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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Макроекономічний аналіз” складена відповідно до
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки
________бакалавр_________________
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)
спеціальності (напряму)

«Облік і оподаткування»,

спеціалізації
__________________________________________________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
формування системи знань і практичних навичок з методології та методики дослідження
стану національної економіки.

-

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
надати студентам ґрунтовні знання з теоретичних засад і методології дослідження
стану національної економіки;
надати знання щодо вивчення основних структурних співвідношень національної
економіки, а також процесів, що відбуваються на національних ринках;
виробити вміння використовувати ці знання в макроекономічному аналізі
інтенсивності та тенденцій розвитку економічних явищ та процесів національної
економіки.
1.3. Кількість кредитів
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1.4. Загальна кількість годин

120

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором
Денна форма навчання
3-й
6-й
30 год.
30 год.
год.
60 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
-й
Семестр
-й
Лекції
год.
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота
год.
Індивідуальні завдання
год.
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-

-

1.6. Заплановані результати навчання
знати:
теоретичні засади і методологію дослідження стану національної економіки;
основні структурні співвідношення національної економіки, а також процеси, що
відбуваються на національних ринках;
методи узагальнення та аналізу інтенсивності та тенденцій розвитку економічних явищ
та процесів національної економіки.
вміти:
користуватися теоретичними знаннями з практичною метою розрахунку основних
структурних співвідношень національної економіки;
всебічно досліджувати макроекономічні процеси та їх результати, що відбуваються на
національних ринках;
використовувати придбані знання в макроекономічному аналізі інтенсивності та
тенденцій розвитку економічних явищ та процесів національної економіки.
2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу національної економіки
Тема 1. Роль та напрями аналізу національної економіки.
Необхідність і завдання аналізу національної економіки. Напрями аналізу
національної економіки.
Тема 2. Методологія та методика аналізу національної економіки.
Методологічні особливості аналізу економіки. Інформаційне забезпечення
моніторингу на макрорівні.
Розділ 2. Методика аналізу національної економіки
Тема 3. Основні індикатори стану товарного ринку: їхня структура та взаємозв’язок
Макроекономічні показники стану товарного ринку. Номінальний і реальний ВВП,
індекси Пааше, Ласпейреса, Фішера.
Тема 4. Основні структурні співвідношення національної економіки
Основні види й показники структури економіки. Секторна структура ВВП. Методика
аналізу структури ВВП.
Тема 5. Показники стану та методика аналізу ринків
Умови функціонування та рівноваги товарного ринку. Конкуренція на товарному
ринку: функції, показники.
Показники стану грошово-кредитного ринку. Рівновага грошово-кредитного ринку.
Взаємозв’язок грошово-кредитного та товарного ринку.
Функції та структура фондового ринку.. Методика дослідження фондового ринку.
Сутність і класифікація валютного ринку. Аналіз впливу зміни валютного курсу на
макроекономічні процеси.
Тема 6. Дослідження національної економіки з використанням СНР
Роль інформації у регулюванні ринкової економіки. Система національних рахунків
та її склад. Основні напрямки аналізу даних СНР. Методи дослідження національної
економіки. Аналіз ефективності національної економіки. Моделювання та прогнозування
національної економіки.
Тема 7. ВВП: методи обчислення та співставлення
Методи обчислення ВВП. Методи та показники співставлення ВВП
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів

Кількість годин
усього

денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с. р.
л п лаб. інд.

1

2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу національної економіки
Разом за розділом 1 30
6 6
18
Розділ 2. Методика аналізу національної економіки
Разом за розділом 2 90
24 24
42
120
30 30
60
Усього годин
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

№
з/п
1

2

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Назва теми

12

Кількість
годин

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу національної економіки
Тема 1. Роль та напрями аналізу національної економіки.
Тема 2. Методологія та методика аналізу національної економіки.
Розділ 2. Методика аналізу національної економіки
Тема 3. Основні індикатори стану товарного ринку: їхня структура та
взаємозв’язок.
Тема 4. Основні структурні співвідношення національної економіки.
Тема 5. Показники стану та методика аналізу ринків
Тема 6. Дослідження національної економіки з використанням СНР.
Тема 7. ВВП: методи обчислення та співставлення.
Разом
5. Завдання для самостійної робота
Види, зміст самостійної роботи
Складання програми аналізу, пошук інформації на офіційному
сайті державної служби статистики України, висновки за
результатами аналізу
Складання глосарію за курсом
Разом

с.
р.
13

2
4
4
4
8
4
4
30
Кількість
годин
40

20
60

6. Індивідуальні завдання
Відповідно навчальному плану спеціальності «Облік і оподаткування» студенти
денної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Макроекономічний
аналіз».
Мета виконання контрольної роботи – закріплення знань, одержаних студентами у
процесі самостійного вивчення навчального матеріалу з обраної теми.
Контрольна робота базується на вивченні літературних джерел за обраною темою,
використанні статистичних матеріалів, що публікуються Держстатом України. При
виконанні роботи необхідно також показати вміння обробляти інформацію на ПЕОМ,
використовування Інтернет.
Тему контрольної роботи студент обирає індивідуально. Кафедра пропонує
студентам обирати тему та узгоджувати план роботи з викладачем. При виборі теми
можна також користуватись переліком тематики.
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При виборі теми контрольної роботи потрібно враховувати коло інтересів студента
у вивченні тієї чи іншої проблеми, її актуальність, можливість отримання конкретних
статистичних даних, наявність спеціальної наукової літератури. Завдання закріплює та
розвиває загальнотеоретичні та спеціальні знання студента.
План контрольної роботи враховує інтереси конкретно напряму підготовки «Облік
і оподаткування» і передбачає вивчення актуальності показника, обраного для аналізу,
побудування таблиць показників, пов'язаних з початковим обраним, в регіональному
розрізі і за видами діяльності, по Україні і Харківській області (за 5 і більше років), а
також макроекономічний аналіз показника (за побудованими таблицями).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тематика контрольних робіт по курсу «Макроекономічний аналіз»
для спеціальності «Облік і оподаткування»
Аналіз необоротних активів на підприємствах України
Аналіз основних засобів на підприємствах України
Аналіз оборотних активів на підприємствах України
Аналіз грошових коштів на підприємствах України
Аналіз виробничих запасів на підприємствах України
Аналіз виробництва продукції на підприємствах України
Аналіз торгової діяльності на підприємствах України
Аналіз дебіторської заборгованості на підприємствах України
Аналіз кредиторської заборгованості на підприємствах України
Аналіз розрахунків з бюджетом на підприємствах України
Аналіз фінансових результатів на підприємствах України
Аналіз витрат на підприємствах України
Аналіз оплати праці на підприємствах України
Аналіз собівартості продукції на підприємствах України
Аналіз діяльності малих підприємств України
Аналіз інвестиційної діяльності на підприємствах України
Аналіз діяльності підприємств громадського харчування України
Аналіз структури податкових надходжень до Державного бюджету України

7. Методи контролю
Оцінювання знань, умінь та навичок студентів включає ті види занять, які згідно з
програмою навчальної дисципліни “ Макроекономічний аналіз ” передбачають лекційні,
практичні заняття, самостійну роботу та виконання індивідуальної контрольної роботи.
Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах:
практичні заняття, тестові завдання, залік.
8. Схема нарахування балів
Нарахування балів з виконанням екзаменаційної (залікової) роботи
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Розділ 1

Т1
4

Розділ 2

Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
4
4
4
6
4
Т1, Т2 ... Т7 – теми розділів.

Т7
4

Контрольна
робота,
передбачена
навчальним
планом
30

Сума

Разом

60

Залік

40

100
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Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

для чотирирівневої
шкали оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано

9. Рекомендована література
Основна література
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Економічна статистика: щомісячне видання Міжнародного центру перспективних
досліджень. URL :http://www.icps.kiev.ua
Квартальні
передбачення:
щоквартальне
видання
Міжнародного
центру
перспективних досліджень. URL :http://www.icps.kiev.ua
Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки :
монографія / за ред. проф. І. Ф. Радіонової. – К.: Університет економіки та права
«КРОК», 2017. 240 с.
Макроекономічна політика : навч. посіб. / за заг. ред. І. Й. Малого. К. : КНЕУ, 2013.
436 с.
Мельник А.Ф., Васіна А.Ю. Національна економіка: Навч. Посібник. К.: Знання, 2012.
463 с.
Радінова І.Ф., Усик В.І. Макроекономічний аналіз національної економіки: Навч.
посібник - К.: КНЕУ, 2015. 272 с.
Система национальных счетов 2008 / Европейская комиссия, Международный
валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития,
Организация Объединенных Наций и Всемирный банк; пер. с англ. специалистов
Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых
Государств и Института финансово-экономического мониторинга. Нью-Йорк, 2012.
764 с.
Допоміжна література

1. Герасименко С.С. Система національних рахунків [Текст]: навч.посібник. /
2.
3.
4.
5.
6.

Герасименко С.С., Головко В.А., Нікітіна І.М. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. –
217 с.
Крамарева О. С. Макроекономічний аналіз [Текст]: Конспект лекцій / О. С. Крамарева
[и др.] ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2006. - 116 с.
Пухтаєвич Г. Аналіз національної економіки. [Текст]: – Навч.-метод. Посіб. Для
самост.вивч.дисц..- К.: КНЕУ, 2003.
Кулінич Р.О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку. [Текст]:
/ Монографія – К.: Знання, 2007. -311с.
Статистика України: Щоквартальний науково-інформаційний журнал. - К.:
Інформаційно-видавничий центр Держслужби України.
Періодична література з питань макроекономічного аналізу.

8
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,
інше методичне забезпечення
1. Нормативно-правова база / Кабінет Міністрів України; Урядовий портал. – Офіц. вебсайт. – URL : http://www.kmu.gov.ua/control/npd/list.
2. Нормативно-правові акти // Урядовий портал. Єдиний веб-портал виконавчої влади
України. – URL : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32854.
3. Статистична інформація / Офіційний сайт державної служби статистики України. –
URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Загальноакадемічний портал наукової періодики. Національна академія наук України /
Національна
бібліотека
України
імені
В.І.
Вернадського.
URL
:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/NTI/search.html.
5. Управління статистики у Харківській області. URL : /http://uprstat.Kharkov.ukrtel.net.

