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1.

2.
Опис навчальної дисципліни
ОК 10. Макроекономіка;
кількість кредитів ЄКТС - 4;
кількість годин - 120 годин, у тому числі 58 аудиторних годин, 62 години
самостійна робота.
3.
Час і місце проведення навчальної дисципліни
Термін викладання - один семестр, 2 курс, 4 семестр.
4.
Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми
Макроекономіка належить до навчальної дисциплін обов’язкової
компоненти, освітній компонент циклу загальної підготовки;
при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані
з таких дисциплін (пререквізитів): «Політекономія», «Мікроекономіка»;
основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися
при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Міжнародна економіка»,
«Економіка підприємств».
5.
Характеристика навчальної дисципліни
5.1. Призначення навчальної дисципліни. Освітня компонента
«Макроекономіка» спрямована на отримання здобувачами однієї з важливих і
універсальних компетентності - розкриває перспективи підготовки фахівців з
економіки з урахуванням глобалізації та інтеграції економічних процесів.
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни - формування системи
теоретичних і практичних знань і компетентностей щодо використання
мікроекономічних моделей у наукових дослідженнях, здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу, здатність проявляти ініціативу у прийняті
підприємницьких рішень, здатність описувати економічні та соціальні процеси і
явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані результати
5.3. Задачі вивчення дисципліни - теоретична та практична
підготовка, самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення, використовувати
аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних
рішень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен
сформувати такі програмні компетентності:
інтегральні компетентності - здатність розв’язувати складні
спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та
біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій
та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних,
біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
фахові компетентності:
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових
відносин.
програмні результати:
РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в
професійних цілях.
РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та
вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні
технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку
інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної
діяльності та брати відповідальність за результати.
РН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і
здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
РН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як
демократичної, соціальної і правової держави.
РН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання
на практиці.
РН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових
відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур.
РН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
РН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
РН
16.
Знати
нормативно-правове
забезпечення
діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на
практиці.
РН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної
організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових
норм.
5.4. Зміст навчальної дисципліни
Зміст дисципліни «Макроекономіка» полягає у формуванні системи знань
з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати
економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і
державного регулювання національної економіки.
Завданням є формування системи знань з теоретичної макроекономіки,
які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та
теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної
економіки.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-суть макроекономічних категорій;
-зміст основних законів та принципів сучасної ринкової економіки;
-методи та засоби впливу держави на стан економіки;
-показники,
що
характеризують
ефективність
функціонування
економічної системи;
-розуміти проблему ефективного використання обмежених економічних
ресурсів на рівні національної економіки і шляхів досягнення максимальних
кінцевих результатів щодо задоволення людських потреб, які невпинно
зростають.

Тиждень

5.5. План вивчення навчальної дисципліни

Назви теми

Макроекономіка як наука
Макроекономічні показники в системі національних
рахунків.
2
Товарний ринок
4,5 Сукупні витрати і ВВП Кейнсіанська модель рівноваги
6,7 Грошовий ринок
8,9 Макроекономічна нестабільність
10 Держава в системі макроекономічного регулювання
11 Одночасна рівновага на товарному та грошовому ринках:
модель IS-LM
12,13 Економічна динаміка
14 Зовнішньоторговельна діяльність
15 Механізм зовнішньоекономічної діяльності
Разом
1
2

Форми
Самос
організації
тійна
навчання та
робот
кількість годин
а,
лекцій практи
кількі
ні
чні
сть
занятт занятт
годин
я
я
2
2
4
2

2

8

2
4
4
4
2

2
4
4
4
2

4
8
6
6
6

2

2

6

4
2
2
30

2
2
2
28

6
4
4
62

6.
Самостійна робота студента
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час.
№
п/п
1
2

3
4

Вид самостійної роботи

Години

Підготовка до практичних
занять
Підготовка
самостійних
питань
з
тематики
дисципліни
Індивідуальні завдання
Розв’язання індивідуальних

28

Термін
виконання
щотижнево

14

щотижнево

10
10

4 рази в семестр
4 рази в семестр

Форма та метод
контролю
Усне та
письмове
Усне та
письмове
Усний захист
Письмовий

задач

контроль

Разом

62

Список основної та додаткової літератури
Основна
1. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. Посіб. К: Центр навчальної
літератури, 2015. 442 с.
2. Базилевич, В. Д. Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка:
практикум: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ: Знання, 2010. 528 c.
3. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон.
спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніната ін.; За заг.
ред. С. Будаговської . - К: Видавництво Соломії Пав-личко "Основи", 2010. 517
с.
5. Небава М.І. Теорія макроекономіки. Навчальний посібник.Київ:
Видавничий Дім «Слово», 2013. 536 с.
6. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. Посібник, Вид. 3-ге,
стереотипне. К.: Либідь, 2005. 616 с.
7.

Допоміжна
1. Брояка А.А. Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціальноекономічного розвитку України. Проблеми економіки. 2018. №1. C. 42–48.
2. Брояка А.А. Передумови та перспективи еколого-орієнтованого
розвитку в Україні. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної
конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку,
менеджменту, фінансів та права» (Полтава, 26 січня 2019 р.). Полтава: ЦФЕНД,
2019. Ч.6. С. 8-10.
3. Кемлбслл Р. Макконнелл, Стенді Л. Брю. Аналітична економія. Принципи,
проблеми і політика. Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О.
Ватаманюка, І. Бика. Львів: Видавнича Спілка «Просвіта», 1999. 649 с.
4. Antonina А Broyaka The Information Support of Agricultural InformationAdvisory Activity in Ukraine as the Key Component of Its Development. Business
Inform 2017/1/1. № 474. р.130-136
5. Olha Khaietska, Mark Myronenko, Olena Polova, Natalia Koval
Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring. Banks and Bank
Systems. 2018. 13: 173-183

6. Сахно А.А., Салькова І.Ю., Яворська Ю.А Проблеми дослідження
фінансової безпеки держави та шляхи її вирішення. Регіональна бізнесекономіка та управління. 2018. № 2 (58), С. 49-57
7. Хаецкая О.П. Структура потребления и индекс потребительских цен в
Украине. Украина, Болгария, ЕС: экономические и социальные тенденции
развития материалы II Международной научно-практической конференции.
Болгария, Бургас: Авангард Прима. 27-30 июня 2018. С. 86-89.
8. Хаєцька О.П. Економічне зростання в Україні. Теоретикометодологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової
парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.).
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. С.310-314.
9. Хаєцька О.П. Основні макроекономічні показники та їх вплив на
зростання добробуту населення України. / Збірник тез доповідей Міжнародної
науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку
економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» (Полтава, 26 січня 2019 р.).
Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.2. С. 53-55.
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Презентації лекційного курсу «Макроекономіка» (персональний
кабінет викладача)
2.
Тестові завдання з курсу (внутрішній сайт ВНАУ)
3.
Методичні розробки (внутрішній сайт ВНАУ).
4.
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8.

Контроль і оцінка результатів навчання

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами
контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність заявленим
компетентностям за результатами лабораторних занять - 60 балів (усний
контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін.,
індивідуальні завдання, розв’язування задач та ін.); рубіжний контроль
(колоквіум у формі тестування) - 10 балів; підсумковий контроль, (екзамен в
усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо здобувач протягом
семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав (отримав)
менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35
балів), то він до заліку не допускається. Крім того, обов’язковим при
мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного контролів є
виконання студентом підсумкової контрольної роботи (колоквіуму).
Визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті
здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом
передбачено опанування освітнього компонента.
9.
Політика навчальної дисципліни
Дисципліна передбачає індивідуальну та групову роботу. Середовище в
аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.
Відвідування лекційних та практичних занять є обов’язковим.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у
встановлений термін. Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим
незалежно від причини пропущеного заняття, здобувач презентує виконані
завдання під час консультації викладача. Під час роботи над індивідуальними
завданнями, розв’язуванням задач не допустимо порушення академічної
доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та
оригінальними.

