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Опис дисципліни 
 
Дисципліна “Економіка” спрямована на формування у студентів цілісної системи знань, сучасного 
економічного мислення і економічної поведінки, здатності аналізувати економічні закони і категорії, 
виявляти наслідки їх дії (функціонування), можливостей використання економічних знань у майбутній 
професійній діяльності, вміння демонструвати різні позиції та погляди і давати оцінку економічним 
ситуаціям.  

Структура курсу 
 

Години 
(лек./сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1. Вступ до економіки 

     1 / - 1. Економіка як наука Знати основні етапи становлення та розвитку 
економіки як науки, вміти пояснити предмет і 
функції економічної теорії та її функціональне 
призначення, знати закони економіки вміти 
застосовувати методи економічної теорії на 
практиці. 

Тести 

2 / 2 2. Проблеми організації 
економіки 

Знати сутність та фази суспільного виробництва, 
сфери виробництва, вміти аналізувати фактори 
суспільного виробництва, розуміти проблеми 
організації економіки, обґрунтовувати показники 
та важливість нематеріального виробництва і його 
галузей, зокрема культури і мистецтва. 

Кейси, 
тести, 
питання 

      1 / 2 3. Типи економічних 
систем 

Знати сутність і основні елементи економічної 
системи, типи економічних систем, вміти пояснити 
суть і форми власності в економіці України, 
переваги приватної власності, розуміти 
організаційні форми господарської діяльності. 

Тести, 
питання 
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1 / 2 4. Гроші як економічна 
категорія 

Знати форми вартості у їх розвитку, суть грошей 
та їх функції, вміти пояснити закони грошового 
обігу та види грошей, поняття інфляції, 
проаналізувати причини і наслідки інфляції та 
розуміти антиінфляційні заходи.   

Тести, 
питання 

Змістовий модуль 2. Основи ринкової економіки 

2 / 2 5. Ринок як економічна 
система 

Знати сутність, основні ознаки та функції ринку, 
вміти пояснити структуру та види ринку, 
обґрунтувати інфраструктуру ринку, здійснювати 
аналіз механізму ринкового регулювання, 
розуміти роль попиту, пропозиції, конкуренції в 
ринковій економіці. 

Кейси, 
тести, 
питання 

2 / 2 6. Підприємництво та 
підприємство 
 

Знати сутність та функції підприємництва, вміти 
пояснювати економічні, політичні, юридичні та 
психологічні умови підприємництва, 
різноманітність форм господарювання, форми 
господарювання у культурі та мистецтві, знати 
суть підприємства (фірми), види підприємств, їх 
форми, витрати виробництва, дохід підприємства 
і прибуток. 

Тести, 
питання, 
кейси 

2 / 2 7. Доходи населення і 
соціальна політика 

Знати суть поняття доходи населення, їх 
структуру, класифікацію за категоріями та 
диференціацію доходів, розуміти поняття і 
показники рівня життя, обґрунтувати економічну 
природу заробітної плати, розуміти форми і 
сучасні системи заробітної плати та особливості 
заробітної плати працівників культури і мистецтв, 
вміти проаналізувати соціальну політику держави. 

 
Тести, 
питання 

       1 / 2 8. Фінансова система Знати сутність, функції фінансів, значення 
фінансової системи та фінансової політики для 
економіки держави, характеризувати структуру 
державного бюджету і головні джерела 
формування надходжень до державного бюджету, 
бюджетну систему України, причини бюджетного 
дефіциту і обґрунтувати шляхи подолання 
бюджетного дефіциту, володіти сучасними 
знаннями про податки і податкову систему, а 
саме: функції податків, елементи і ставки 
податків, класифікацію податків, види податків, 
обґрунтувати роль спрощеної системи 
оподаткування суб’єктів господарювання, 
розуміти сутність, принципи, види страхування в 
умовах ринку. 

Тести, 
питання, 
кейси 

1 / 2 9. Кредитна система та її 
організація 

Знати сутність кредиту, види та джерела 
кредитних ресурсів, принципи кредитування, 
основні форми кредиту, характеризувати 
становлення і розвиток кредитної системи України 
і діяльність Національного банку України, 
володіти знаннями про операції комерційних 

Тести, 
питання, 
кейси 
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банків і діяльність кредитно-фінансових інститутів. 

1 / - 10. Становлення і 
розвиток світового 
господарства 

Знати суть і тенденції розвитку світового 
господарства, його характерні риси і структуру, 
обґрунтувати основні передумови включення 
економіки України у систему світового 
господарства, вміти аналізувати економічні 
аспекти глобальних проблем сучасності. 

Тести 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 
під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
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Оцінювання 
Поточне оцінювання  Сума 

Змістовий модуль 1 
 
 

Змістовий модуль 2 
 

 

100 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 
10 10 10 10 10 10 10 10 10    10        100 

 


