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Обсяг: 3 кредити ECTS (90 год.) 

 

 

Мета: формування системи знань з економічної теорії, економічного мислення та 

економічного світогляду. 

 

Оригінальність навчальної дисципліни:  авторський курс. 
 

 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Предмет економічної теорії. 

Тема 2. Основи ринкового господарства. Власність. Цифровізація економіки. 

Тема 3. Товар та гроші в ринковій економіці. 

Тема 4. Ринок, його механізми та функції. Підприємництво. Маркетинг та 

менеджмент. 

Тема 5. Ринки ресурсів. Ринок цінних паперів. 

Тема 6. Цілі й результати національної економіки. Економічне зростання та 

циклічність. 

Тема 7. Макроекономічна рівновага. Грошовий ринок та грошово-кредитна 

політика. 

Тема 8. Державне регулювання економіки. Фіаско держави та теорія суспільного 

вибору. 

Тема 9. Світове господарство. Міжнародна валютна система. 

Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент  

має знати: 

– сутність економічних категорій та економічних законів;  

– основні закономірності економічного життя як окремих 

суб'єктів, так і суспільства в цілому; 

– основні принципи аналізу економічних процесів та явищ; 

має вміти: 
– адекватно використовувати категоріальний апарат; 

– застосовувати отримані знання для аналізу реальних 

економічних явищ і процесів; 

– виявляти економічні проблеми при аналізі конкретних ситуацій, 

пропонувати способи їх вирішення з врахуванням соціально-

економічних наслідків; 

– обґрунтовувати свої висновки з використанням економічної 

теорії. 

 

 

Пререквізити 
Базові знання з предметів середньої освіти. 

 

  

 

 

 

 

 

Пореквізити   
Знання, отримані під час проходження дисципліни, можуть бути 

використані у подальшому житті. 

 



 

 

Семестровий контроль: залік  

Оцінювання: 

За семестр: 70/60 балів 

За залік/іспит: 30/40 балів 

 

Види робіт: 

Практичні заняття, ділові ігри, у тому числі, у віртуальний фондовий 

ринок за допомогою симулятора Wall Street Survivor, написання one-

page essay.  

  

 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях 

Вміння формулювати власну точку зору, критично мислити, брати до уваги всі pros 

and cons. 

 

 

Критерій оцінювання результатів гри у віртуальний фондовий ринок 

Переможці визначаються за сумою умовного доходу, що зароблений на кінець 

третього тижня. 

 

 

Критерії оцінювання one-page essay  
Вміння користуватися теоретичним матеріалом, організовувати самостійний пошук 

додаткової інформації, аналізувати її, застосовувати теоретичні постулати до 

аналізу конкретних ситуацій. 

 

Технічне забезпечення 
Проєкційне мультимедійне обладнання (проєктор, екран, 

ноутбук/комп’ютер).  

Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi.  

Система електронного навчання Moodle 3.9. 

 

 

Політика щодо дедлайнів 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. 

 

 

Політика щодо академічної доброчесності 
Передбачає самостійне виконання творчих робіт та індивідуального 

проєктного завдання. Списування під час заліку (в т. ч. із 

використанням мобільних пристроїв) заборонено. У разі виявлення 

плагіату або списування роботи не зараховуються. 

 

 


