела економічного зростання. Внесок факторів виробництва в економічне 

зростання. Рівняння, що описує внесок капіталу і праці у приріст продукту. Внесок 

технічного прогресу в приріст продукту. Рівняння, що описує економічне зростання з 

урахуванням усіх факторів. Залишок Солоу. Проблема економічного зростання в різних 

групах країн та в Україні. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б. 

Інд

. 

С. 

р. 

л п лаб. Інд

. 

С. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Тема 1. 

Макроекономіка як 

наука. Основні 

проблеми 

макроекономіки. 

5 2    1       

Тема 2. Система 

національних 

рахунків та її 

показники 

10 4 2   1       

Тема 3. Товарний 

ринок. 

7 2 2   1       

Тема 4. 

Макроекономічна 

нестабільність. 

10 4 2   1       

Тема 5. Споживання, 

заощадження та 

інвестиції. 

7 2 2   1       

Тема 6. Сукупні 

витрати і ВВП. 

6 2           

Тема 7. Грошовий 

ринок та монетарна 

політика 

9 4 2   1       

Тема 8. Держава в 

системі 

макроекономічного 

регулювання 

6 2           

Тема 9. Фіскальна 

політика 

7 2 2          

Тема 10. Механізм 

зовнішньоекономічно

ї діяльності 

9 4 2   1       

Тема 11. Ринок праці 

та соціальна політика 

6 2           

Тема 12. Економічне 

зростання. 

8 2 2          



Контрольна робота       5       

Курсова робота      30       

Усього годин  90 32 16   42       

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 2. Система національних рахунків та її показники 2 

2 Тема 3. Товарний ринок. 2 

3 Тема 4. Макроекономічна нестабільність. 2 

4 Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції. 2 

5 Тема 7. Грошовий ринок та монетарна політика 2 

6 Тема 9. Фіскальна політика 2 

7 Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності 2 

8 Тема 12. Економічне зростання. 2 

 Разом   16 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 1. 

Макроекономіка як наука. Основні проблеми макроекономіки.  

1 

2 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 2. Система 

національних рахунків та її показники Підготовка до дискусії 

«СНР: проблеми врахування тіньового ринку». Розв’язання задач.  

1 

3 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 3. Товарний 

ринок. Підготовка до обговорення питання «Фактори 

стимулювання AD та AS». Розв’язання задач 

1 

4 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 4. 

Макроекономічна нестабільність. Підготовка до дискусії 

«Інфляція та безробіття». Розв’язання задач 

1 

5 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 5. 

Споживання, заощадження та інвестиції. Підготовка до дискусії 

«Іноземні інвестиції: за та проти». Розв’язання задач 

1 

6 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 6. Сукупні 

витрати і ВВП. Збір статистичної інформації Розв’язання задач 

 

7 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 7. Грошовий 

ринок та монетарна політика Підготовка до дискусії «Які методи 

монетарної політики необхідно використовувати на сучасному 

етапі?». Розв’язання задач 

1 

8 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 8. Держава в 

системі макроекономічного регулювання Підготовка до дискусії 

«Державне регулювання економіки: за та проти». Розв’язання 

задач 

 

9 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 9. Фіскальна 

політика Підготовка до дискусії «Фіскальне стимулювання 

економіки України». Розв’язання задач 

 

10 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 10. 

Механізм зовнішньоекономічної діяльності Підготовка до 

1 



обговорення  «Стимулювання експорту». Розв’язання задач 

11 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 11. Ринок 

праці та соціальна політика Підготовка до дискусії «Методи 

боротьби з безробіттям». Розв’язання задач 

 

12 Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 12. 

Економічне зростання. Підготовка до обговорення  «Методи 

стимулювання економічного зростання». Розв’язання задач 

 

 Контрольна робота  5 

 Курсова робота  30 

 Разом  42 

 
6. Індивідуальні завдання 

Контрольна робота передбачає 5 годин із складу самостійної роботи студентів. 

контрольна робота складається з теоретико-аналітичних завдань, тестових завдань та 

задач.  

Курсова робота передбачає 30 годин із складу самостійної роботи студентів. в 

повному обсязі вимоги до курсової роботи в методичних рекомендаціях. 

 

7. Методи контролю 

 

При вивченні дисципліни застосовуються такі методи контролю: усний, письмовий, 

тестовий. Поточний контроль проводиться під час семінарських занять у вигляді усного 

або письмового опитування, виступів студентів під час обговорення питань, самостійної 

роботи, тестування, написання есе, рефератів, контрольної роботи тощо. Результати 

поточного контролю (поточна успішність) враховується під час визначення підсумкової 

оцінки з дисципліни у формі іспиту. 

8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 
Екзамен 

 
Сума 

Теми 1-12 Контрольна робота 
Курсова 

робота 
Разом 

25 5 30 60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

1. Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях 

Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях (за п’ятибальною шкалою) 

встановлюються за такими критеріями: 

 − розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 



 − ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу; 

 − знання основної та додаткової літератури; 

 − уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій 

(кейсів), розв’язання задач, проведення розрахунків тощо при виконанні завдань, внесених 

на розгляд в аудиторії; 

 − логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах і аудиторії, вміння 

захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з відповідей 

інших осіб. 

 “5” балів студент отримує, якщо його відповідь повністю відповідає визначеним 

критеріям. Він повинен знати відповіді на всі питання навчальної програми, 

продемонструвати повні і глибокі знання лекційного матеріалу, а також підручників і 

навчальних посібників. Студент – відмінник повинен знати як саме економічні категорії і 

закони проявляються в ринкових умовах на мікрорівні та на макрорівні здійснювати 

порівняльний аналіз, робити логічні висновки, висловлювати власне ставлення до 

пропонованих йому проблем, демонструвати знання законодавчих та нормативних актів 

України. 

 “4” бали свідчить, що студент має тверді знання з дисципліни «Мікроекономіка і 

макроекономіка» в обсязі навчальної програми, вміє використовувати інструментарій 

мікроаналізу. Але у розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у 

формулюванні термінів і категорій, або недостатнє висвітлення питань. 

 “3” бали виставляється тоді, коли знання студентів відповідають мінімуму і не 

нижче вимог, які існують у вищій школі і є в навчальних планах і програмах. Ці бали 

виставляється коли студент продемонстрував, хоча і не в повному обсязі, але в цілому, 

правильні знання програми курсу, виявив розуміння основного змісту питань. 

 “2-0” балів ставиться при наявності серйозних недоліків, коли знання студентів 

нижче мінімуму навчальної програми, коли вони мають хаотичний і безсистемний 

характер, коли у студента відсутнє розуміння не тільки другорядних, але і вузлових 

питань курсу. 

 

2. Критерії оцінки знань при виконанні задач на семінарських заняттях 

“5” балів ставиться коли студент дає повну вичерпну відповідь. Вона складається з 

правильних арифметичних дій, доцільного та логічного теоретичного обґрунтування 

виконаних розрахунків. 

“4”бали ставиться тоді, коли теоретичне обґрунтування зроблене, хід розв’язання 

вірний, але є помилка при арифметичних розрахунках. 

 “3” бали студент отримує у тому випадку, коли арифметичне рішення задачі 

дається без повного теоретичного обґрунтування. 

“2-0” ставиться, коли студент зовсім не розв’язує задачі, або розв’язує її 

неправильно. Опис та розв’язок є повністю ідентичним опису і розв’язку задачі іншим 

студентом. 

 

3. Критерії оцінки відповідей на тестові питання на семінарських заняттях 

Тестове завдання передбачає необхідність вибрати одну або кілька правильних 

відповідей на поставлені питання. Кожна правильна відповідь на тестові запитання 

оцінюється в 1 бал. На виконання одного завдання відводиться 1-2 хвилини. 

Загальна оцінка за тестове завдання виставляється в залежності від набраної 

кількості балів: 

“5” балів виставляється, якщо правильні відповіді складають 90-100%. 

“4” бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 74-89%. 

“3” бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 60 - 73%. 

“2-0” виставляється, якщо правильні відповіді складають до 60%. 

 



4. Критерії оцінювання аналітично-пошукових завдань та есе. 

5 балів ставиться за умов, якщо студент продемонстрував вміння всебічно, 

безпомилково, в логічній послідовності проаналізувати проблему, проявив творчій підхід, 

проаналізував альтернативні теоретичні погляди, проявив авторське ставлення, 

використав значний фактичний та статистичний матеріал, сформулював висновки; 

4 бали ставиться студентові, який продемонстрував вміння всебічно та 

безпомилково проаналізувати проблему, проаналізував альтернативні теоретичні погляди, 

використав значний фактичний та статистичний матеріал, сформулював висновки, проте 

відсутній творчій підхід при аналізі проблем 

3 бали отримує студент, який виконав завдання з незначними помилками, в 

недостатній мірі використав статистичний та фактичний матеріал, не виявив авторського 

розуміння проблеми; 

2 бали виставляється студентові, який припускається грубих помилок та логічної 

непослідовності під час виконання завдання, не використав сучасну літературу та 

сучасний фактичний матеріал. 

Підсумкова оцінка на семінарському занятті виставляється на основі оцінювання 

всіх видів робіт як середня величина за формулою: 

сума балів у національній шкалі 

кількість оцінок 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і 

П.Островерха.- 5-е вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

2. Гальчинский А. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми 

економічних знань / Анатолій Гальчинський. – К.: Либідь, 2013. – 472 с.  

3. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Кэмпбелл Р. Макконнелл, 

Стэнли Л. Брю.: Изд-е 19.: Инфра-М., М., 2015. – 1028 с.  

4. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн. 

/ Авт.кол.: С.Панчишин, П.Островерх, Г.Стеблій та ін.- Кн.. 2: Мікроекономіка.- К.: 

Знання, 2013.- 437 с. 

5. Макроекономіка: навчальний посібник / авт. кол.; за ред.. Т. С. Смовженко і 

Г. Я. Стеблій.- К.: УБС НБУ, 2008.-C.463 

6. .Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич [та ін.]; ред. В. Д. Базилевич. 

– 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 743 c 

Допоміжна література 
1. Долан Э., Линдсей Д. Макроэкономика. — СПб.: Литера-плюс, 1994. 9. 

Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. — К.: Основи, 1996. 

2. Дзюбик С.Д., Ривак О.С.  Основи економічної теорії: Навч.посіб.- 2-ге вид., 

перероб. і доп.- К.: Знання. 2008.- 491 с. 

3. Акулов М.Г.. Сучасні економічні теорії: Навчальний посібник. - Вінниця: 

Нілан-ЛТД, 2013. - 394с. 

4. Жовтанецький О.М., Чуба Н.В.  Цікава економіка: Навчальний посібник.- 

Кам’янець-Подільський, Аксіома, 2007.- 304 с. 

5. Корецький М.Х., Дацій О.І. та ін.  Економічна теорія. Навчальний посібник.- 

К.: Центр учбової літератури, 2007.- 256 с. 

6. Шкодіна І.В. Динаміка розвитку фондового ринку України / І.В.Шкодіна // 

Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №5. – С.214 – 221. 

7. Шкодіна І.В. Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток 

світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності / Шкодіна І.В., Карпова 

І.В., Іващенко М.В. // Економічний часопис-ХХІ. – 2015.- № 3-4.- С. 65-69. 



8. Шкодіна І.В. Основні диспропорції розвитку світового господарства на 

сучасному етапі / І.В.Шкодіна // Фінанси України. – 2010. - № 7. – С.58 – 64.  

 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

методичне забезпечення 

1. www.zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України. 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Сайт Національного банку України https://bank.gov.ua 

4. Сайт Світового банку // Режим доступу: http://www.worldbank.org  

5. Сайт Міжнародного Валютного фонду. – Режим доступу: http://www.imf.org 

6. www.ssmsc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів і фондового 

ринку. 

7. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України. 

8. www.finance.ua – система розкриття інформації на фінансовому ринку 

України. 

9. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. 

10. www.securities.org.ua – інтернет-бібліотека "Цінні папери України”. 

11. www.smida.gov.ua – система розкриття інформації на фондовому ринку 

України. 

12. www.uaib.com.ua – Українська асоціація інвестиційного бізнесу. 

13. Global finance // https://www.gfmag.com 
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