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Оцінювання знань студентів проводиться за 100-бальною шкалою, яка 

включає в себе поточний та підсумковий контроль, які оцінюються у 50 балів 

кожен. 

Поточне оцінювання знань студентів з дисципліни «Макро- та 

мікроекономіка» здійснюється за 50-бальною системою на основі комплексного 

підходу з використанням рейтингової системи оцінки знань студентів.  

Поточні 50 балів студенти мають змогу отримати протягом вивчення курсу 

дисципліни, зокрема:  
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

балів 

1. Семінарське заняття №1 

Предмет, метод та основні проблеми макроекономіки  

0-2 

2. Семінарське заняття №2 

Національна економіка та оцінка її результатів 

0-2 

3. Семінарське заняття №3 

Економічне зростання та цикли ділової активності 

0-2 

4. Семінарське заняття №4 

Сукупний попит та сукупна пропозиція 
0-2 

5. Семінарське заняття №5 

Споживання, заощадження та інвестиції 
0-2 

6. Семінарське заняття №6 

Державне регулювання макроекономічних процесів. Фінансова система, 

податки та державний борг 

0-2 

7. Семінарське заняття №7 

Грошово-кредитна політика держави 
0-2 

8. Семінарське заняття №8 

Кредитно-банківська система країни. 

0-2 

9. Семінарське заняття №9 0-2 



Зовнішньоекономічна діяльність країни 

10. Семінарське заняття №10 

Ринок праці. Безробіття та інфляція 

0-2 

11. Семінарське заняття №11 

Предмет і метод мікроекономіки. Закони попиту та пропозиції у ринковій 

економіці 

0-2 

12. Семінарське заняття №12 

Теорія поведінки споживача (кардинальна теорія корисності) 

0-2 

13. Семінарське заняття №13 

Основи теорії виробництва 

0-2 

14. Семінарське заняття №14 

Витрати виробництва 

0-2 

15. Семінарське заняття №15 

Моделі ринку 

0-2 

16. Підсумкове тестування по темах курсу 20 

 Всього 50 

 

 

Підсумковий контроль 

 Підсумковий контроль здійснюється за 50-бальною системою на основі 

складання іспиту. Екзаменаційні завдання іспиту формуються на основі 

затвердженої програми курсу.  

Загальна оцінка рівня знань студентів з дисципліни «Макро- та 

мікроекономіка» визначається як сума балів, одержаних студентами за 

результатами поточного контролю і за результатами іспиту.  

До екзаменаційної відомості вносяться результати поточного контролю і 

підсумкового контролю, а також їх сумарна оцінка за 100-бальною системою, 4-

бальною шкалою оцінювання та оцінкою за шкалою ECTS.  

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну шкалу за 

системою ECTS здійснюється в такому порядку: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

61-67 Е  

35-60 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 


