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Семестр 

вивчення 

дисципліни 

І семестр для бакалаврів 

Факультети, 

якім 

пропонується 

Економіко-гуманітарний, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» 

Перелік 

компетентност

ей та 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з 

макроекономіки. ЗК11. Здатність спілкуватися з експертами з різних 

секторів та галузей національної економіки. ЗК14. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку теорій 

макроекономіки, їх місця у загальній системі знань про економіку та 

суспільство. СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

національної економіки за допомогою інструментарію 

макроекономічного аналізу. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки,які характеризують функціонування 

національної економіки країни. ПР04. Знати механізм функціонування 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, кредитно-

банківської системи. ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання діяльності в сфері податків, 

державних витрат та фінансів. 

ПР14.Вмітиабстрактномислити,застосовуватианалізтасинтездлявиявленн

я ключових характеристик ефективного функціонування національної 

економіки та вирішення макроекономічних проблем. ПР16. 

Застосовувати набуті теоретичні знання з макроекономіки для 

розв’язання практичних завдань функціонування економіки та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. ПР19. Виявляти навички 

самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань в 

сфері макроекономіки.ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати 

цінності суспільства на основі розуміння місця макроекономіки у 

загальній системі економічних наук. 

 

Опис дисципліни 

Попередні 

умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

«Політична економія» 

Основні теми 

дисципліни 

Всього -120 годин, лекції -32 години, практичні заняття – 16 годин. 

 

Тема 1. Макроекономіка як наука. 

mailto:kafedraem@ukr.net


Фундаментальні поняття та базові моделі макроекономіки. 

Тема 2. Вимірювання результатів економічної діяльності 

Тема 3. Моделі  потоку продуктів та доходів 

Тема 4. Споживчий попит у моделях багатоперіодної економіки 

Тема 5. Інвестиційний попит у реальній економіці 

Тема 6. Попит держави. Державний сектор та його взаємодія з 

приватною економікою. 

Тема 7. Роль закордону у формуванні сукупного попиту 

Тема 8. Коливання сукупного попиту в моделях мультиплікатора 

Тема 9. Державне регулювання сукупного попиту: фіскальна політика у 

моделях мультиплікатора. 

Тема 9. Державне регулювання сукупного попиту: фіскальна політика у 

моделях мультиплікатора. 

Тема 10. Теорії циклічних коливань ділової активності 

Тема 11.Короткострокові коливання зайнятості і безробіття у змішаній 

економічній системі 

Тема 12. Довгострокове економічне зростання: 

моделі нагромадження капіталу 

Тема 13. Грошовий ринок. Попит, пропонування та рівновага на ринку 

грошей  

Тема 14. Монетарна політика 

Тема 15. Інфляція та її зв’язок з безробіттям. Антиінфляційна політика 

Тема 16. Базова модель рівноваги на товарних ринках «сукупний попит – 

сукупна пропозиція» 

Тема 17. Моделі загальної рівноваги у закритій економічній системі 

Тема 18. Моделі загальної рівноваги у відкритій економічній системі 

Мова 

викладання 

українська 

Список 

основної та 

додаткової 

літератури 

Основна: 

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.  Макроекономіка. 

Підручник. – К.: Знання, 2004. – 851 с.  

2. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. –  671  с.  

3. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка. Практикум: 

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. –  400  

с.  

4. Панчишин С. Макроекономіка. Навч. посібник.– К.: Либідь, 2011. 

– 616 с. 

5. Панчишин С. Макроекономіка: Тести і задачі. – К.: Либідь, 2012. – 

216 с. 

Додаткова: 

 

6. Макконнелл К., Брю С. Макроекономіка: Пер. з англ. – Львів: 

Просвіта, 1997. – 672 с. 

7. Манків Н.Г. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. – 

588 с. 

8. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка: Пер. з англ. – К.: 

Основи, 1995.– 544 с. 

 

Електронні ресурси 

 

9. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 



України http://www.me.gov.ua/ 

10. Податкове законодавство, узагальнюючі консультації,  анонс 

подій http://sfs.gov.ua/ 

11. Єдиний веб-портал органів  виконавчої влади України 

http://www.kmu.gov.ua/control/ 

12. Нормативно законодавчі акти у державному секторі, 

підприємницької діяльності, міжнародні стандарти 

https://mof.gov.ua/uk 

13. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. 

Періодичні  видання НБУ https://www.bank.gov.ua/ 

14. Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України 

http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index 

15. Державна служба статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ 

16. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН 

Україниhttp://dspace.nbuv.gov.ua/browse?order=ASC&rpp=20&sort_

by=1&etal=-1&offset=17032&type=title 

17. Нормативні акти України, дисертаційні  автореферати, науково 

електрона бібліотека http://www.nbuv.gov.ua/ 

18. Бібліотека університету та її депозитарій 

https://library.diit.edu.ua/uk/catalog 

19. Система дистанційного навчання (СДН) «Лідер»     

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=501 
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