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Силабус навчальної дисципліни 

«МІКРО- І МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

 

Спеціальність: 51 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента з фахового 

переліку 

Семестр Осінній 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Навчальна дисципліна «Мікро і макроекономічний аналіз» та є 

теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, 

що формують профіль фахівця з мікро і макроекономічного 

аналізу. Предметом навчання є: 

– теоретичні основи щодо проведення мікро і макроекономічного 

аналізу; 

– система принципів раціональної поведінки суб’єктів ринку; 

– теорія прийняття мотивованих рішень виробниками та 

споживачами, враховуючи вимоги економічних законів; 

–  способи застосування аналітичного та графічного аналізу;  

–  структура національної економіки, її характеристики за 

різними ознаками;  

–  основні структурні зв'язки та співвідношення національної 

економіки; 

–  механізм економічної рівноваги в національній економіці;  

– індикатори стану товарного, грошово-кредитного, фондового, 

валютного ринків і ринку праці, та їх взаємозв'язки;  

– макроекономічні показники динаміки ті виробничих 

можливостей; 

– макроаспекти економічної безпеки країни; 

– макроекономічні залежності ті макроекономічні диспропорції. 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок критичного 

мислення, здатності вільно орієнтуватися у великому масиві 

сучасної економічної інформації; дозволяє сформувати у студентів 

комплекс теоретичних знань і практичних навичок мікро і 

макроекономічного аналізу та набути практичні навички щодо 

зниження ризиків мікро і макросередовища країни, розробляти 

антикризові заходи. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

− Аналіз та систематизація факторів, що визначають специфіку 

поведінки фірми на товарних та ресурсних ринках, ринку послуг;  

− Оцінка прийнятих фірмою економічні рішення;  

− Виявлення закономірностей взаємодії ринку і його учасників;  

− Дослідження причино-наслідкових зв’язків та прогнозування 

наслідків прийнятих рішень окремими суб'єктами ринку;  



− Розрахунок показників, що всебічно характеризують стан 

національного товарного ринку та ринку послуг;  

− Дослідження моделей рівноваги на грошовому, товарному ринках 

та ринку послуг; 

− Врахування фактору часу в оцінці грошових потоків. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Знання принципів та законів загальної теорії мікро та 

макроекономічного аналізу дозволяє якісно здійснювати:  

− Оцінку ефективності заходів державної політики відносно 

регулювання ринків і галузей; 

− Аналіз структури національної економіки за різними критеріями;  

− Дослідження тенденцій розвитку економіки за допомогою 

інструментарію мікро- та макроекономічного аналізу;  

− Оцінку впливу змін валютного курсу на макроекономічні 

показники країни. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Еволюція поглядів на природу фірми. 

Управлінські теорії як розвиток неокласичної теорії фірми. 

Інституційні теорії фірми. Теорія трансакційних витрат. 

Стейкхолдерська теорія фірми. Теорія ігор та поведінка фірми. 

Підприємницька теорія фірми. Взаємозв’язок розміру фірми й 

економії на витратах. Витрати управління й Х-ефективність. 

Поняття галузевого ринку та визначення його меж. Типологія 

ринкових структур: поняття, фактори визначення. Економічна 

природа і сутність ринкових бар’єрів, причини та наслідки їх 

виникнення. Фактори обмеження та методи визначення економії на 

масштабі. Оцінка ступеня подоланності, висоти та ефективності 

ринкових бар’єрів входу. Статистичні показники оцінки ринкових 

бар’єрів входу. Технологія прогнозування попиту на продукцію 

фірми. Регресійний аналіз попиту на продукцію фірми: етапи та 

процедури. Оцінка надійності регресійних моделей попиту. Оцінка 

прогнозних властивостей регресії. Еволюція системи національних 

рахунків як інструменту макроекономічного аналізу. Аналіз 

макроекономічних пропорцій національного споживання та 

заощаджень в національній економіці. Вимірювання обсягу та 

структура національного багатства. Чинники впливу на обсяги та 

структуру національного багатства. Факторний аналіз 

економічного зростання. Аналіз державного бюджету. Аналіз 

державного боргу та боргової безпеки національної економіки. 

Структура державного боргу. Система показників-індикаторів 

боргової безпеки країни. Аналіз мультиплікатора державних 

видатків.Аналіз попиту на гроші та грошової пропозиції. Система 

показників статистики грошового обігу. Цільові показники 

грошово-кредитної політики НБУ. Модельні конструкції 

оцінювання факторного впливу. Аналіз грошової мультиплікації. 

Аналіз зовнішніх економічних процесів. Платіжний баланс країни. 

Аналіз валютного курсу. Аналіз офіційних валютних резервів. 

Чинники впливу на обсяг валютних резервів. 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з дисциплін «Економічне управління підприємствами», 

«Проектний консалтинг», «Комерціалізація інтелектуального 

бізнесу», «Трансферт технологій в економіці», загальні та фахові 

знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з теорії розвитку можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи та в процесі вивчення дисциплін 

«Економічна діагностика», «Економічна аналітика та контролінг», 



«Економічна експертиза бізнес-процесів» та інших. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Мікроекономічний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. 

А. Азьмук, О.М. Щербатюк. – К.:КНЕУ, 2014. – 262 с.  

2. Мікроекономічний аналіз: практикум [Електронний ресурс] : [Л. 

А. Азьмук, О. М. Щербатюк] – К. : КНЕУ, 2016. – 149 с.  

3. Макроекономічний аналіз : навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / М. С. Бріль, О. М. Кліменко, М. А. Мащенко та ін. – 

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 275 с. 

4. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підруч. 

: у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк [та ін.] ; за 

ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – К. : Знання, 2013. 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит, тестування 

Кафедра Економіка повітряного транспорту 

Факультет Факультет економіки та бізнес- адміністування 

Викладач(і) 

 

РОГАНОВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук  

Тел.: +380502290811 

E-mail: hanna.rohanova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.417 

 


