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Мета навчальної дисципліни  

Формування у студентів цілісного світогляду і навичок системного мислення щодо 

розкриття механізму функціонування  національної економіки на основі 

макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною 

наукою й апробованих економічною практикою. Набуття  студентами відповідних 

професійних компетенцій, що  забезпечують раціональне мислення та доцільну соціально-

економічну поведінку.  

Передумови для навчання 
Передумовою вивчення є засвоєння дисципліни «Економічна теорія» ( або «Економіка», 

«Основи економіки»). Здатність аналізувати основні економічні категорії та закони. 

Здатність до розробки ефективних рішень щодо підвищення ефективності виробництва. 

Здатність до обґрунтування прийнятих економічних рішень.  

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Аналіз основних ринків економіки.  

Тема 1. Макроекономіка як наука. Тема 2. Макроекономічні показники в системі 

національних рахунків. Тема 3. Ринок праці. Тема 4.  Товарний ринок. Тема 5. Грошовий 

ринок. Тема 6.  Інфляційний механізм 

Змістовий модуль 2. Аналіз і структура складових економічної політики держави 

Тема 7. Споживання домогосподарств. Тема 8.  Приватні інвестиції. Тема 9. Сукупні 

витрати і ВВП. Тема 10. Економічна динаміка. Тема 11. Держава в системі 

макроекономічного регулювання. Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 
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Рекомендовані джерела: 
Основні: 1. Макроекономіка :навчальний посібн. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, В. М. 

Філатов  та ін. ; під заг. ред. О. М. Кліменко. –Харків : ВД «Инжэк», 2011. –250 с. 2. 

Мэнкью Н. Г. Принципи макроекономіки: підручник для вузів /Н. Г. Мэнкью  4-е изд. – 

СПб.: Изд. «Питер» , 2010. – 576 с. 3. Клименко Е. Н.  Макроэкономика : учебное пособие 

для самостоятельного изучения дисциплины для иностранных студентов всех 

направлений подготовки / Е. Н. Клименко, О. Н. Крюкова, М. С. Бриль. – Харьков : Изд. 

ХНЕУ им. С. Кузнеца, 2015. – 220 с. 

Додаткові: 4. Дорнбуш Р. Макроэкономика / Р. Дорнбуш, С. Фишер.  – М. : Научная книга, 

2004. – 632 с. 5. Макконнел К.Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. / К. Р. 

Макконнел, С. Л. Брю 16-е изд. – М. : Инфра-М, 2007. – 960 с. 6. Jennissen,Roel Peter 

Wilhelmina Macro-economic determinants of international migration in Europe : Proefschr. / 

Door Roel Peter Wilhelmina Jennissen;Rijksuniv.Groningen Amsterdam. 

Система оцінювання результатів навчання 
Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 

Максимально/мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний контроль 

упродовж семестру – 100/60. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна робота на практичних (семінарських) заняттях 36 

Домашні завдання 12 

Поточні контрольні роботи 10 

Індивідуальне творче завдання 16 

Колоквіум 16 

Наукова стаття 10 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно 

не 

зараховано 1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 
Політика дотримання академічної доброчесності. Політика щодо пропусків занять. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22091). 
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