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ВСТУП 

 

Сучасні економічні перетворення, що відбуваються в Україні, 

вимагають глибокого теоретичного осмислення сутності явищ та 

виважених практичних дій. Провідна роль у формуванні 

економічного мислення належить теоретичним економічним 

наукам. «Макро - та мікроекономіка» є фундаментальною 

дисципліною навчального плану, її предмет – це виробничі 

відносини в їх єдності та взаємодії з продуктивними силами 

суспільства. 

Підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі економіки 

сприятиме виконання курсової роботи з дисципліни «Макро - та 

мікроекономіка». Основними завданнями курсової роботи є:  

- вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-

методологічних аспектів із обраного напряму дослідження; 

- проведення всебічної діагностики ситуації з застосуванням 

сучасного інструментарію; 

- розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення 

окреслених проблем; 

- обґрунтування власних пропозицій. 

Матеріал розробки спрямований на методичне забезпечення 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, пов'язаної з 

опануванням теоретичного матеріалу, ознайомленням з 

літературними джерелами, підбором і систематизацією відповідних 

статистичних даних.  
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1.Загальні положення та послідовність виконання 

курсової роботи 

 

Науково-дослідна робота є важливою складовою підготовки 

висококваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах. Вона 

включає в себе два елементи:  

1) засвоєння методики організації науково-дослідної роботи; 

2) робота над науковим дослідженням під керівництвом 

професорів та доцентів.  

Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань 

творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». Курсова робота повинна 

містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, 

аналіз статистичних матеріалів, а також власні пропозиції та 

рекомендації. Метою виконання курсової роботи є систематизація, 

закріплення та поглиблення теоретичних і практичних навиків 

аналізу та узагальнення, здобутих під час вивчення профільної 

дисципліни, а також застосування їх при вирішенні теоретичних чи 

прикладних проблем. В роботі мають знаходити відображення 

вміння самостійно опрацьовувати матеріал, аналізувати існуючі 

наукові концепції та підходи, висловлювати власну позицію.  

У процесі підготовки курсової роботи з «Макро - та 

мікроекономіки» передбачається ґрунтовне вивчення здобувачами 

вищої освіти: 
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1) системи економічних відносин в їх єдності з 

продуктивними силами, а також з іншими суспільними 

відносинами; 

2) економічних законів, які управляють виробництвом, 

розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у різних 

економічних системах; 

3) закономірностей зародження, розвитку і відмирання 

суспільно-економічних формацій; 

4) проблеми ефективного використання обмежених ресурсів і 

управління ними з метою досягнення максимального соціально-

економічного ефекту; 

5) стратегічних тенденцій еволюції соціально-економічних 

систем у XXI столітті. 

У процесі написання роботи під керівництвом викладачів 

кафедри здобувачі вищої освіти опановують методи та вміння 

проведення наукового дослідження. Успішне проведення наукового 

дослідження та написання курсових робіт залежить від чіткого 

дотримання основних вимог, що ставляться до них. Ці вимоги 

стосуються насамперед наукового рівня робіт, її змісту, структури, 

форми викладу матеріалу, а також їх оформлення.  

Курсова робота з «Макро – та мікроекономіки» має таку 

специфіку: 

1. Дослідження обраної теми проводиться на на трьох рівнях: 

загальноекономічному, мікроекономічному, макроекономічному. 

2. Матеріал курсової роботи потрітно викладати послідовно, 

логічно, змістовно та пропорційно за розділами. 
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3. Теоретичний матеріал потрібно викладати у поєднанні з 

аналізом практики ринкових відносин. Конкретні цифри та факти, 

повинні слугувати підтвердженням думок, висловлених у роботі. 

Тому, коли здобувач вищої освіти приступає до виконання курсової 

роботи, йому потрібно потурбуватися про підбір старистичного 

матеріалу з тематики дослідження, не менше ніж за три останні 

роки. 

4. Курсова робота повинна мати елементи аналізу, 

дослідження, виконаного на науковій основі. 

5. Курсова робота виконується на підставі опрацювать різних 

монографічних джерел, журнальних і газетних статей, із 

використанням відповідних посилання на них по тексту. 

6. Робота виконується українською мовою. 

Для раціонального використання часу курсову роботу доцільно 

виконувати в такій послідовності: 

1. Вибір теми. 

2. Складання і затвердження плану роботи. 

3. Підбір, аналіз літературних джерел за темою дослідження.  

4. Збір статистичних матеріалів за тематикою роботи. 

5. Написання вступу роботи. 

6. Встановлення фактів та їх узгодження за розділами роботи. 

7. Написання основного тексту роботи. 

8. Формулювання висновків і пропозицій. 

9. Оформлення списку використаних джерел та додатків. 

10. Запис роботи на цифровий носій та перевірка на плагіат. 

11. Захист курсової роботи. 
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Здобувач вищої освіти обирає тему роботи самостійно за 

переліком запропонованих тем. Обирається тема на підставі 

зашифрованих варіантів (Додаток А). Для визначення свого 

варіанту здобувач вищої освіти повинен взяти до уваги дві останні 

цифри номеру своєї залікової книжки і знайти відповідні колонки в 

наведеній таблиці та точку їх перетину. На перетині колонок буде 

вказано потрібний номер варіанту курсової роботи. Тематика 

курсових робіт відповідає завданням навчальної дисципліни 

«Макро – та мікроекономіка» (Додаток Б). 

Написанню курсової роботи передує вивчення та опрацювання 

літератури з теми дослідження. Вивчення літератури необхідно 

розпочинати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім 

перейти до вужчих досліджень. З метою повного їх виявлення 

необхідно використовувати різні джерела пошуку: каталоги і 

картотеки бібліотеки Миколаївського національного аграрного 

університету, провідних наукових бібліотек міста, бібліотечні 

посібники, словники та спеціальні періодичні видання, електронні 

пошукові системи. 

Опрацьовуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему курсової 

роботи, щоб використати тільки те, що має відношення до теми 

дослідження. Правильна та логічна структура курсової роботи – це 

запорука успіху розкриття теми.  

Значна увага приділяється вивченню законодавчих і 

нормативних актів. При цьому доцільно використовувати алфавітні 

і предметні покажчики. Це значно полегшує та прискорює роботу. 

Для полегшення підбору літератури, маючи на увазі 
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першочерговий орієнтир, можна використовувати літературу за 

програмою основ економічної теорії, історії економічної думки, 

мікроекономіки та макроекономіки. Тільки після цього можна 

приступати до складання плану курсової роботи. 

Складання плану є результатом вивчення здобувачем вищої 

освіти певного кола літератури. Він повинен охоплювати всю тему, 

але водночас не може бути занадто великим.  

План, відповідним чином оформлений, пред'являється 

науковому керівнику для затвердження під підпис. Якщо у 

здобувача вищої освіти виникли питання, пов'язані з написанням 

роботи, він може звернутись на кафедру до наукового керівника за 

консультацією.  
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2. Виконання курсової роботи  

 

Незалежно від обраної теми, структура курсової роботи має 

бути такою: титульний аркуш; зміст, вступ; три розділи (з трьома 

підрозділами), що розкривають зміст дослідження; висновки; 

список використаних джерел; додатки. 

Курсова робота починається з титульного аркуша (Додаток В). 

На ньому вказуються міністерство, університет, назва кафедри, на 

якій вона виконувалась, повна назва теми роботи, прізвище та 

ініціали здобувача вищої освіти, спеціальність, курс, група, шифр 

залікової книжки, науковий керівник, склад членів комісії, місце та 

рік виконання роботи. 

Після титульного аркуша необхідно підшити рецензію 

(Додаток Г), яку здобувач вищої освіти заповнює до відмітки «Дата 

отримання роботи». Рецензія не враховується в загальній кількісті 

сторінок даної роботи. 

На наступній сторінці розміщується зміст (додаток Д) із 

позначенням сторінок, на яких міститься кожний з елементів 

викладений у роботі. Зміст вважається як друга сторіка курсової 

роботи, але не нумерується. Сторінки нумеруються знизу по центру 

на відстані не менше 10 мм від краю. Біля цифр не пишуться ніякі 

позначки чи символи.  

У вступі необхідно коротко охарактеризувати актуальність 

теми, показати її важливість для вивчення економічних відносин. 

При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно 

зважати на те, що між ними і темою курсової роботи є системні 



 

11 
 

логічні зв'язки. Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень 

різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом 

необхідної для дослідника інформації. Предмет дослідження –

тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають 

безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, 

визначальними для конкретного дослідження. Іншими словами, 

об'єктом виступає те, що досліджується, а предметом – те, що в 

цьому об'єкті має наукове пояснення. 

Мета курсової роботи пов'язана з об'єктом і предметом 

дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його 

досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає 

вирішення здобувачем вищої освіти проблемної ситуації, яка 

відображає суперечність між типовим станом об'єкта дослідження 

в реальній практиці й вимогами суспільства до його більш 

ефективного функціонування.  

Проаналізований та систематизований матеріал викладається 

відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів. 

Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему 

частину цього питання. Всі розділи і підрозділи, що є у змісті, 

мають бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками. 

У курсовій роботі для ілюстрації теоретичних положень бажано 

використовувати таблиці і рисунки (Додаток Е, Ж), які повинні 

мати відповідні назви. Всі вони нумеруються послідовно в межах 

розділу арабськими цифрами. Номер таблиці чи рисунку повинен 

складатися з номера розділу і через крапку – порядкового номера 

рисунка (наприклад, рис.1.2). На всі таблиці і рисунки слід робити 
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посилання у квадратних дужках [див.  …]. 

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній 

сторінці. Перенос її на наступну сторінку при необхідності 

допускається, якщо в ній відображаються взаємопов’язані 

характеристики об’єкта дослідження. При переносі таблиці в 

правому верхньому кутку слід писати “продовження таблиці...”.  

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах 

розділу арабськими цифрами. Номер формули може складатися з 

номера розділу та порядкового номера формули, розмежованих 

крапкою, наприклад (2.5) – п’ята формула другого розділу. 

Допускається нумерація формул по роботі в цілому. Номер 

формули слід заключити в дужки і розміщувати на правому полі на 

рівні нижнього рядка формули, до якої він відноситься. 

Важливу інформацію здобувач вищої освіти може також знайти 

на сайтах: www.ukrstat.gov.ua; www.rada.gov.ua; www.kmu.gov.ua.  

При використанні фактичного матеріалу обов’язково 

проводити аналіз данних із формулюванням висновків. Їх може 

бути небагато, але вони повинні бути точними, переконливими. 

При висвітленні усталених тверджень можна обмежитись 

характеристикою загальноприйнятих положень, які не викликають 

сумніву. У тих випадках, коли здобувач вищої освіти характеризує 

спірні, дискусійні питання, він повинен навести існуючі в 

економічній літературі точки зору, дати їм оцінку і висловити своє 

ставлення до предмета дискусії. 

Цитати в курсовій роботі, які наведені дослівно, беруться в 

лапки. Якщо текст не приводиться дослівно, а викладається 
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власними словами, обов’язково повинен бути збережений його 

зміст. Після закінчення цитати (а у випадку цифрової інформації - в 

кінці речення) в квадратних дужках зазначається порядковий номер 

джерела в списку використаної літератури, далі, через кому - 

сторінка, де вміщена цитата. Наприклад, посилання [3, с. 316] 

означає, що цитату або цифру було взято з джерела, зазначеного в 

списку літератури під номером 3 на сторінці 316. При цитуванні 

текстів з газет, поточної та річної звітностей підприємств або 

організацій, невеликих за обсягом нормативних документів, 

електронних ресурсів посилання робиться тільки на номер джерела, 

наприклад, [3]. При посиланні на непряме цитування в дужках 

додатково зазначається “див.” [див. 3, с.16-17].  

Логічним завершенням курсової роботи є висновки. У 

висновках подаються узагальнення з теми, оцінка всього 

дослідження на декількох сторінках. Головна їх мета – підсумки 

проведеної роботи. У висновках необхідно зазначити не тільки те 

позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й 

недоліки та проблеми практичного функціонування економічних 

систем, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення.  

Список використаних джерел відображає обсяг використаних 

джерел та ступінь вивченості досліджуваної теми. Він має містити 

не менше 18 джерел. Укладаючи його, необхідно додержуватися 

вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис треба 

починати з нового рядка, перелік слід розташовувати в алфавітному 

порядку авторів та назв праць, спочатку нормативні документи, 

далі видання українською мовою, потім – іноземними.  
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Робота може містити додатки, що розміщуються після списку 

використаної літератури і не враховуються в загальну кількість 

сторінок даної роботи. Нумеруються додатки за допомогою 

великих букв українського алфавіту, наприклад, “Додаток А”, 

“Додаток Б”. Виняток складають літери: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Кожен 

додаток має свій заголовок і починається з нової сторінки.  

Обсяг курсової роботи має бути в межах 35-40 сторінок 

рукописного або машинописного тексту. Усі сторінки роботи 

нумеруються без пропусків або літерних додатків. Першою 

сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не 

ставиться, другою вважається сторінка, що містить "зміст", на ній 

цифра 2 не ставиться, третьою вважається сторінка, що містить 

"вступ", на ній цифра 3 не ставиться, на наступній сторінці 

проставляється цифра 4 і далі згідно з порядком. Аркуші з 

додатками не нумеруться як сторінки основного тексту роботи. 

У курсовій роботі необхідно прагнути дотримуватися 

прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів, 

рекомендується вживати слова: "Ми спостерігаємо", "Ми 

вважаємо", "На нашу думку".  

При згадуванні в тексті прізвищ (учених-дослідників, 

практиків) ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем 

(Г.І. Башнянін, а не Башнянін Г.І., як це прийнято в списках 

літературних джерел). 

В тексті роботи заголовки структурних частин ЗМІСТ, 

ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими літерами симетрично 
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до тексту (шрифт – 14 напівжирний), заголовок центрується, 

враховуючи абзац (1,25 см). Кожну структурну частину починають 

з нової сторінки.  

Машинописний текст має бути оформлений відповідно до 

ДСТУ 8302:2015: міжрядковий інтервалом – 1,5; кегль − 

14 стандартної щільності (шрифт Times New Roman); папір 

формату А4. При цьому слід обов’язково робити відступи: зверху і 

знизу – по 2 см, зліва − 3 см, справа − 1 см. 
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3. Підготовка курсової роботи до захисту та її захист 

 

Виконана у відповідності до вказаних вимог робота здобувача 

вищої освіти денної форми навчання реєструється на кафедрі, а 

робота здобувача вищої освіти заочної форми навчання 

реєструється методистом заочного відділення і теж передається на 

кафедру. Робота має бути поданою на реєстрацію не пізніше десяти 

днів до початку екзаменаційної сесії. 

Рецензує роботу викладач, який є науковим керівником. При 

цьому всі зауваження, які виникають при перевірці роботи, він 

повинен відмітити в рецензії або на полях. В рецензії вказуються: 

1) позитивні сторони роботи; 

2) допущені недоліки; 

3) загальний висновок по роботі. 

У випадку позитивного в цілому виконання роботи в рецензії 

ставиться відмітка: "До захисту", у випадку наявності суттєвих 

недоліків – "На доопрацювання", у випадку повної невідповідності 

курсової роботи вимогам – "На переробку". 

Захист курсової роботи приймається комісією у складі трьох 

викладачів. Захист можна провести в присутності академічної 

групи. 

Під час захисту комісія враховує такі моменти: 

1) знання здобувачем вищої освіти основних питань теми, над 

якою він працював; 

2) знання основних законодавчих і нормативних актів, які були 

використані при виконанні курсової роботи; 
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3) знання іншої літератури, вказаної у списку; 

4) вміння здобувача вищої освіти пов'язувати теоретичні 

положення теми з практикою, ілюструвати відповідні положення за 

допомогою сучасного цифрового матеріалу; 

5) вміння відповідати на питання, що ставлять викладачі; 

6) ступінь усунення недоліків, вказаних у рецензії і помічених 

на полях. 

Після захисту здобувачу вищої освіти виставляється кінцева 

оцінка, як сума балів за виконання і за захист згідно шкали ЕСТS 

(додаток Е): "відмінно" – 90-100 балів, "добре" – 75-89 балів, 

"задовільно" – 61-74 балів. З урахуванням виступу на захисті 

оцінкою "відмінно" оцінюється робота, де творчо досліджена тема, 

в якій має місце самостійний аналіз фактичного матеріалу, зроблені 

самостійні правильні висновки. Оцінкою "добре" оцінюється 

робота, виконана на достатньому теоретичному рівні, де всебічно 

висвітлені питання теми, але спостерігаються незначні недоліки. 

Оцінкою "задовільно" оцінюється робота, в якій правильно, але 

недостатньо повно висвітлені основні питання теми.  

Захищена курсова робота залишається на кафедрі. Кращі 

курсові роботи можуть бути направлені на конкурси накових робіт. 

Результати найбільш цікавих з них можна рекомендувати для 

опублікування у збірнику наукових праць у вигляді тез або статей. 

Ці роботи можуть послужити і основою для доповідей на наукових 

студентських конференціях. 
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Додаток А 

Таблиця шифрування варіантів курсових робіт 

 

Остання 

цифра 

Перед- 

остання цифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

6 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

7 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

8 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

9 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

 



 

  

Додаток Б 

Теми курсових робіт 

 

1. Економічна теорія як суспільна наука та її роль у дослідженні 

економічних явищ і процесів. 

2. Економічні потреби суспільства та можливості їх задоволення. 

3. Економічні інтереси і виробничі можливості суспільства. 

4. Економічні суперечності як рушійна сила економічного 

розвитку суспільства. 

5. Економічна система суспільства та її типи. 

6. Розвиток та критерії класифікації економічних систем. 

7. Ринкова економіка та її характерні риси. 

8. Особливості формування та функціонування економіки 

України у перехідний період. 

9. Проблеми ресурсозабезпечення та ресурсозбереження 

виробництва. 

10. Перехідна економіка України та її основні риси. 

11. Проблеми модернізації та реструктуризації економіки 

України на сучасному етапі. 

12. Особливості функціонування змішаної економіки. 

13. Порівняльний аналіз планової та ринкової економіки, їх 

переваги і недоліки. 

14. Ефективність виробництва: критерії, форми, показники. 

15. Фактори виробництва та ефективність їх використання. 

16. Проблеми розвитку та особливості функціонування 

різних форм власності в Україні.
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17. Державна власність в економічній системі суспільства. 

18. Процеси трансформації власності в ринковій економіці. 

19. Проблеми формування ринкової інфраструктури. 

20. Соціальні орієнтири розвитку економіки України: 

економічний аспект. 

21. Приватизаційний процес в Україні та його особливості. 

22. Міжнародний досвід роздержавлення та практика 

приватизаційних процесів. 

23. Ринкова рівновага та методи її досягнення. 

24. Попит і пропозиція в ринковій економіці. 

25. Економічна природа конкуренції, її види та типи. 

26. Проблема створення конкурентного середовища в 

економіці України. 

27. Монополізація економіки та її наслідки. 

28. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. 

29. Сучасні види монополістичних об’єднань у ринковій 

економіці. 

30. Господарські організації та форми їх взаємодії. 

31. Роль підприємництва у формуванні ринкових відносин. 

32. Проблеми та перспективи розвитку приватних 

підприємств в Україні. 

33. Особливості економічного зростання економіки Україні 

в сучасних умовах. 

34. Діяльність спільних підприємств в економіці України. 

35. Сільське господарство України: сучасний стан і 

перспективи розвитку. 
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36. Виробничий потенціал АПК України. 

37. Особливості розвитку АПК України в ринкових умовах. 

38. Аграрні відносини і їх сучасний розвиток. 

39. Основні напрями реформування аграрного сектора 

економіки України на сучасному етапі. 

40. Ринок землі в Україні: умови формування та розвитку. 

41. Розвиток фермерських господарств в Україні. 

42. Нагромадження як матеріальна основа розширеного 

відтворення. 

43. Сучасна НТР і її вплив на економічний розвиток 

суспільства. 

44. Проблеми оптимального використання ресурсної бази 

виробництва. 

45. Проблема економічного вибору в умовах обмеженості 

ресурсів. 

46. Інфляційні процеси в економіці України, їх причини та 

наслідки 

47. Основні показники результатів економічної діяльності, 

підходи до їх виміру. 

48. Монетарна політика та механізм стабілізації 

національної грошової одиниці. 

49. Оптимальні параметри функціонування виробництва та 

їх визначення. 

50. Економічне зростання: сутність, фактори, показники. 

51. Небанківські фінансові установи та специфіка їх 

діяльності в Україні. 
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52. Проблеми економічного зростання та розвитку в Україні. 

53. Формування людського капіталу в сучасних умовах. 

54. Інвестиційний процес в Україні на сучасному етапі та 

необхідність його активізації. 

55. Інвестиційна політика та відтворення в Україні. 

56. Інноваційна політика в Україні на сучасному етапі. 

57. Господарський механізм і його роль в управлінні 

економікою. 

58. Форми і методи управління виробництвом. 

59. Відносини розподілу і особливості їх використання в 

ринковій економіці. 

60. Види доходів у ринковій економіці і механізм їх 

формування. 

61. Проблеми матеріального стимулювання розвитку 

виробництва в Україні на сучасному етапі. 

62. Відтворення, його основні види і рівні. 

63. Типи розширеного відтворення. 

64. Циклічність розвитку ринкової економіки. 

65. Сучасні циклічні коливання в економіці і форми їх 

прояву. 

66. Економічні кризи в ринковій економіці та їх вплив на 

розвиток виробництва. 

67. Проблеми формування ринку праці в Україні на 

сучасному етапі. 

68. Проблема зайнятості і шляхи її розв’язання в розвинутих 

країнах світу. 
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69. Кредитні відносини і особливості їх використання в 

ринковій економіці. 

70. Податкова політика в Україні, її характерні риси і 

наслідки. 

71. Фінансові відносини в економічній системі суспільства. 

72. Фінансова система та її складові. 

73. Бюджетний дефіцит як фактор інфляції. 

74. Роль держави в регулюванні економічних відносин.  

75. Особливості ціноутворення в розвинутих країнах світу. 

76. Умови формування і механізм функціонування 

фондового ринку в економіці України. 

77. Основні форми економічного співробітництва України з 

іншими країнами світу. 

78. Світова торгівля: умови та перспективи розвитку. 

79. Продовольча безпека і основні напрями її вирішення. 

80. Сучасна екологічна криза і шляхи її подолання 

(економічний аспект). 

81. Місце України в міжнародному поділі праці. 

82. Моделі економічного розвитку. 

83. Особливості формування і розвитку української 

економічної думки, її основні напрямки і школи. 

84. Сучасна економічна політика України та її теоретичні 

засади. 

85. Суспільний продукт та концепції його виміру. 

86. Глобалізація економічних процесів та відносин. 

87. Інфраструктура ринку і проблеми її формування в 
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Україні. 

88. Філософія підприємницької діяльності в Україні та 

закордоном: порівняльна характеристика. 

89. Домогосподарства як об’єкт впливу та суб’єкт 

здійснення економічних відносин. 

90. Суспільний добробут: поняття та теоретичні підходи. 

91. Сучасна кредитно-банківська система України. 

92. Розвиток ринку фінансових активів. 

93. Бюджетно-податкова політика держави. 

94. Вільні економічні зони як елемент інтеграційних 

процесів. 

95. Національна та світова валютні системи. 

96. Міграційна політика індустріальних держав та «чорний 

ринок» праці. 

97. Формування ВВП та його тінізація. 

98. Ринок праці та відтворення робочої сили. 

99. Міжнародна торгівля та зовнішньоторговельна політика 

України. 

100. Позаринкові економічні процеси: редистрибутивна 

економіка. 
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Таблиця 1.1.  

Грошові агрегати 

№ Позначення 

агрегату 

Складові агрегату 

А 1 2 

1. М0 ………………………………………………….. 

2. М1 …………………………………………………. 

3. М2 …………………………………………………. 

4. М3 …………………………………………………. 

Джерело: побудовано за даними [4, 7, 12, 15, 17, 32] 
 
або Джерело: розроблено автором з використанням матеріалів 
[4, с. 18-20] 
або Джерело: побудовано за матеріалами [   ] 
або Джерело: використано ідею [   ] 
або Джерело: побудовано на основі власних досліджень 
автора 
або Джерело: розраховано і побудовано за статистичними 

даними (звітності підприємств) 
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Рисунок 1.2. Вплив нецінових факторів на величину 
сукупного попиту у моделі AD-AS 

 
Джерело: побудовано за даними [4, 7, 12, 15, 17, 32] 

         використано матеріали [4, с. 52] 
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Суберляк О. В., Баштанник П. І. Технологія переробки полімерних 
та композиційних матеріалів : підручник. Львів : Новий світ-2000, 
2007. 375 с.  

Три автори 

Акофф Р., Магидсон Д., Эддисон Г. Идеализированное 
проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. 
Создание будущего организации / пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. 
Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. 265 с.  

Васильєва Л. Д., Медведенко Б. І., Якименко Ю. І. 
Напівпровідникові прилади : підручник. Київ : Політехніка, 2017. 
556 с.  
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Косенко В. А., Кадомський С. В., Малишев В. В. Наноматеріали і 
нанотехнології та їх використання у харчовому виробництві : навч. 
посіб. Київ, 2017. 327 с.  

Чотири і більше авторів 

Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Ничипорук А. 
А. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва. Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. 
106 с.  

Психология менеджмента / П. К. Власов и др. ; под ред. Г. С. 
Никифорова. 3-е изд. Харьков : Гуманитар. центр, 2007. 510 с.  

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : 
станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. 
Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с.  

Без автора 

Воскресіння мертвих: українська барокова драма : антологія / 
упоряд. В. О. Шевчук. Київ : Грамота, 2007. 638 с. Проблеми 
типологічної та квантитативної лексикології : зб. наук. праць / наук. 
ред. В. Каліущенко. Чернівці : Рута, 2007. 310 с.  

Антологія української літературно-критичної думки першої 
половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 
904 с.  

Багатотомні видання 

Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / упоряд. Л. 
М. Яременко та ін. Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 
2007. Джерела з історії науки в Україні. Ч. 1. 563 c. ; Ч. 2. : Додатки. 
343 c.  

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / сост. И. В. 
Ковалева, Е. Ю. Рубцова ; ред. В. Л. Иванов. Львов : НТЦ 
«Леонорм-Стандарт», 2005. Т. 1. 277 с. ; Т. 2. 198 с.  

Кучерявенко Н П. Курс налогового права. : в 31 6 т. Харьков : 
Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с.  

Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / 
Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : 
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Конституційні засади правової системи України і проблеми її 
вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с.  

Бондаренко В. Г., І. Ю. Канівська І. Ю., Парамонова С. М. Теорія 
ймовірностей і математична статистика : підручник : у 2 ч. Київ : 
НТУУ «КПІ», 2006. Ч. 1. 125 с.  

Матеріали конференцій, з’їздів 

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих 
ученихаграрників, Харків, 11-13 жовт. 2000 р. / М-во аграр. 
політики ; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2000. 
167 с.  

Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів 
на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України ; 
Ін-т статистики, обліку та аудиту. Київ : ІСОА, 2002. 147 с.  

Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. 
: інформ. бюл. Київ, 2000. 117 с. 32  

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. 
наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ : 
Навч. кн., 2009. 275 с. 

Інтеграційні процеси в економіці АПК : матер. Всеукраїнської 
наук.-практ. конфер., м. Миколаїв, 28-30 вересня 2011 р. / гол. ред. 
В. С. Шебанін. Миколаїв : МНАУ, 2011. 212 с.  

Препринти 

Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного 
повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL 
USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем 
электронов. Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с. Препринт / НАН 
Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. инт» ; ХФТИ 2006-4.  

Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 
визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-
методами Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 
2006. 7 с. Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1.  
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Депоновані наукові праці 

Разумовский В. А., Андреев Д. А. Управление маркетинговыми 
исследованиями в регионе. 33 М., 2002. 210 с. Деп. в ИНИОН Рос. 
акад. наук 15.02.02, № 139876.  

Словники 

Географія : словник-довідник / уклад. В. Л. Ципін. Харків : 
Халімон, 2006. – 175 с. Тимошенко З. І., Тимошенко О. І. 
Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять 
з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. Київ : Європ. ун-т, 2007. 57 с.  

Українсько-німецький тематичний словник / уклад. Н. Яцко. Київ, 
2007. 219 с.  

Європейський Союз : словник-довідник / ред.- упоряд. М. 
Марченко. 2-ге вид., оновл. Київ : К.І.С., 2006. 138 с. 2.2.11. Атласи 
Україна : екол.-геогр. атлас / наук. ред. С. С. Куруленко ; Рада по 
вивч. продукт. сил України НАН України. Київ : Варта, 2006. 217 с.  

Дроздов О. Л., Дзяк Л. А., Козлов В. О., Маковецький В. Д. 
Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процессах. 
Дніпропетровськ, 2005. 218 с. 2-ге вид., розшир. та доповн.  

Куерда Х. Атлас ботаніки / пер. з ісп. В. Й. Шовкун. Харків, 2005. – 
96 с.  

Законодавчі та нормативні документи 

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996 р. ; за станом на 30. 09. 2016 р. Київ : 
Юрінком, 2016. 124 с.  

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 
06.07.2005 № 2747- IVВР ; за станом на 01. 03. 2015 / Верховна Рада 
України. Київ : Алерта, 2016. 160 с.  

Закони 

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. 
Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. с. 650.  
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Про вибори народних депутатів України : Закон України від 
25.03.2004 № 1665-IV / Верховна Рада України. Київ : Атіка, 2004. 
128 с.  

Постанови 

Про прийняття за основу проекту Закону України про оцінку 
впливу на довкілля : Постанова Верховної Ради України від 
12.07.2016 № 1449- VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. 
№ 33. С. 16-18.  

Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального 
розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 
827. Офіцій- 35 ний вісник України. 2016. № 92. С. 36-40.  

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.04 р. № 
637. Бухгалтерія в сільському господарстві. 2005. № 5. С. 29- 44.  

Укази 

Деякі питання Національної ради реформ : Указ Президента 
України від 24.10.2016 № 471/2016. Офіційний вісник України. 
2016. № 200. С. 9-10.  

Розпорядження 

Про делегацію України для участі у переговорах щодо підготовки 
проекту Протоколу про Правила визначення країни походження 
товарів до Угоди про створення зони вільної торгівлі між 
державами – учасницями ГУУАМ : Розпорядження Президента 
України від 25.09.2015 № 720/2015-рп. Оіційний вісник Президента 
України. 2015. № 22. С. 44-52.  

Про встановлення строку переробки алмазної сировини на митній 
території України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
05.04.2012 № 176-р. Офіційний вісник України. № 14. С. 3-5.  

Накази, Положення 

Положення (стандарт ) бухгалтерського обліку 36 28 «Зменшення 
корисності активів : Наказ Міністерства юстиції України від 
24.12.04 р. № 817 / Міністерство юстиції України. Бухгалтерський 
облік і аудит. 2005. № 2. С. 3-6.  
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Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення 
операцій з їх застосуванням : Наказ Національного банку України 
від 19.04.2005 № 137. Бухгалтерія. 2005. № 23. С. 11-22.  

Положення про медичний огляд працівників певних категорій : 
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45. 
Охорона праці. 2006. № 3. С. 2-9.  

Листи 

Щодо антикорупційного законодавства : Лист Міністерства юстиції 
України від 27.09.2013 № 903-0-3-13/11. Баланс-Бюджет. 2014. № 
24. С. 6- 8.  

Про сплату орендної плати за землю і земельного податку 
фізичними особами : Лист Державної податкової адміністрації 
України від 13.05.05 р. № 9179/7/17-2217. Бухгалтерія в сільському 
господарстві. 2005. № 13. С. 33-35.  

Про фіксований сільськогосподарський податок : Лист Державної 
податкової адміністрації України від 23.12.2010 № 28601/7/15-
0717ф. Бухгалтерія в сільському господарстві. 2011. № 2. С. 5-6. 37  

Стандарти 

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 
Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. 
Чинний від 2006-01- 01. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 
231 с. (Національний стандарт України).  

ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1. : 
Чинний від 2005-04-01. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 
181 с. (Національні стандарти України).  

Вимоги щодо безпечності контрольновимірювального та 
лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. 
Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-
020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. Чинний від 2007-01- 
01. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 18 с. (Національний 
стандарт України).  
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Каталоги 

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник 
/ упоряд. М. Зобків. Львів : Новий час, 2003. 160 с.  

Університетська книга : осінь, 2003 : каталог. Суми : Унів. кн., 
2003. 11 с.  

Горницкая И. П., Ткачук Л. П. Каталог расте- 38 ний для работ по 
фитодизайну. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с.  

Бібліографічні покажчики 

Куц О. С., Кацеба О. С. Бібліографічний покажчик та анотації 
кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді 
Львівського державного університету фізичної культури у 2006 
році. Львів : Укр. технології, 2007. 74 с.  

Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 
опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-
2005 роки : бібліогр. покаж. / уклад. Б. О. Кирись, О. С. Потлань. 
Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. 11 с.  

Архівні документи 

Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею 
сторичних установ Академії в 1929-1930рр. // Інститут рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадского Ф. Х 
(Всеукраїнська Академія Наук). Спр. 1686. 30 арк.  

Матеріали Ради Народних комісарів Українскої Народної 
Республіки // ЦДАГО України (Центр. Держ. архів вищ. Органів 
влади та упр. України). Ф. 1. Спр. 8-12. Копія. 39  

Дисертації 

Засуха Л. В. Розробка та удосконалення способів утримання й 
годівлі підсисних свиноматок і молодняку свиней : дис. ... канд. с.-
г. наук : 06.02.04. Полтава, 2018. 181 с. Мельник Л. Ю. Формування 
економіки знань в аграрній сфері: теорія, методологія, практика : 
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03. Умань, 2017. 458 с.  

Автореферати дисертацій 
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Новак І. М. Стратегія ефективного інвестування аграрної сфери 
економіки України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 08.00.03. 
Миколаїв, 2017. 44 с.  

Палій А. П. Обгрунтування, розробка та ефективність застосування 
інноваційних технологій і технічних рішень у молочному 
скотарстві : дис. … д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.04. Миколаїв, 2018. 
55 с.  

Авторські свідоцтва 

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 
неориентированных деталей 40 типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. 
Кемайкин (СССР). № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 
30.03.83, Бюл. № 12.  

Патенти 

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у 
дітей : пат. 76509 Україна № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 
01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1), 120 с. Люмінісцентний матеріал : пат. 
25742 Україна : МПК6, СО9к11/00, G21H3/00. № 200701472 ; заявл. 
12.02.2007 ; опубл.27.08.2007, Бюл. № 13. 4 с.  

Частина видання (частина книги, статті та ін.) 

Книги: 

Крамаренко О. С. Молекулярно-генетичні маркери та їх 
використання в скотарстві. Оцінювання генетичної структури та 
прогнозування продуктивності тварин південної м’ясної породи за 
ДНК-маркерами : монографія. Миколаїв, 2017. С. 9-25.  

Зеров М. Поетична діяльність Куліша. Українське письменство ХІХ 
ст. Від Куліша до Винниченка: нариси з новітнього українського 
письменства. – Дрогобич, 2007. С. 245-291.  

Чорний Д. М. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 
цивілізації. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст 
України (кінець XIXпочаток XX ст.). Харків, 2007. Розд. 3. С. 137-
202.  
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Статті зі збірників матеріалів конференцій: 

Кіщак І. Т. Теоретичні засади економікобезпечної діяльності 
підприємств в умовах інтеграційних процесів. Інтеграційні процеси 
в економіці АПК : матеріали всеукр. наук.-практ. конфер., м. 
Миколаїв, 28-30 вересня 2011 р. / гол. ред. В. С. Шебанін. 
Миколаїв, 2011. С. 5-6.  

Третьяк В. В., Стадник С.А., Калайтан Н. В. Возможности 
использования баз знаний для проектирования технологии 
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Шкала оцінювання ЕСТS 

  

За шкалою  
ЕСТS 

За національною шкалою 
             Оцінка 
 в балах традиційна 

А Відмінно – відмінне виконання лише із 
незначною кількістю помилок 

90-100 «5» 

ВС Добре – загалом правильна робота з 
певною кількістю помилок 

75-89 «4» 

DE Задовільно – непогано, але із значною 
кількістю недоліків 

60-74 «3» 

FX 
Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим, як досягти мінімального  
критерію 

35-59 «2» 

F Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота 

1-34 «2» 



 

 
 

Навчально-методичне видання 

 
 
 
 

МАКРО – ТА МІКРОЕКОНОМІКА 
 

Методичні рекомендації 
для виконання комплексної курсової роботи  

здобувачами вищої освіти спеціальностей  
051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне 

управління та адміністрування» денної та заочної форми 
навчання 
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