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Силабус курсу 

«Макроекономіка» 

 Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма «Фінанси» 

Рік навчання: І,     Семестр:   ІІ 

Кількість кредитів: 5; Мова викладання: українська  

 

Керівники курсу 

ПІП д.е.н., професор Длугопольський Олександр Володимирович 

к.е.н., доцент Возьний Казимир Зіновійович 

Контактна інформація dlugopolsky77@gmail.co; kasio@ukr.net, +380673524766 

Опис дисципліни 

Дисципліна «Макроекономіка» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу професійної 

підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування. «Макроекономіка» є дисципліною метою якої є формування 

системи знань про механізм функціонування та розвитку національної економіки на основі 

макроекономічних теорій, моделей та концепцій. Даний курс спрямований на вивчення теоретичних 

засад та інструментарію макроекономічного аналізу (аналізу стану національної економіки та її 

зовнішніх зв’язків), теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем, здобуття навичок 

побудови та аналізу макроекономічних моделей, формування комплексних знань щодо формування 

ефективного механізму макроекономічної політики, а також вироблення вміння застосувати отримані 

знання в практичній діяльності. Засвоєння курсу дає можливість набути фундаментальні теоретичні і 

практичні знання щодо теорії та методології досліджень структурних особливостей та 

закономірностей функціонування економічної системи; аналізу макроекономічних явищ та процесів; 

побудови моделей оптимального економічного зростання та макроекономічної рівноваги; оцінки 

ефективності макроекономічної політики; інструментарію розв’язання проблем сучасної економіки на 

макрорівні; аналізу макроекономічних індикаторів; методів вирішення проблем макроекономічної 

нестабільності. 

 

Структура курсу 

 

Години 

(лек. / 

прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 1. Макроекономіка 

як наука 

Сформувати знання з фундаментальних принципів 

функціонування національної економіки, методів її 

дослідження та аналізу макроекономічних процесів. 

Тести, 

питання  

4 / 4 2. Макроекономічні 

показники та їх 

вимір 

Знати принципи побудови системи національних 

рахунків, методологію та методику обчислення 

макроекономічних показників, економічних індексів. 

Тести, 

питання, 

задачі 
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4 / 4 3. Мікроекономічні 

основи 

макроекономіки 

Розвинути розуміння структурних мікроекономічних 

основ макроекономіки. Сформувати знання щодо суті 

та інструментарію аналізу макроекономічних 

аспектів інвестиційних процесів.  

Тести, 

питання,  

задачі 

4 / 4 4. Економічне 

зростання 

Сформувати знання щодо змісту, джерел, чинників і 

типів економічного зростання; розкрити принципи 

побудови та аналізу моделей економічного зростання. 

Вміти розраховувати показники економічного 

зростання. 

Тести, 

питання, 

задачі 

6 / 4 5. Макроекономічна 

рівновага 

Розкрити теоретичні принципи та здійснювати аналіз 

кейнсіанських та класичних моделей сукупної 

пропозиції в довгостроковому та короткостроковому 

періодах. Вміти визначати та аналізувати чинники 

впливу на сукупний попит, розуміти причини 

виникнення шоків попиту та пропозиції, наслідки 

стабілізаційної політики. Сформувати знання щодо 

взаємозв’язків моделей «кейнсіанського хреста» і 

«хреста Маршалла». 

Тести, 

питання  

4 / 4 6. Макроекономічна 

нестабільність 

Сформувати знання про суть та причини економічної 

циклічності, специфіку інфляційних процесів та їх 

детермінант; розкривати особливості взаємозв’язків 

між інфляцією та безробіттям;  визначати основні 

напрями регулювання рівня безробіття та 

антиінфляційної політики держави. 

Тести, 

питання, 

задачі 

4 / 4 7. Одночасна 

рівновага на 

товарному і 

грошовому ринках 

Знати теоретичні принципи побудови моделей 

макроекономічної рівноваги в короткостроковому та 

довгостроковому періодах на товарному та 

грошовому ринках; сформувати знання щодо 

основних змінних та тотожностей в моделі IS-LM. 

Здійснювати аналіз взаємозв’язків моделей AD-AS i 

IS-LM.  

Тести, 

питання  

4 / 4 8. Фіскальна 

макроекономічна 

політика 

Вміти обирати інструментарій фіскальної 

макроекономічної політики до її цілей, розкривати 

особливості формування державного бюджету; 

розвинути навички аналізу причин стійкого 

бюджетного дефіциту і зростаючого державного 

боргу та їх впливу на національну економіку. 

Тести, 

питання  

4 / 4 9. Монетарна 

макроекономічна 

політика 

Розвинути розуміння структурних складових 

грошово-кредитної системи, сформувати знання про 

цілі та методи монетарної політики, виробити 

навички  аналізу інструментарію монетарної політики 

та функціонування її трансмісійного механізму. 

Розуміти особливості функціонування кредитного 

Тести, 

питання  
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ринку.  

4 / 4 10. Зовнішня 

торгівля і 

зовнішньоеконо-

мічна політика 

Сформувати знання щодо теоретичних основ та 

сутності міжнародної торгівлі, вміти аналізувати 

інструментарій та наслідки  зовнішньоекономічної 

політики. Розвинути теоретичні уявлення про вплив 

міжнародної торгівлі на реальний і фінансовий 

сектори національної економіки. 

Тести, 

питання  

4 / 4 11. 

Макроекономічна 

політика у відкритій 

економіці 

Визначати структуру валютного ринку та фактори  

формування валютного курсу. Розкривати 

особливості впливу макроекономічної політики на 

динаміку рівноважного реального валютного курсу та 

стан платіжного балансу. 

Тести, 

питання  
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Макроекономіка» використовуються такі засоби оцінювання 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines_of_bachelor_level_mdu/macroecon%20omics/
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та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; презентації 

результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання 

комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної роботи 

студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 

дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції 

факультету. 

 

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) визначається як середньозважена величина, залежно 

від питомої ваги кожної складової залікового кредиту, що відображено у таблиці.  

 

Заліковий модуль 1  
Заліковий модуль 2 

 

Заліковий модуль 3 

 

Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

20 % 20 % 20 % 40 % 

Письмова робота: 

теоретичний блок (Тема 1-7) – 

25 тестів (вірна відповідь на 

тест оцінюється в 2 бали) = 50 

балів; 

практичний блок: 1 практичне 

завдання = 30 балів; 

опитування під час занять (Тема 

1-7) = 10 балів; 

самостійна робота (Тема 1-7) = 

10 балів. 

Письмова робота: 

теоретичний блок 

(Тема 8-11) – 20 тестів 

(вірна відповідь на 

тест оцінюється в 2 

бали) = 40 балів; 

практичний блок: 2 

практичні завдання = 

60 балів (кожне 

оцінюється по 30 

балів). 

Участь у тренінгу – 

10 балів 

Написання КПІЗ – 70 

балів. 

Захист КПІЗ – 20 

балів  

1. Теоретичний блок 

(Тема 1-11) – 2 питання 

(вірна відповідь на 

кожне оцінюється у 20 

балів = 40 балів). 

2. Розв’язок 

практичного завдання 

(отримання вірного 

результату оцінюється 

в 60 балів). 

 

Шкала оцінювання 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90 – 100 відмінно А (відмінно) 

85 – 89 
добре 

B (дуже добре) 

75 – 84 C (добре) 

65 – 74 
задовільно 

D (задовільно) 

60 – 64 E (достатньо) 

35 – 59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю перескладання) 

1 – 34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 



 

5 
 

 

 


