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Дисципліна надає можливість студентам набути знання з загальної економічної теорії, мікро- та макроеко-
номіки, а також умінь самостійної роботи з фаховими літературними джерелами, системного мислення з 
основ та принципів процесу функціонування ринкової економіки.

Дисципліна сприятиме, по-перше, засвоєнню студентами спеціальності «Менеджмент» етапів 
еволюції розвитку ринку та ринкової економіки, законів її функціонування, базових концепцій відсо-
тку та капіталу; по-друге, оволодінню базовим категоріально-понятійним апаратом та інструментарі-
єм пізнання сучасних типів економічних систем на мікро- та макрорівнях, а отже й компаративними 
підходами до аналізу економіки, її можливостей, суперечностей, взаємозалежності елементів еконо-
мічної практики на ринку та макроекономічної політики, недоліків ринку, перспектив його розвитку, 
зокрема й на глобальному рівні.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань, яка забезпечує глибоке 
розуміння принципів, законів і закономірностей становлення, функціонування та розвитку ринкової 
економіки та ринкових форм господарювання, пізнання причин і сутності суперечностей економіч-
ного та соціального характеру, які виникають у процесі економічного життя, визначення беззапе-
речних переваг і недоліків системи ринкової мотивації до праці, стимулювання інтересу студентів 
до пошуку найбільш ефективних форм узгодження інтересів усіх учасників ринкового процесу, 
окремих соціальних прошарків, груп інтересів тощо.

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 
лідерства.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

6 кредитів ECTS / 180 академічних годин

SYLLABUS

Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

Тема 1. Об'єкт і предмет економічних 
досліджень. Методи пізнання сутності 
економічних процесів і явищ 2 2 4

2 2 4
Тема 2. Суспільне виробництво, його 
зміст, функції, фактори та результати

Структура дисципліни6

Найменування тем
Лекції

Семінарські 
заняття/ 

практичні / 
лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота

2

3
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Структура дисципліни6

2 2 4

2 2 4

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2

2 2 3

Тема 3. Форми організації суспільного 
виробництва та їх трансформації у 
процесі розвитку людства

Тема 4. Ринкова економіка: сутність, 
функції та структура. Ринкова система 
та базові принципи її функціонування
Тема 5. Архітектоніка структури 
економічної теорії як складної системи 
пізнання. Мікроекономіка
Тема 6. Підприємництво та підприєм-
ство в ринковій економіці

Тема 7. Теорія поведінки споживача
Тема 8. Витрати виробництва підприєм-
ства (фірми)

Тема 9. Ринки ресурсів
Тема 10. Фірма у конкурентному 
середовищі
Тема 11. Закони попиту та пропозиції 
як об'єктивні регулятори діяльності 
фірми у досконалому конкурентному 
середовищі
Тема 12. Коливання попиту та пропози-
ції в умовах ринкової економіки, 
ринкова рівновага та методи її досяг-
нення
Тема 13. Аналіз конкурентності ринків. 
Моделі ринку досконалої конкуренції
Тема 14. Аналіз конкурентності ринків. 
Моделі функціонування ринку в умовах 
домінування монополій
Тема 15. Аналіз конкурентності ринків. 
Сутність, основні ознаки та особливості 
функціонування олігополістичних 
ринків
Тема 16. Форми доходів суб'єктів 
економічної діяльності у ринковому 
господарстві

Тема 17. Суспільне відтворення умов 
економічної діяльності та соціального 
життя людини на макрорівні

Найменування тем
Лекції

Семінарські 
заняття/ 

практичні / 
лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота
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Структура дисципліни6

2 2 3

2 2 3

2 2 3

2 2 3

2 2 5

2 2 5

1 1 5

1 1 5

1 1 5

1 1 4

Тема 18. Внутрішні важелі ринкового 
механізму саморегулювання та «прова-
ли ринку». Причини, принципи та 
моделі державного втручання у процеси 
регулювання економіки

Тема 19. Макроекономічні показники у 
системі національних рахунків
Тема 20. Сукупний попит та сукупна 
пропозиція
Тема 21. Споживання, заощадження та 
інвестиції
Тема 22. Грошовий ринок та монетарна 
політика
Тема 23. Фінансова система, фінансова 
та фіскальна політика держави
Тема 24. Макроекономічна рівновага 
національного ринку
Тема 25. Основні форми прояву макрое-
кономічної нестабільності
Тема 26. Циклічні коливання та еконо-
мічне зростання
Тема 27. Макроекономічна політика в 
умовах відкритої економіки

Найменування тем
Лекції

Семінарські 
заняття/ 

практичні / 
лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота

Основними видами індивідуальних завдань для самостійної роботи студента є його підготовка до 
аудиторних занять за визначеною темою і готовність до контрольної перевірки знань та навичок; 
виконання домашніх завдань, а саме опрацювання теоретичних питань та завдань розрахунково-ана-
літичного характеру; підготовка рефератів, які виконуються з використанням елементів наукового 
дослідження (студент має право виконати таку роботу один раз на семестр); виконання та захист 
індивідуальних аналітико-розрахункових ситуаційних завдань; виконання індивідуальних завдань з 
тестуванням через засоби системи Google Classroom тощо.
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни «Економічна теорія» виконується в 
другому та третьому семестрах з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, 
набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни.
Індивідуальна робота реалізується у формі реферату за трьома змістовними модулями, написання 
якого потребує навичок творчого наукового пошуку і засвоєння початкових дослідницьких навичок. 
Фактично студент має провести міні-дослідження, опрацювати теоретичний матеріал з фахових 
джерел і статистичні дані, рекомендовано звернення до наукометричних баз Scopus, та сформувати 
вміння застосування методу навчання через дослідження та навчання через практику (research-based 
method і learning-by-doing). 

Перелік обов’язкових завдань7
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Два
семестри

2,3
семестри

Так 1-й та 2-й 
курс

Цикл професійної 
підготовки

Завдання 1. Написання есе.
Теми есе містяться в кінці кожної теми дисципліни. Тематика есе може бути запропонована викла-
дачем для кожного практичного заняття окремо з урахуванням актуальності теми і запитів здобува-
чів вищої освіти, які вони можуть обирати самостійно (вносити пропозиції). 
Завдання 2. Виконання розрахунково-аналітичних завдань з мікро- та макроекономіки.
До кожної теми з мікро- та макроекономіки студенту пропонується розв'язати задачі першого, 
другого та третього рівнів складності. Із запропоновано переліку завдань студент може обирати 
різні завдання та/або наводити актуальні приклади практичного характеру, які стали результатом 
його самостійної роботи. 
Завдання 3. Аналітичний огляд статей. Студент може обирати прочитання фахових статей з економі-
ки з наукометричних баз даних (Scopus, Science Direct), які є вибірковим видом його самостійної 
роботи. Зміст завдання полягає у підборі актуальної статті, її прочитанні статті, осмисленні, напи-
сання короткого (до 500 слів) есе зі статті та короткого виступу за темою статті на практичному 
занятті.
Завдання 4. Навчальна діяльність здобувачів вищої освіти на навчальних платформах у відкритих 
онлайн курсах. За наявності сертифікаті в з дисциплін "Економічна теорія", "Мікроекономіка" чи 
"Макроекономіка" та інших релевантних за програмним змістом дисциплін, здобутих на відкритих 
навчальних платформах, студент може внести пропозицію про зарахування такого сертифікату, як 
результату неформальної освіти, в частині виконання ним індивідуальної чи самостійної роботи за 
цією дисципліною.
Завдання 5. Участь в студентських міжнародних науково-практичних конференціях з написанням 
тез-доповіді (участю з доповіддю). Студент може взяти участь в конференції під керівництвом 
наукового керівника, якого обирає з числа науково-педагогічних працівників кафедри та виконує 
мікродослідження, пише та публікує тези-доповіді, виступає з усною доповіддю на обраній конфе-
ренції. У межах цієї дисципліни як результат поточно-модульного контролю може бути зарахована 
одна така участь.

Перелік вибіркових завдань8

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

Перелік тем рефератів наведений у методичних рекомендаціях, які надаються студенту на початку 
семестру для подальшого використання в навальному процесі.
Виконання індивідуальних завдань з елементами наукового дослідження має за мету формування у 
здобувачів вищої освіти досвіду теоретичного (модельного) пояснення та практичного опрацювання 
тематики рефератів (есе), виконання розрахунково-аналітичних завдань з економічної теорії, мікро- 
та макроекономіки.
Зміст, структура індивідуального науково-дослідного завдання «Мікроекономічний аналіз ринкової 
політики підприємства» завдання та вимоги щодо його виконання подані у Практикумі з мікроеконо-
міки [під ред Наливайка, С. 446-455]. Якщо керівником курсу видається інше індивідуальне розра-
хунково-аналітичне завдання, то ним доводяться методичні рекомендації для їх виконання.

Перелік обов’язкових завдань7



За результатами поточного контролю протягом семестру 
студент може отримати максимально – 100 балів, мінімаль-
на сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з 
дисципліни – 60 балів.

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента 

Викладання дисципліни передбачає використання новітніх освітніх технологій, спрямованих на 
підвищення зацікавленості студентів у вивченні курсу, оволодінні теоретичними та практичними 
знаннями з дисципліни. На заняттях та під час перебування в Університеті студент повинен поваж-
но ставитися до викладачів, співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкла-
дом, приходити вчасно і не залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі 
академічні завдання і роботи у визначені терміни.
Також обов’язковим є дотримання викладачем навчального плану дисципліни. Оцінювання знань 
студентів має бути справедливим і об’єктивним, відповідно до критеріїв оцінювання. Вирішення 
конфліктних ситуацій і проблем в аудиторії, якщо такі виникають, повинно бути конструктивним і 
без утисків прав студентів. 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». 

Система оцінювання та вимоги10

Загальна 
система оцінювання 

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою. Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом, визначається як сума 
балів  за поточну навчальну діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу 
здобувача освіти (не більше 6) та балів за екзамен (не менше 24). Загальна бал з дисципліни стано-
вить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за національною та європейською 
шкалою. Підсумковий контроль у формі екзамену проводиться після завершення вивчення усіх тем 
дисципліни і складається здобувачами освіти у період екзаменаційної сесії. Екзамен проводиться 
згідно з розкладу.
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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 Повторне складання екзамену з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, 
самостійної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i 
проводиться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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SYLLABUS

Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях.
Тому я бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму ;-) і тоді успіх прийде сам! До 
зустрічі!

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 
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