
Повна назва: Основи економічної теорії  

Для спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

 

Статус: варіативна дисципліна  

 

Мета: вивчення сутності економічних понять, основ і принципів 

економічних відносин, набуття  студентами здатності орієнтуватися в змісті 

мікро- та макроекономічних проблем і практичних підходах до їх вирішення.  

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Обсяг дисципліни включає 8 тем (14 годин лекцій / 14 годин практичних 

занять): 

 

Тема 1. Предмет економічної теорії. Основи ринкового господарства. 

Тема 2. Ринок, його механізм і функції. 

Тема 3. Основи підприємництва. Теорія фірми. 

Тема 4. Ринки ресурсів. Фінансово-кредитна система. Фондовий ринок. 

Тема 5. Національна економіка: її цілі та результати. 

Тема 6. Економічні цикли, інфляція, безробіття. 

Тема 7. Державна економічна політика.  

Тема 8. Світове господарство. 

 

Методика викладання дисципліни передбачає: 

1) Словесний метод: розкриття та деталізація матеріалу у вигляді лекції; 

проведення співбесіди на практичних заняттях;  

2) пояснювально-ілюстративний метод: надання в наочному вигляді ключових 

положень теми та ілюстрацій до них, прізвищ та назв, а також матеріалу, що 

має бути викладений у вигляді таблиць або схем; 

3) репродуктивний метод: дозволяє перевірити якість базового 

запам’ятовування, засвоєння матеріалу; 

4) проблемно-пошуковий метод: використовується з метою стимулювання 

критичного осмислення матеріалу, співставлення та аналізу економічних 

теорій, виявлення взаємозв’язків між економічними процесами та явищами;  

5) дослідницький метод. Його сутність полягає у пошуку додаткового матеріалу 

з тем, здійснення порівняння, аналізу, виявлення причинно-наслідкових 

зв’язків. 

 

Знання та навички: 

Знання:  

- сутність ключових економічних категорій; 

- особливості функціонування різних економічних систем; 

- специфіка діяльності суб’єктів ринкової економіки та їх взаємодії; 

- тенденції макроекономічного розвитку; 

- закономірності розвитку та функціонування світового господарства. 

Навички:  



- розраховувати витрати, доходи, прибуток від підприємницької діяльності; 

- взаємодіяти з такими суб’єктами господарювання, як банки, страхові 

компанії, інвестиційні фонди тощо; 

- оцінювати макроекономічну динаміку та приймати адекватні рішення щодо 

власної економічної поведінки; 

- аналізувати ефективність державної економічної політики; 

- класифікувати та визначати потреби суспільства,  типи економічних систем; 

- визначати пріоритетні варіанти використання економічних ресурсів. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): 72 години (2 кредити ЄКТС). 

 

Види робіт:  

1) опитування на практичних заняттях; 

2) самостійні роботи; 

3) домашні роботи; 

4) залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення опитувань, перевірки 

самостійних та домашніх робіт. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку.  

 

 

в.о. зав. кафедрою економічної теорії та  

міжнародної економіки  Фертікова Т.М. 

 

 

 


