
 

Проєкт  

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни “Макроекономіка” 
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)  

Галузь знань: 24 “Сфера обслуговування” 

Спеціальність: 241 “Готельно-ресторанна справа” 

Освітньо-професійна програма: “Готельно-ресторанна справа” 

Сторінка курсу в Веб-центрі ЛТЕУ: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1399 

Рік навчання:  2; Семестр: 4 

Дні занять: дисципліна не вибрана 

Консультації: дисципліна не вибрана 

Назва кафедри: теоретичної та прикладної економіки 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач 

к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Перепьолкіна 

Олена Олександрівна 

Профайл керівника курсу: 

 
 http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-ekonomichnoji-teoriji/perepolkina-olena-

oleksandrivna/?L=58 

Контактна інформація olenaspr@gmail.com, +380505818194 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: "Макроекономіка є вибірковою компонентою ОПП “Готельно-ресторанна 

справа”, яка сприяє підготовці бакалаврів з готельно-ресторанної справи. Студенти отримують теоретичні знання 

і практичні навички з ґрунтовних економічних знань, логіки економічного мислення та економічної культури. 

Пререквізити: Економічна теорія 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять, самостійна робота 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: Вид підсумкового 

контролю аудиторних самостійної роботи студента 

4 120 4 4 залік 

Обсяг дисципліни 
Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекційні заняття 24 

Практичні заняття 26 

Самостійна робота 70 

Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом елементів таких компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до розуміння соціально-економічних явищ, суспільних 

процесів і тенденцій науково-технічного прогресу. 
ЗК2. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань у 

широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 
ЗК3. Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат. 
ЗК4. Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку 
природи, людини, суспільства. 

ФК1. Здатність до розуміння принципів 

функціонування економіки та 

суб’єктів готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів 

навчання: 

ПРН2. Розуміння та усвідомлення соціально-економічних явищ та суспільно-економічних процесів. 

ПРН3. Здатність оперувати загальнонауковими і філософськими поняттями та категоріями; розуміти і 

опрацьовувати ідеї та думки на основі логічних аргументів, перевірених фактів. 

ПРН11. Знання показників і методів аналізу та моделювання процесів у професійній діяльності; уміння 

інтерпретувати та аргументувати окремі явища та процеси. 
 

 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Предмет, метод та функції макроекономіки 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3 

Рекомендовані джерела: 3,4,7 

Завдвання для СРС:  
Аналіз сукупних економічних тенденцій. 

Ех post-аналіз в порівнянні з ех ante-аналізом. 

Позитивний і нормативний аналіз. 

Теоретичне обґрунтування економічної політики. 

Макроекономічне прогнозування. 

Становлення та розвиток макроекономіки. 

Сучасні макроекономічні теорії: посткейнсіанська 

макроекономіка, неокласична макроекономіка, 

монетаризм. 

1-ий 

10.02.20 – 14.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

2-ий 
17.02.20- 21.02.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

1-ий –  

2-ий 

 

10.02.20-21.02.20 5 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 

Тема 2. Макроекономіч¬ні показники в системі 

національних рахунків 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 2,5,7 

Завдвання для СРС: 

Роль фінансових посередників в економічному 

кругообігу. 

Методологічні принципи побудови системи 

національних рахунків. 

Переваги та обмеження СНР. 

Темп росту й темп приросту реального ВВП. 

ВВП та суспільний добробут. Особливості 

макроекономічних показників. Неринкові 

операції. Зростання вільного часу. Поліпшення 

якісних характеристик продукції. ВВП та 

навколишнє середовище. 

Тіньова економіка. Методика обчислення обсягів 

тіньової економіки. 

Чистий економічний добробут (NEW). 

1-ий 

10.02.20 – 14.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

2-ий 
17.02.20- 21.02.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

1-ий –  

2-ий 
10.02.20-21.02.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

4 



 

Тема 3. Модель сукупного попиту та сукупної 

пропозиції 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 1,4,6,7 

Завдвання для СРС: 

Кейнсіанська крива сукупної пропозиції. 

Класична крива сукупної пропозиції. Узагальнена 

крива сукупної пропозиції. 

Три варіанти макроекономічної рівноваги. 

«Сукупний попит - сукупна пропозиція» як базова 

модель економічної рівноваги. 

Довгострокова й короткострокова рівновага. 

Порушення рівноваги сукупного попиту та 

сукупної пропозиції. 

Механізм відновлення рівноваги. 

Мультиплікатор у моделі AD-AS. 

Парадокс ощадливості. 

Сучасні теорії сукупної пропозиції. 

3-ий 
24.02.20- 28.02.20 

(за розкладом)) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

3-ій 
24.02.20- 28.02.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

3-ій 24.02.20- 28.02.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

2 

Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 2,7 

Завдвання для СРС: 

Теорії споживання. Кейнсіанська та неокласична 

концепції споживання. 

Вибір активу заощадником. 

Ліквідність активу. Активи вищої та нижчої 

цінності. 

Динаміка середньої схильності до споживання. 

Роль інвестицій в економіці. 

Нестабільність інвестицій. 

Інвестиції в економіку України. 

Вплив інфляції на мультиплікативний ефект. 

Модель взаємодії мультиплікатора-акселератора 

4-ий 
02.03.20- 06.03.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

4-ий 
02.03.20- 06.03.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

4-ий 02.03.20- 06.03.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

2 



 

Тема 5. Класична модель макроекономічної 

рівноваги 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 3,4,5 

Завдвання для СРС: 

Передумови й еволюція розвитку класичної 

моделі макроекономічної рівноваги. 

Гіпотези класичної моделі макроекономічної 

рівноваги. 

Ринок ресурсів. 

Взаємозв'язок графіка рівноваги ринку праці з 

виробничою функцією. 

Визначення рівноважного обсягу вироб-ництва. 

Загальна рівновага класичної макроекономіки 

5-ий 
09.03.20- 13.03.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

5-ий 
09.03.20- 13.03.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

5-ий 09.03.20- 13.03.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

2 

Тема 6. Рівновага національного ринку у моделі IS-

LM 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 1,2,4,6 

Завдвання для СРС: 

Мотиви попиту на гроші: операційний, 

спекулятивний, обачливості. 

Ліквідна пастка. 

Інвестиційна пастка. 

Ринок робочої сили. 

Пропозиція робочої сили. 

Попит на робочу силу. 

Умови рівноваги на ринку робочої сили. 

Реальна та номінальна заробітна плата. 

Загальна рівновага на ринках товарів і послуг, 

грошей та цінних паперів. 

Вплив держави на загальну рівновагу засобами 

монетарної й фіскальної політики. 

6-ий 
16.03.20- 20.03.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

6-ий 
16.03.20- 20.03.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

6-ий 16.03.20- 20.03.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

1 



 

Тема 7. Фіскальна політика держави 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 1,3,7 

Завдання для СРС: 

Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. 

Прогресивна шкала оподаткування. 

Соціальні трансферти. 

Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної 

фіскальної політики в умовах падіння та зростання 

виробництва. 

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. 

Наслідки фіскальної політики на основі моделей 

«сукупний попит - сукупна пропозиція», 

«витрати-випуск», «AD-AS». 

Вплив зниження податків на ВВП згідно з теорією 

економіки пропозиції. 

Джерела дефіцитного фінансування. Емісійне й 

боргове фінансування бюджетного дефіциту. 

Методи управління державним боргом. 

Рефінансування. Реструктуризація. Боргові свопи. 

Списання боргу. 

7-ий 
23.03.20- 27.03.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

7-ий-8-

ий 

23.03.20 - 03.04.20 

(за розкладом) 
4 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

4 

7-ий - 8-

ий 
23.03.20- 03.04.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

2 

Тема 8. Монетарна політика 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 1,5,6 

Завдвання для СРС: 

Механізм створення грошей банками. 

Стратегії монетарної політики. Таргетування як 

стратегія монетарної політики. 

Правила проведення монетарної політики. 

Проблема ефективності монетарної політики. 

Наслідки монетарної політики за моделлю IS-LM. 

Координація монетарної та фіскальної політики у 

моделі IS-LM. 

НБУ й монетарна політика в Україні. 

8-ий 
30.03.20- 03.04.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

9-ий 
06.04.20- 10.04.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

8-ий - 9-

ий 
30.03.20- 10.04.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

2 



 

Тема 9. Циклічні коливання та економічне зростання 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 2,4,7 

Завдвання для СРС: 

Кейнсіанська й неокласична теорія економічних 

циклів. 

Застосування моделей AD-AS і IS-LM для аналізу 

циклічних коливань. 

Концепція реальних економічних циклів Д. 

Кюдланла та Е. Прескота. 

Рівноважний циклічний процес Р. Лукаса. 

Теорія циклічних коливань М.І. Туган-

Барановського. 

Адаптація економіки до циклічних коливань. 

Державне антициклічне регулювання.  

Моделювання економічного зростання. 

Економічне зростання на основі моделі AD-AS і 

кривої виробничих можливостей. 

Модель економічного зростання Харода-Домара. 

Модель економічного зростання Р. Солоу. 

 «Золоте» правило нагромадження капіталу. 

Теорії розвитку: порівняльний аналіз. 

9-ий 
06.04.20- 10.04.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

10-ий 
13.04.20- 17.04.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

9-ий –  

10-ий 
06.04.20- 17.04.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

4 

Тема 10. Інфляція та антиінфляційна політика 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 1,2,3,5, 

Завдвання для СРС: 

Теоретичні підходи до пояснення причин інфляції. 

Кейнсіанський і класичний погляди на інфляцію. 

Зарплата, безробіття та інфляція. Крива Філліпса і 

її сучасна інтерпретація. 

Монетаристське пояснення причин інфляції. 

Соціально-економічні наслідки передбачуваної та 

непередбачуваної інфляції. 

Інфляційний податок і сеньйораж. 

Крива Лаффера для інфляційного податку. 

Інфляція та динаміка реальної процентної ставки. 

Принцип Фішера. 

Антиінфляційна політика держави і її роль у 

стабілізації економіки. Коефіцієнт дезінфляції. 

10-ий 
13.04.20- 17.04.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

11-ий 
20.04.20- 24.04.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

10-ий - 

11-ий 
13.04.20- 24.04.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

4 



 

Тема 11. Безробіття та політика зайнятості 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 1,5,7 

Завдвання для СРС: 

Кейнсіанське пояснення безробіття. Розрив 

безробіття як результат неефективного попиту. 

Неокласичні пояснення причин безробіття. 

Рекомендації щодо подолання безробіття з точки 

зору різних теоретичних концепцій. 

Засоби державного регулювання зайнятості. 

Політика попиту та політика пропозиції у 

регулюванні ринку праці: переваги й 

ефективність. 

Соціальний захист безробітних. 

Макроекономічні засади політики зайнятості. 

Особливості ринку праці та стан безробіття в 

Україні. 

11-ий 
20.04.20- 24.04.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

12-ий 
27.04.20- 1.05.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

11-ий  

12-ий 
06.04.20-17.04.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

4 

Тема 12. Макроекономічна політика у відкритій 

економіці 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 3, ФК 1 

Результати навчання: ПРН 2, ПРН 3, ПНР 11 

Рекомендовані джерела: 1,5,7 

12-ий 
27.04.20- 1.05.20 

(за розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

13-ий 
04.05.20- 8.05.20 

(за розкладом) 
2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 



 

Завдвання для СРС: 

Іноземне інвестування. 

Порівняльна та абсолютна перевага. 

Платіжний баланс України. 

Міжнародні системи валютних курсів: Бреттон-

Вудська і Ямайська. 

Зв'язок валютного курсу з платіжним балансом. 

Модель Мандела-Флемінга для відкритої 

економіки. 

Модель IS-LM для відкритої економіки при 

плаваючому валютному курсі. Крива IS. 

Особливості кривої LM у системі координат 

дохід - процентна ставка та дохід - обмінний 

курс. 

Рівновага моделі IS-LM і вплив на неї грошової, 

фіскальної та зовнішньоекономічної політики. 

Модель IS-LM для відкритої економіки при 

фіксованому валютному курсі. 

Рівновага моделі IS-LM і вплив на неї грошової, 

фіскальної та зовнішньоекономічної політики. 

Порівняльний аналіз макроекономічної політики 

при фіксованому й плаваючому обмінних 

курсах. Висновки моделі Мандела-Флемінга. 

12-ий - 

13-ий 
27.04.2008.05.20 5 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань 

4 

Контрольна робота      30 

Сума      100 



 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль);  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Веб-браузер, MS Excel, Maple. 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 
1. Ватаманюк З. Г. Економічна теорія : Макро- і Мікроекономіка : [навч. посібник] / З. Г. Ватаманюк, 

С. М. Панчишина О. Ватаманюк. – [3-тє вид., стер.]. – К.: Альтернативи, 2005. – 608 c. 

2. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка.  [за ред. З. В. Ватаманюка та С. М. Панчишина]. К. :  

Альтернативи, 2001. – 576 с. 

3. Економічна теорія: Макроекономіка : підруч. [затверджено МОН / за ред. В. М. Тарасевича].  К., 

2012. 206 с. 

4. Макроекономіка / П. Семюелсон, В. Нордгауз. – К. : Основи, 1995. – 325 с. 

5. Макроекономіка : навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, І. О. Тивончук; 

Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Л. : Львівська 

політехніка, 2014. – 292 с. 

6. Макроекономіка : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний 

заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”; ред. М. І. Макаренко ; 

уклад. М. І. Макаренко [та ін.]; рец.: М. І. Осецький, О. В. Прокопенко, Л. В. Кривенко. – К. : ЦУЛ, 2014. 

– 216 с. 

7. Макроекономіка : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – 2-ге вид., випр. – К. : ЦУЛ, 2009. – 442 с. 

8. Макроекономіка : практикум : навч. посіб. / В. С. Лисюк, Т. П. Лисюк; Рівненський інститут 

слов'янознавства Київського славістичного університету. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 354 с. 

9. Макроекономіка в поняттях, схемах, таблицях [Текст] : навчальний посібник / І. І. Шупик. – [2-ге 

вид. стер.]. – Суми: Університетська книга, 2014. – 167 с. 

10. Макроекономічна теорія : навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н., доц. Л. 

С. Томашик. – Львів : “Новий Світ - 2000”, 2014. – 552 с.  

Допоміжна література 

1. Крупка М. І. Основи економічної теорії [Текст] : підручник / М. І. Крупка, П. І. Островерх, С. К. 

Реверчук.– К.: Атіка, 2002. – 343 с. 

2. Макроекономіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; Мін-во освіти і науки України. – К. 

: ЦУЛ, 2010. – 672 с. 

3. Макроекономіка: навч. посіб. / С. Панчишин . – К. : Либідь, 2001. – 616 с. 

4. Макроекономіка : підручник / А. Г. Савченко. К. : КНЕУ, 2005.  441 с. 

5. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – [4-те вид., перероб. і доп.] – К. : Знання, 

2008. – 743 с. 

6. Макроэкономика : учебник / А. А. Задоя. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Знання: КОО, 2008. – 381 

с.  

7. Панчишин С. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : [навч. посібник] / С. 

Панчишин, П. Островерх. – Кн. 2: Мікроекономіка – [4-те вид., випр. і доп.] – К. : Знання, 2006. - 437 с. 

8. Принципы макроэкономики / Г. Мэнкью. [2–е изд., пер. с англ.].  С.-Пб. : Питер, 2004  576 с. 

9. Тарасевич В. М. Економічна теорія: [підручник] / В. М. Тарасевич. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2006. – 784с. 

10. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

(WebEc – WWW Resources in 

Economics Framed) 
netec.Wustl.Edu/WebEc 

База даних, що дозволяє вийти на будь-який сайт 

міжнародної організації, банку, фондової біржі, 

журналу.  

(References for international statistics) www.un.org/Depts/unsol Посилання на сайти з економіки 

(Figure, and Table listing) www.odci.gov/cia/publications Посилання на сайти з економіки 

Федеральна служба статистики США 

(FederalStatictics Office) 
www.fedstat.gov  

Колосальний обсяг різноманітної інформації про 

США та інші країни 

Національне бюро економічних 

досліджень (США) 
www.nber.org   

Відкрита база даних наукових статей по всіх 

розділах економічної науки, зокрема по 

фінансових проблемах 

Аудиторська компанія (Deloitte Touche 

Tohmatsu) 
www.delvitte.com/tax Інформація щодо податкових систем 

(Price Wateerhouse Coopers) www.pricewaterhouse.ecoopers.co.uk Інформація щодо податкових систем 

(World Factbook) 
www.odci.gov/cia/publications/factbo

ok  

Відкритий довідник по країнах світу, включаючи 

основні економічні індикатори 

http://www.fedstat.gov/
http://www.nber.org/
http://www.delvitte.com/tax
http://www.pricewaterhouse.ecoopers.co.uk/
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook


 

Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20 %. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 
Вид контролю Вид навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ  

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.: 
- присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних 

причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)   
за кожне відвідування 0,5 бала 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 0,25 бал 

- участь у експрес-опитуванні   за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 
- присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних 

причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)   
за кожне відвідування 0,5 бала 

- усне опитування, тестування, рішення практичних задач за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного 

завдання   
за кожну правильну відповідь 1 бал 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Контрольна робота  

за кожне правильно виконане завдання – 

5 балів. максимальна оцінка – 30 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, участь у  Всеукраїнських конкурсах наукових 

студентських робіт за спеціальністю, виконання досліджень 

тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та рубіжного 

контролю, проводиться по завершенню вивчення навчальної 

дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 
 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується заліком 

Робота в аудиторії, поточне тестування та самостійна робота Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 КР 

4 7 5 5 5 4 7 5 7 7 7 7 30 100 

 



 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

90-100 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

82-89 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

74-81 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

64-73 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

 

 



 

 


