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Опис дисципліни 

Метою дисципліни є засвоєння студентами системи економічних знань, 
на яких базується сучасний макро- та мікроаналіз; набуття навичок 

дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку 

національної економіки шляхом використання універсального інструментарію 

та макроекономічного моделювання; формування ринкового орієнтованого 
економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних 

господарських рішень в умовах обмеженості ресурсів з приводу споживання 

благ, використання факторів виробництва із врахуванням різних конкурентних 
ситуацій (ринкових моделей), економічних інституцій. 

Завдання дисципліни: 

 вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, 

ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо 
регулювання економіки; 
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 набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної 
економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави;  

 надання знань про базові положення мікроекономічної теорії;  

 формування навичок використання інструментарію мікроекономічного 
аналізу; 

 підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базується на 

мікроекономічній теорії. 
 

Навчальний контент 

Назви змістовних тем 
Розподіл годин Результати навчання 

Знати: разом л. с. срс. 

ТЕМА 1. Предмет, метод 
та основні проблеми 
макроекономіки 

6 2 2 2 - предмет макроекономіки; 
- становлення та розвиток 
макроекономіки; 

- об'єкт і предмет макроекономіки.  
- методологію макроекономічного 
аналізу; 
- функції макроекономічного аналізу.  

ТЕМА 2. Національна 
економіка та оцінка її 
результатів 

6 2 2 2 - національну економіку як об'єкт 
макроекономічного аналізу; 
- національний продукт та проблеми 
його виміру; 
- систему національного рахівництва; 
- валовий внутрішній продукт, 
національний дохід, національне 
багатство; 

- ефективність національної економіки 
та її показники; 
- тіньову економіка.  

ТЕМА 3. Економічне 

зростання та цикли 
ділової активності 

6 2 2 2 - економічний розвиток у часовому 

вимірі, його форми та показники; 
- економічне зростання: фактори та 
типи; 
- циклічні коливання економіки, їхня 
природа та види. 

ТЕМА 4. Сукупний 
попит та сукупна 
пропозиція 

6 2 2 2 - сукупний попит і його структуру;  
- сукупну пропозицію, нецінові чинники 
сукупної пропозиції; 
- модель AD-AS як базову модель 
економічної рівноваги. 

ТЕМА 5. Споживання, 
заощадження та 
інвестиції 

6 2 2 2 - споживання і заощадження як функції 
доходу; 
- кейнсіанська концепцію споживання; 
- модель „заощадження – інвестиції” як 
модель макроекономічної рівноваги; 
- державну інвестиційну політику і її 

вплив на розвиток національної 
економіки.  

ТЕМА 6. Державне 
регулювання 
макроекономічних 

процесів. Фінансова 
система, податки та 
державний борг 

6 2 2 2 - роль держави в макроекономічному 
кругообороті; 
- вплив держави на економічну 

рівновагу, її економічні функції; 
- суть та функції фінансів, фінансової 
системи країни; 
- податки як інструмент регулювання 
національної економіки; 



- державний бюджет та його дефіцит; 

- державний борг.  

ТЕМА 7. Грошово-
кредитна політика 

держави 

6 2 2 2 - пропозицію грошей, грошовий 
мультиплікатор; 

- попит на гроші та його види; 
- механізм грошового ринку; 
- процентну ставку: сутність та види. 

ТЕМА 8. Кредитно-

банківська система 
країни 

6 2 2 2 - види банків та небанківських кредитно-

фінансових інституцій; 
- банківську систему, функції та операції 
банків; 
- банківський механізм емісії кредитних 
грошей; 
- політику дешевих і дорогих грошей.  

ТЕМА 9. 
Зовнішньоекономічна 
діяльність країни 

6 2 2 2 - макроекономічне значення, основні 
статті та структуру платіжного балансу 
країни;; 
- валютні курси: сутність, різновиди, 
чинники та вплив на макроекономічну 
рівновагу. 

ТЕМА 10. Ринок праці. 
Безробіття та інфляція 

6 2 2 2 - ринок праці та його рівновагу;  
- безробіття як макроекономічне явище, 
теорії безробіття;  
- Види безробіття, його показники та 
наслідки; 

- інфляцію, її види, причини та наслідки.  

ТЕМА 11. Предмет і 
метод мікроекономіки. 
Закони попиту та 

пропозиції у ринковій 
економіці 

6 2 2 2 - предмет, об'єкти та суб'єкти 
мікроекономіки; 
- методологію мікроекономічного 

аналізу; 
- теорію попиту; 
- теорію пропозиції; 
- ринкову рівновагу; 
- еластичність попиту і пропозиції. 

ТЕМА 12. Теорія 
поведінки споживача 
(кардинальна теорія 
корисності) 

6 2 2 2 - основні постулати теорії поведінки 
споживача; 
- корисність та її особливості; 
- закон спадної граничної, максимізацію 
корисності, граничну корисність грошей. 
- рівновагу споживача в кардинальній 
теорії корисності. 

ТЕМА 13. Основи теорії 
виробництва  

6 2 2 2 - виробничу функцію; 
- ізокванту та ізокосту; 
- закон ефекту масштабу. 

ТЕМА 14. Витрати 
виробництва  

6 2 2 2 - поняття і види витрат; 
- витрати виробництва в 
короткостроковому періоді; 
- витрати виробництва в 
довгостроковому періоді. 

ТЕМА 15. Моделі ринку  6 2 2 2 - модель ринку досконалої конкуренції 
та її характеристика; 
- модель «чистої» монополії та її 
характеристика; 
- олігополію та її розповсюдження; 
- ознаки і ринкову поведінку 

монополістичного конкурента. 

 



Формування програмних компетентностей 

 загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  
ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

 фахові компетентності: 

СК 16. Здатність виявляти знання та розуміння проблем та основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях. 
СК 17. Розуміння особливостей сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

 програмні результати навчання: 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН 18. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 
базові концепції мікро- та макроекономіки. 

ПРН 19. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач. 
ПРН 20. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

 

Політика оцінювання 

Передбачає дотримання принципів доброчесності та студентоцентрованого 

підходу. 
 

Оцінювання  

Оцінювання якості знань студентів здійснюється відповідно до: 

 Положення ЛДУФК: http://ldufk.edu.ua/index.php/navchalna-robota.html 
 Робочої програми: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11594 

 Порядку оцінювання: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11597 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 

2кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В.Грабинська та ін..; за ред.               
С. М. Панчишина, П. І. Островерха. 3-тє вид., виправл. та доп. Л.: Апріорі, 

2017. Кн.1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. 567 с. 

http://ldufk.edu.ua/index.php/navchalna-robota.html
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11594
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11597


2. Вступ до макро- та мікроекономіки : навчальний посібник /                    
Г. І. Скорик, М. Б. Швецова, П. І. Стецюк. Друге видання. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2019. 164 с. 

3. Дружиніна В. В. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. /                          

В. В. Дружиніна, О. І. Чорноус. – Харків : Друкарня Мадрид, 2015. – 254 с. 
4. Економічна теорія : підручник / В. Д. Лагутін, Ю. М. Уманців,                          

Т. А. Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. Київ : Київ. нац. торг.-

екон.ун-т, 2017. 608 с. 

5. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. 
3.Ватаманюка та С. Панчишина. 3-тє вид., доп. К.: Альтернативи, 2015. 608 с. 

6. Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій. [Електронний 

ресурс] / Укладачі: проф. Малий І.Й., проф. Радіонова І.Ф., доц. Куценко Т.Ф., 
доц. Федірко Н.В. та ін. – К.: КНЕУ, 2017 – 200 с. Режим доступу: 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines_of_bachelor_level_mdu/macroecon

omics/ 

7. Малий І. Й. Макрорегулювання фінансового сектору : монографія /                   
І. Й. Малий, Т. О. Королюк. – К. : КНЕУ, 2015. – 304 с.  

8. Хмель С. М. Мікроекономіка: задачі, вправи, тести [Текст] : [навч. 

посіб.] /    С. М. Хмель, В. І. Хмель, О. В. Зіброва. – Харків : ХАІ, 2016. – 59 с.  
 

Допоміжна 

1. Андреюк Н. В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 

2004. – 176 с.  
2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Ігнатюк А. І., Слухай С. В. 

Мікроекономіка: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і 

доп. – К.: Знання, 2008. – 679 с.  
3. Безугла В. О., Постіл І. І. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 

2007. – 288с.  

4. Бєсєдіна Г. Є. Мікроекономіка [Текст] : практикум / Г. Є. Бєсєдіна ; 

Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Харків. нац. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва, 2013. – 99 с. 

5. Вініченко І. І., Дацій Н. В., Корецька С. О. Мікроекономіка: Навч. 

посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 272с.  
6. Гронтковська Г .Е., Косік А. Ф. Мікроекономіка: Практикум: Навч. 

посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 404 с.  

7. Калініченко О. В. Макроекономіка. Практикум: Навч. посіб /                            

О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 656 с. 
8. Калініченко О. В., Березіна Л. М.  Мікроекономіка: Практикум. Навч. 

посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 432с.  

9. Канцір І. А., Кліпкова О. І., Іванець Л. В. Макро-мікроекономіка: від 

теорії до практики: Навчальний посібник. – Л.: Новий Світ-2000, 2011. – 443 с. 
10. Кравченко О. А. Мікроекономіка: теорія і практикум [Текст] : навч. 

посіб. /  О. А. Кравченко ; Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу, економіки і 

інформ. технологій. – Одеса : Астропринт, 2014. – 255 с. 
11. Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум: Навч. 

посібник. – Л.: Магнолія плюс, 2004. – 332с.  

http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines_of_bachelor_level_mdu/macroeconomics/
http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines_of_bachelor_level_mdu/macroeconomics/


12. Макроекономіка: підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 
2004. – 851 с. 

13. Макроекономіка: навч. посібник / за ред. В. П. Решетило. – Харків: 

ХНАМГ, 2013. – 295 с. 

14. Мельникова В. І., Яременко В. Г., Мельникова О. П., Корнівська В. О. 
Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2005. – 400с.  

15. Мікроекономіка: практикум: навч. посіб. / за ред. В. Д. Базилевчича. – 

2-ге вид. переробл. і доповн. – К.: Знання, 2010. – 491 с. 

16. Панчишин С. Макроекономіка: підручник / С. Панчишин. – К.: 
Либідь, 2001. – 614 с. 

17. Рудий М. М. Мікроекономіка: Навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – 

К.: Каравела, 2010. – 360 с.  
18. Савченко А. Г. Макроекономіка: підручник / А.Г. Савченко. – 2 вид., 

без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 448 с. 

19. Талавиря М. П. Макроекономіка: [Навчальний посібник] /             

Гойчук О. І., Талавиря М. П., Ожелевська Т. С. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко 
М.М., 2011. – 560 с. 

20. Федоренко В. Г., Денисенко М. П., Качала Т. М. Макро- і 

мікроекономіка: Теоретичні аспекти: Навчально-методичний посібник / За ред. 
В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка. – К.: Алерта, 2013. – 728 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1. http: // www.rada.gov.ua – інформаційно-пошукова система законодавчих і 
нормативних документів України 

2. http: // www. niss.gov.ua – сайт Національного Інституту стратегічних 

досліджень 
3. http: // www.europa.eu.int – сайт ЄС 

4. http: // www. cnn.com – новини СNN 

5. http: // www. search.global.epnet.com – електронний формат наукових 

журналів 
6. http: // www. inf.kiev.ua – ділова Україна 

7. http: // www.infoart.ru8000/misc/news/obzori/htm – огляд преси 

8. http: // www.isi.gov.ua – матеріали ЄС і РЄ 

 


