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Науковий семінар «Макроекономічний та мікроекономічний аналіз» орієнтований на  формування у 
здобувачів вищої освіти практичних навичок проведення макро- та мікроекономічного аналізу  
економічних процесів та явищ, використання його результатів для синтезу нових наукових ідей; здатності 
формулювати і пропонувати інноваційні рішення економічних проблем. 

Науковий семінар спрямовано на здобуття таких основних результатів навчання: 

- здатність аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, 
фундаментальні постулати та теорії, парадигми глобального економічного розвитку, новітні підходи до 
функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин; 

- володіння аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації обробки великих масивів даних, 
оцінювання та прогнозування економічних та соціальних явищ; 

- уміння застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання та прогнозування із використанням 
новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування 
гіпотез; 

- здатність провадити дослідження основних економічних концепцій з метою ідентифікації економічних учень та 
доктрин, які дозволяють поглибити аналіз світогосподарських процесів і форм міжнародних економічних відносин. 

Пререквізити: вивчення дисципліни базується на знаннях з дисциплін «Філософський світогляд 
 ХХІ ст.», «Методологія наукових досліджень», «Сучасні економічні теорії». 

Обсяг: 3 кредити. Аудиторне навантаження – 28 год. 

Мова викладання: українська 

Методи навчання:  case-study за матеріалами дисертаційних досліджень / інтерактивна презентація / дискусія /  
модерація / робота над помилками. 

Форми поточного контролю: Форми підсумкового контролю: 
презентація / есе (60 балів), участь в дискусії (40 балів). залік (есе на задану тему) – 100 балів. 

Політика академічної доброчесності 

Відпрацювання пропущених занять передбачає самостійну підготовку здобувача вищої освіти за темою з 
використанням рекомендованих джерел, а також презентація результатів застосування інструментарію макро- та 
мікроекономічного аналізу на матеріалах  дисертаційного дослідження графіку консультацій. 
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№з/п Тема семінару Кількість годин Рік проведення Кафедра  Викладач Оцінка в балах 
1 Предмет та методологія макроекономічного аналізу.  2 

1 або 2 рік 
навчання 
ІІ півріччя 

економічної 
теорії та 

конкурентної 
політики 

Уманців Ю.М. 5 

2 
Система національних рахунків як статистична база 
макроекономічного аналізу 2 Уманців Ю.М. 5 

3 Макроекономічний аналіз монетарної та валютно-
курсової політики 2 Уманців Ю.М. 5 

4 Макроекономічний аналіз фіскальної політики та 
державних фінансів 2 Уманців Ю.М 5 

5 Макроекономічний аналіз інвестиційно-інноваційної 
діяльності 2 Уманців Ю.М 10 

6 
Макроекономічний аналіз зовнішньоекономічної політики 
та економічної динаміки 2 Уманців Ю.М 10 

7 Макроекономічний аналіз забезпечення економічної 
безпеки  

2 Уманців Ю.М 10 

8 Аналіз поведінки споживача 2 Герасименко А.Г. 5 

9 Маржинальний аналіз показників діяльності 
підприємства 2 Герасименко А.Г. 5 

10 Мікроекономічний аналіз меж та місткості ринку, 
параметрів попиту та пропозиції 2 Герасименко А.Г. 10 

11 
Мікроекономічний аналіз структурних передумов 
конкуренції  2 Герасименко А.Г. 5 

12 
Мікроекономічний аналіз конкурентних стратегій фірми в 
різних ринкових структурах 2 Герасименко А.Г. 10 

13 Мікроекономічний аналіз системи постачальницько-
збутових відносин 

2 Герасименко А.Г. 5 

14 Мікроекономічний аналіз неспроможностей ринку та 
державного регулювання 2 Герасименко А.Г. 10 
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