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1. Анотація до курсу 

Робоча навчальна програма дисципліни "Мікроекономіка і макроекономіка" є 

складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу для 

підготовки спеціалістів спеціальності 071 «облік і оподаткування». Зміст програми 

передбачає лекції, практичні завдання, самостійну роботу. Форма семестрового 

контролю – залік. 

 

2. Мета та завдання курсу 
Основною метою викладання курсу «Мікроекономіка і макроекономіка» є формування 

системи знань з теорії поведінки споживача, теорії підприємства та ринкових структур, 

ринку факторів виробництва. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення поведінки на ринку економічних 

суб'єктів, які прагнуть вигоди, оптимально використовуючи обмежені ресурси 

альтернативного застосування. 

Завданнями даної дисципліни є: 
Вивчення базових положень мікроекономічної теорії; набуття навичок використання 

інструментарію мікроекономічного аналізу. 

Компетентності, якими повинен володіти здобувач: 

Вміти аналізувати реальні мікро- та макроекономічні проблеми, пропонувати імовірні 
засоби їх вирішення, моделювати стандартні економічні ситуації, формулювати 
рекомендації і галузі державного регулювання та регулювання ситуації на рівні фірми. 

 

 

3. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати загальні теоретичні основи, принципи та закономірності функціонування 

економіки на мікро- та макрорівнях, передумови. Зміст, графічне та аналітичне 

уявлення основних мікро- та макроекономічних моделей, їх пізнавальні функції, 

засоби та ефективність функціонування фірми та макроекономічної політики. 

 

4. Політика курсу 

Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні 

умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; систематично 

брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні 

завдання; брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати 

мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і 

здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; 

дотримуватись академічної доброчесності. 
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5. Структура курсу 
 

ЛЕКЦІЇ 

 

1. Предмет і методи мікроекономіки 

2. Теорія поведінки споживача 

3. Попит, пропозиція, еластичність  

4. Економічні витрати 

5. Підприємство і галузь за умов досконалої конкуренції 

6. Чиста монополія 

7. Олігополія 

8. Ринок монополістичної конкуренції 

9. Ринок ресурсів. Ціноутворення 

10. Рівновага та ефективність ринкової системи 

11. Макроекономіка як економічна наука 

12. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 

13. Макроекономічна нестабільність  

14. Сукупний попит та сукупна пропозиція 

15. Споживання, заощадження та інвестиції 

16. Сукупні витрати і ВВП 

17. Держава в системі макроекономічного регулювання 

18. Фіскальна політика 

19. Грошовий ринок та монетарна  політика 

20. Механізм зовнішньоеконо-мічної політики держави 

21. Ринок праці та соціальна політика 

22. Економічне зростання 

 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

1. Теорія поведінки споживача 

2. Попит, пропозиція, еластичність  

3. Економічні витрати 

4. Підприємство і галузь за умов досконалої конкуренції 

5. Чиста монополія 

6. Олігополія 

7. Ринок монополістичної конкуренції 

8. Ринок ресурсів. Ціноутворення 

9. Рівновага та ефективність ринкової системи 

10. Макроекономічна нестабільність  

11. Сукупний попит та сукупна пропозиція 

12. Споживання, заощадження та інвестиції 

13. Сукупні витрати і ВВП 

14. Держава в системі макроекономічного регулювання 

15. Фіскальна політика 

16. Грошовий ринок та монетарна  політика 

17. Механізм зовнішньоеконо-мічної політики держави 

18. Ринок праці та соціальна політика 

19. Економічне зростання 
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6. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Google classroom. 
 

7. Система оцінювання та вимоги 

 Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 
 

Рейтингова шкала 

 
Інституційна шкала 

5 відмінно 

4 добре 

3 задовільно 

  2 незадовільно 

 Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

1. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 

2000. – 176с. 

2. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів економ. спец. Вузів. – К.: 

Таксон, 2002. – 334с. 

3. Палехова В.А. Макроекономіка: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. та перероб. – 

Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 304 с. 

4. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / [В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. 

Баластрик]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 
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