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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Мікро- та макроекономіка» спрямована на 

формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти загальних 

компетентностей щодо розуміння мікро- та макромоделей, необхідних для 

прийняття ефективних стратегічних управлінських рішень з використанням 

сучасних теоретичних підходів та наукових методів. Дисципліна зорієнтована на 

вивчення таких питань, як: основні проблеми мікро- та макроекономіки і їх 

взаємозв’язок; мікроекономічний аналіз ринкового механізму; теорія вибору 

споживача; теорія виробництва; ринкові структури; особливості функціонування 

ринків факторів виробництва; сутність макроекономічних показників та способи їх 

вимірювання; характер взаємодії суб’єктів економіки на товарному, грошовому 

ринках та ринку праці; особливості споживання, заощадження та інвестування на 

макрорівні; макроекономічні моделі рівноваги; основи механізму регулювання 

соціально-економічних процесів з боку держави; кількісні та якісні характеристики 

економічного зростання; специфіка зовнішньоекономічної діяльності. 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теоретичної мікро 

та макроекономіки, які відображають моделі поведінки суб’єктів господарювання на 

мікрорівні та сукупні результати економічної діяльності країни, а також 

теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної 

економіки.    

Завдання дисципліни полягає у вивченні ключових положень базових 

економічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики 

щодо регулювання економіки; набуття вмінь аналізувати  результати 

функціонування національної економіки та оцінювати ефективність результатів 

господарювання на мікрорівні та ефективність економічної політики держави. 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/pochernina-nataliya-viktorivna/
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/vasylchenko-olena-olegivna/
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Спеціальність 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

Результати навчання (РН) 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

ЗК1. Здатність 

вчитися та 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

ЗК8. Вміння 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

ЗК9. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел 

 РН1. Використовувати базові знання 

з історичних, культурних, 

політичних, соціальних, економічних 

засад розвитку суспільства. 

РН11. Уміти здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї 

компетенції. 

РН16. Використовувати дані 

статистичної звітності, обліку та 

спеціальних досліджень у 

професійній діяльності. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Мікроекономіка як наука. 

2. Мікроаналіз ринкового механізму.  

3. Теорія вибору споживача.  

4. Мікроекономічний аспект виробництва.  

5. Ринкові структури.  

6.Ринки факторів виробництва.  

7.Макроекономіка та національне рахівництво.   

8. Особливості функціонування  товарного ринку та ринку праці. 

9. Грошовий ринок та інфляційний механізм 

10. Макроекономічний аналіз споживання та інвестицій 

11. Держава в системі макроекономічного регулювання 

12. Зовнішньоекономічна діяльність 

Орієнтовний перелік тем семінарських та практичних занять 

1. Особливості мікроекономічного аналізу  
2. Попит і пропозиція на мікрорівні 
3. Аналіз поведінки споживача. 
4. Виробництво і вартість конкурентної фірми 
5. Фірма в умовах повної та неповної конкуренції 

6. Ціноутворення на ринках факторів виробництва 

7. Розвиток макроекономічних досліджень 
8. Механізм товарного ринку та ринку праці 
9. Механізм грошового ринку та грошово-кредитної політики 
10. Взаємозв’язок споживання, заощаджень та інвестицій на макрорівні 
11. Ефективність державного регулювання економіки. 
12. Роль держави у регулюванні зовнішньоекономічних зв’язків 

Політика курсу 

✓ Обов’язковою вимогою успішного опрацювання навчального курсу 

«Мікро- та макроекономіка» є систематичне відвідування занять та самостійне 

виконання завдань на освітньому порталі ТДАТУ. Пропуски занять без поважної 
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причини можуть бути причиною не атестації здобувача вищої освіти з даного 

предмету та недопущення його до складання підсумкового модульного контролю та 

екзамену. Усі пропуски занять мають бути відпрацьовані у ході консультацій з 

викладачем та на освітньому порталі. Якщо пропуски занять спричинені 

об’єктивними факторами (впровадження жорсткого карантину, хвороба, 

підтверджена довідкою лікаря, участь у виїзній конференції, науковому проекті, 

заходах академічної мобільності тощо), то навчання може відбуватись в on-line 

форматі з використанням системи Moodle на Освітньому порталі ТДАТУ або на 

інших інформаційно-комунікаційних платформах за погодженням з ведучим 

викладачем.  

✓ Значну роль в освітньому процесі відіграє принцип академічної 

доброчесності. Здобувач вищої освіти завжди має демонструвати результати власної 

роботи, не допускаючи списування, плагіату тощо.  Презентації, виступи, письмові 

роботи здобувача вищої освіти мають бути авторськими. За порушення академічної 

доброчесності передбачена наступна відповідальність: повторне проходження 

оцінювання (контрольна робота, іспит); повторне проходження навчальної 

дисципліни. 

✓ При спілкуванні з іншими учасниками освітнього процесу при 

опрацюванні дисципліни «Мікро- та макроекономіка» слід проявляти толерантність, 

дотримуватись етичних і моральних норм, оскільки під час семінарських занять 

частина завдань виконується у форматі командної роботи.  

✓ Результативність роботи над дисципліною оцінюється на 100-бальною 

шкалою, з яких 30 балів припадає на екзамен, 20 балів – за самостійну роботу, 20 

балів - за два підсумкові модульні контролі, 30 балів – за семінарські та практичні 

заняття.  
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