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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є сутність та зміст різних систем 

макроекономічного рахівництва та адекватна їм методологія обчислення 

основних макроекономічних показників й співвідношень на макрорівні. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних 

знань і практичних навичок щодо засвоєння теоретичних та прикладних основ 

системи макроекономічного рахівництва на національному рівні.  

  

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: вивчення системи макроекономічного 

рахівництва; вивчення системи національних рахунків;вивчення методів 

обчислення основних макроекономічних показників у системі національних 

рахунків. 

  
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Організація 

обліку», «Організація і методика аудиту», «Державний аудит», «Національні 

стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі економіки» та передує 

вивченню навчальних дисциплін «Облік і контроль в системі оподаткування 

підприємства», «Облікова політика підприємницьких структур», «Санаційний 

аудит». 

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни «Методологія і організація 

національного рахівництва» передбачає досягнення такого кваліфікаційного 

рівня підготовки магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

- теоретико-методологічні основи побудови систем макроекономічного 

рахівництва; 

- елементи системи макроекономічного рахівництва; 

- сутність, склад та зміст макроекономічних показників; 

- системи національних рахунків; 



- методологію побудови та методи обчислення показників рахунків 

зовнішньоекономічної діяльності: поточних операцій, операцій з капіталом 

тощо; 

-  методологію побудови консолідованих національних рахунків України 

для внутрішньої економіки. 

б) уміти: 

-  складати національні рахунки відповідно до міжнародних стандартів 

та з використанням досвіду інших країн; 

- використовувати інформацію системи макроекономічних рахунків для 

розробки планів розвитку; 

- вивчення основних етапи впровадження системи національних 

рахунків України; 

-  вміння самостійно здійснювати відповідні макроекономічні 

розрахунки в процесі аналізу та прогнозування соціально-економічного 

розвитку; 

- вміння проводити статистичний аналіз інформації, отриманої за 

допомогою системи макроекономічного рахівництва; 

- вміння науково обґрунтовувати рішень для ефективного управління 

економікою. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.    Методологія макроекономічного рахівництва. 

Тема 2.    Характеристика системи макроекономічного рахівництва. 

Тема 3.    Система національних рахунків та її структурна характеристика. 

Тема 4 Методика обчислення макроекономічних показників. 

Тема 5.    Методологія побудови консолідованих рахунків. 

Тема 6.    Національне багатство і методи його визначення в СНР. 

Тема 7.    Проблеми розробки СНР України. 
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