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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

В дисципліні надається аналіз суті, структури, функцій та механізму функціонування 

ринку, еволюції ринкових відносин і конкуренції. Обґрунтування необхідності державного 

регулювання економіки та основних його інструментів. Опанування методами розрахунку 

основних макроекономічних показників та визначення їх динаміки. Вивчення форм прояву 

макроекономічної нестабільності. Аналіз фіскальної та монетарної політики держави та 

результатів впливу держави на економіку за допомогою їх інструментів.  

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Години Кредити Семестр  

 V 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3  90 

Аудиторні заняття, у т.ч:  30   30 

лекції 30   30 

лабораторні роботи     

практичні заняття     

Самостійна робота, у т.ч:  60   60 

   підготовка до аудиторних занять 30   30 

   підготовка до контрольних заходів 10   10 

   виконання курсового проекту або роботи     

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 

20   20 

підготовка до екзамену     

фФорма підсумкового контролю    залік 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни: закріплення у студентів основ економічних знань та формування 

економічного мислення, оволодіння науковими методами аналізу економічних явищ, 

надбання навичок практичного рішення економічних задач, вміння самостійно досліджувати 

економічні процеси та їх зміни у суспільстві, надавати їх особисту оцінку, використовувати 

отримані знання в особистій професійній діяльності. 

Завдання дисципліни: вивчення методів дослідження макроекономічних процесів, 

ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання 

економіки, інструментів впливу держави на макроекономічні пропорції, теоретичних 

моделей та практичних можливостей економічного зростання національної економіки. 

Визначення місця і ролі підприємства в економічній системі, характеру функціонування в 

залежності від умов конкуренції.  

Пререквізити дисципліни: «Математичний аналіз», «Філософія», «Політологія»,  

«Соціологія», «Психологія». 

Постреквізити дисципліни: «Правознавство», «Економічна теорія», «Національна 

економіка». 

Методи навчання: 

 1. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (пояснення, 

розповідь, лекція, бесіда, робота з підручником; ілюстрування, демонстрування); 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності (навчальна дискусія, забезпечення 

успіху в навчанні, пізнавальні ігри, створення ситуації інтересу у процесі викладення, 

створення ситуації новизни, опора на життєвий досвід студента; стимулювання обов'язку і 

відповідальності в навчанні). 

      Форми навчання: групові, колективні, індивідуальні. 


