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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни є набуття майбутніми фахівцями знань та вміння прий-
мати зважені управлінські рішення, виходячи з об’єктивних даних статистичної інформації, 
яка відображає умови функціонування підприємств сфери послуг. 

Завданням дисципліни є узагальнення та систематизація теоретико-методичних основ 
комплексного статистичного дослідження масових економічних явищ і процесів, що відбу-
ваються на різних рівнях національної економіки та їх вплив на фінансово-господарських 
стан суб’єктів діяльності; вивчення підходів щодо збору, оброки та узагальнення статисти-
чних даних з метою здійснення поточного та перспективного аналізу розвитку соціально-
економічних явищ та процесів в умовах ринку та визначення сили їх впливу на розвиток 
суб’єктів господарської діяльності; обґрунтування методик оцінки економічної та соціаль-
ної ситуації в державі та розробка на основі отриманих результатів дослідження даних для 
розробки прогнозних статистичних моделей; прийняття на основі результатів дослідження 
зважених управлінських рішень спрямованих на підтримку позитивної динаміки розвитку 
фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій. 

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/ практичні)
Результати нав-

чання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1. Теоретичні основи дослідження макроекономічних процесів 

Тема 1. Макрое-
кономіка як на-
ука 

 
2/2 

Макроекономіка як 
явище і як сфера 
знань (наука). Рівні 
економічної системи, 
їх взаємозв’язок. 
Предмет макроеко-
номіки. Об’єкт мак-
роекономічного дос-
лідження. Суб’єкти 
макроекономіки. 
Етапи макроекономі-
чного аналізу. Функ-
ції макроекономіки. 
Методи макроеконо-
мічних досліджень. 

Підготовка до-
повідей, рефера-
тів, презентацій. 
Виконання 
Практичного за-
вдання, само-
стійної роботи в 
moodle 

12 



Класифікація макро-
економічних моде-
лей. 

Тема 2. Макрое-
кономічні пока-
зники в системі 
національних 
рахунків 

2/2 Система національ-
них рахунків. Про-
міжна продукція, кін-
цева продукція і 
ВВП. Методи обчис-
лення ВВП. Обчис-
лення валового наці-
онального доходу та 
валового національ-
ного наявного до-
ходу. Номінальний і 
реальний ВВП. Ін-
декс цін. Дефлю-
вання та інфлювання. 

11 

Тема 3. Ринок 
праці 

2/4 Населення як дже-
рело робочої сили. 
Показники рівня ви-
користання робочої 
сили. Фрикційне, 
структурне, циклі-
чне, природне безро-
біття. Закон Оукена. 
Визначення потен-
ційного ВВП на ос-
нові розриву ВВП. 
Визначення впливу 
безробіття на дина-
міку ВВП.

12 

Тема 4. Товар-
ний ринок 

4/2 Сукупний попит. Су-
купна пропозиція. 
Модель AD-AS як ба-
зова модель економі-
чної рівноваги. Ме-
ханізм відновлення 
економічної рівно-
ваги

11 

Тема 5. Грошо-
вий ринок 

2/4 Сутність пропозиції 
грошей та грошові 
агрегати. Грошова 
база та її компоне-
нти. Грошовий муль-
типлікатор, коефіці-
єнт готівки, резервна 
норма. Рівняння рів-
новаги на грошовому 
ринку. Процентна 
ставка.

12 

Тема 6. Інфля-
ційний меха-
нізм 

4/2 Темп інфляції та ме-
тоди його обчис-
лення. Види інфляції. 
Причини та наслідки 
інфляції. Крива 
Філліпса.

12 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 

   



Модуль 2. Макроекономічна нестабільність та макроекономічна політика 
 

Тема 7. Спо-
живання домо-
господарств 

4/2 Доходи і витрати до-
могосподарств у мо-
делі економічного 
кругообігу. Заоща-
дження та спожи-
вання домогоспо-
дарств. Гранична 
схильність до спожи-
вання та заощаджень. 

Підготовка до-
повідей, рефе-
ратів, презента-
цій. Виконання 
Практичного за-
вдання, само-
стійної роботи в 
moodle 

14 

Тема 8. Прива-
тні інвестиції 

2/4 Суть та види інвести-
цій. Процентна ста-
вка і прибутковість 
інвестиційних проек-
тів. Чинники автоно-
мних інвестицій.

14 

Тема 9. Суку-
пні витрати і 
ВВП 

4/2 Визначення рівнова-
жного ВВП на основі 
методу «витрати—
випуск». Модель 
«кейнсіанський 
хрест». Визначення 
рівноважного ВВП за 
методом «вилу-
чення—ін'єкції». «за-
ощадження—інвес-
тиції». Мультипліка-
тор витрат. Рецесій-
ний розрив. Інфля-
ційний розрив.

14 

Тема 10. Еко-
номічна дина-
міка. Держава 
в системі мак-
роекономіч-
ного регулю-
вання 

2/4 Сутність економіч-
ного зростання та 
його показники. Еко-
номічне зростання та 
економічний розви-
ток. Екстенсивне та 
інтенсивне зростання 
економіки. Економі-
чні цикли. Модель 
економічного круго-
обігу з урахуванням 
ролі держави. 

14 

Тема 11. Зовні-
шньоекономі-
чна діяльність 

2/2 Сутність та методо-
логія складання пла-
тіжного балансу. Ва-
лютний курс. Грани-
чна схильність до ім-
порту. Функція чис-
того експорту.

14 

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                           Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Залік    30  
Всього за курс 100 

 
 

  



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дед-
лайнів та перескла-

дання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних при-
чин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбу-
вається із дозволу лектора за наявності поважних причин (напри-
клад, лікарняний). 

Політика щодо акаде-
мічної доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, рефе-
рати повинні мати коректні текстові посилання на використану 
літературу 

Політика щодо відві-
дування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (на-
приклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбу-
ватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із дека-
ном факультету)

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача вищої освіти, 

бали 
Оцінка національна за результати складання 

екзаменів 
90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 

 
 


