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дисципліни 

Обов’язкова дисципліна. 
Форма контролю: екзамен. 
Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 
18 годин, практичні заняття – 18 годин, самостійна 
робота – 54 годин. 
Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний 
(online). 
Мова викладання: українська. 
Рік викладання – 2023. 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 
розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; 
у режимі відеоконференцій Zoom, через електронну 
пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Враховуючи послідовність накопичення знань і 
інформації, вивчення макроекономіки є логічним 
продовження отримання фундаментальної економічної 
підготовки студентом після опанування такої дисципліни, 
як основи економічної теорії. 
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1. Мета і завдання дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіка» є 

формування комплексу базових знань та практичних навичок з теорії 
функціонування та розвитку макроекономічних систем. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення теорії макроекономічної 
науки, розкриття її об’єкта, предмета і методу, висвітлення основних 
макроекономічних показників та індикаторів макроекономічного розвитку, 
побудова базових моделей рівноваги, виявлення механізму взаємодії складових 
макроекономічної політики. 
 

2. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен 
знати: 
- методи та способи вивчення економічних явищ і процесів на рівні 

економіки в цілому та у секторах: приватному, державному та закордонному; 
- загальні наукові засади національного рахівництва; 
- хвилеподібний економічний розвиток і пов’язані з ним явища інфляції і 

безробіття; 
- теорію зайнятості, загальноекономічну рівновагу і механізми її 

виникнення; 
- можливості і наслідки фіскальної політики держави, її вплив на рівень 

національного виробництва і зайнятості; 
- сутність грошової системи та механізм функціонування грошового 

ринку, їх вплив на рівень виробництва, зайнятість, ціни і розподіл ресурсів; 
- сутність та перспективи економічного зростання. 
вміти: 
- розрахувати макроекономічні показники, індекс цін, рівні безробіття та 

інфляції, обсяг реального та інфляційного приросту ВВП, середню і граничну 
схильність до споживання та заощаджень, мультиплікатор доходу; 

- визначати макроекономічну рівновагу та її зміни, вплив інвестицій, 
споживання, державних закупок, оподаткування на рівноважний ВВП; 

- креслити графіки циклічного функціонування національної економіки, 
сукупного попиту і пропозиції, споживання і попиту на інвестиції, сукупних 
витрат, попиту і пропозиції грошей та їх зміщення; 

- визначати вплив комерційного банку і банківської системи на 
пропозицію грошей та регулювання грошової маси в економіці; 

- визначати економічне зростання та давати кількісну оцінку різним його 
чинникам. 

набути соціальних навичок (soft-skills): 
- здійснювати професійну комунікацію; 
- ефективно пояснювати i презентувати матеріал; 
- взаємодіяти в проектній діяльності. 
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3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Макроекономіка як наука. 
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 
Тема 3. Ринок праці. 
Тема 4. Товарний ринок. 
Тема 5. Грошовий ринок. 
Тема 6. Інфляційний механізм. 
Тема 7. Споживання домогосподарств. 
Тема 8. Приватні інвестиції. 
Тема 9. Сукупні витрати і ВВП. 
Тема 10. Економічна динаміка. 
Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання. 
Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність. 
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль. 
Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

системою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 30 балів, другий 
рубіжний контроль – 30 балів, екзамен – 40 балів. 

Семестровий екзамен полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 
освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною, 
чотири-рівневою шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 
та шкалою ЄКТС результатів навчання. 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
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