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Силабус навчальної дисципліни 

«МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

 

  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента загально 

університетського переліку  

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення є з’ясування умов функціонування 

національної економіки, розкриття змісту залежностей 

макроекономічних процесів та явищ, оцінювання загальних 

результатів її функціонування.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення дисципліни сприятиме формуванню у здобувачів 

комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо 

використання інструментарію аналізу функціонування 

національної економіки як цілісного утворення з властивими йому 

умовами функціонування, залежностями макроекономічних 

процесів і явищ, пропорціями, законами та загальними 

результатами.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення курсу «Макроекономічний аналіз» здобувач 

набуває компетентності: розуміння умов функціонування 

національної економіки, змісту залежностей макроекономічних 

процесів та явищ, оцінювання загальних результатів її 

функціонування. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни формує передумови для кращого розуміння 

процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі 

підприємницької структури та визначають макроекономічні 

чинники впливу на її діяльність. Після успішного вивчення 

дисципліни здобувачі набувають компетентності розуміння змісту 

залежностей макроекономічних процесів та явищ, оцінювання 

загальних результатів її функціонування. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Макроекономічний аналіз як наука про функціонування та 

регулювання національної економіки. Система національних 

рахунків як інструмент макроекономічного аналізу. Аналіз 

реального сектору економіки. Аналіз фінансового сектору 

економіки. Аналіз монетарного сектору економіки. Аналіз 

зовнішнього сектору економіки. Аналіз макроекономічних 

дисбалансів. Аналіз макроекономічної політики. 

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання: проблемного навчання (проблемного 

викладення матеріалу, створення проблемних ситуацій, метод 

кейсів, групова дискусія); частково-пошуковий (евристичних 

запитань); дослідницький (наукові доповіді, наукові повідомлення). 

Форми навчання: Очний (offline, online), заочний 

Пререквізити базується на знаннях таких дисциплін, як «Макроекономіка». 



Пореквізити Формує передумови для кращого розуміння процесів, що 

відбуваються у зовнішньому середовищі підприємницької 

структури та визначають макроекономічні чинники впливу на її 

діяльність.  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

Лагутін В.Д., Пронкіна Л.І. Макроекономіка; підручн. – 2012. – 

452с. 

Репозитарій НАУ:  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16928 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=W2YMfykAAAAJ&hl=ru 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус аудиторії 2.414, 2.218 та ін. 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестування, диференційний залік 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) Овсак Оксана Павлівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача:  

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/32-kafedra-

ekonomiki/sklad-kafedri-ekonomiki-ta-biznes-

tekhnologij/146-ovsak-oksana-pavlivna 

Тел.: (044)406-74-98 

E-mail: oksana.ovsak@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.419/1 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс. 

Лінк на дисципліну http://feba.nau.edu.ua/ec-spec 
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