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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни ________ Макроекономіка та мікроекономіка____
( код і назва дисципліни за навчальним планом )

Назва освітньої програми 051 «Економіка», спеціалізація «Міжнародна
економіка»; 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», 072
«Фінанси, банківська справа та страхування»
( код і назва спеціальності)

Освітній ступінь

бакалавр

Кількість кредитів за ECTS _360 годин / 12 кредити ЕСТS

(кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом )

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є вивчення закономірностей функціонування ринкової
економічної системи на макро- та мікроекономічному рівнях.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
ЗНАТИ:
- сутність основних економічних законів, принципів і категорій;
- основи функціонування ринкового механізму та закономірності
розвитку економічних систем;
- способи і методи ефективного використання обмежених ресурсів;
- сутність та передумови формування макроекономічної рівноваги;
- причини макроекономічних коливань та макроекономічної
нестабільності;
- термінологію і основні засоби мікроекономічного та
макроекономічного аналізу.
- роль і функції суб’єктів національної економіки в умовах ринку;
- принципи раціональної поведінки споживачів у ринкових умовах;
- методи оптимізації діяльності виробників у різних типах ринкових
структур;
- сутність сучасного світового господарства та закономірності його
розвитку.

ВМІТИ:
- науково обґрунтовувати основи національного виробництва та інших
сфер національної економіки;
- застосовувати механізм дії економічних законів до економічної
політики і господарської практики;
- використовувати теоретичні положення для оцінки сучасних
закономірностей і тенденцій економічного розвитку, місця України у
світовому економічному просторі;
- аналізувати економічні ситуації, використовувати набуті знання для
вирішення практичних завдань;
- самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, які пов’язані з
аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем та
макросистем у ринкових умовах;
- аналізувати формування галузевого та ринкового попиту на ресурси;
- оцінювати економічну ефективність господарських явищ та процесів
на макро- та мікроекономічному рівнях.
3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль,
екзамен, написання курсової роботи
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Поточне оцінювання та модульна робота
Змістовий модуль
Змістовний
Змістовний
Разом балів
модуль 1
модуль 2
25
25
50

Екзамен
(балів)

Сума
балів

50

100

5. Викладач(і:) Міщенко Володимир Іванович, д.е.н., професор,
Огородник Віра Володимирівна, к.е.н., Гордєєва Дар’я Валеріївна, к.е.н.
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

