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Системний аналіз

124 Системний аналіз

12 Інформаційні технології

ФІТ

Вивчення дисципліни "Економічна теорія" базується на залишкових знаннях здобувачів ступеня вищої освіти 

бакалавр зі шкільної програми

ПРН 8. Знати методологію системних досліджень, методи дослідження та аналізу складних природних, 
техногенних, економічних та соціальних об'єктів та процесів, розуміти складність об’єктів та процесів різної 

природи, їх розмаїття, багатофункціональність, взаємодію та умови  існування для розв’язування ПРН 13. 

Розробляти моделі бізнес-процесів (організаційних, функціональних, інформаційних та моделей управління).

ФК 15. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті базові знання 

зі системних наук та кібернетики, а також в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій

Місце дисципліни в освітній програмі

екзамен
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Лектор - к.е.н., доц. Щербакова Т. А.

№
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13

14

Забезпечення дисципліни

Аудиторні заняття

Загальний обсяг лекцій:  28 год

Закономірності розвитку світового господарства

Державне регулювання в умовах ринкової економіки

Макроекономічна рівновага та циклічність суспільного виробництва

Сукупний попит та сукупна пропозиція

Сутність процесу суспільного відтворення. Відтворення національного продукту і національного багатства
Ринково-конкурентне середовище функціонування підприємства

Підприємство в ринковій економіці

4. Базилевич В. Д. Мікроекономіка: підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, А. І. Ігнатюк, С. В. Слухай. - 2-ге 

вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2008. - 679 c.

3. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політична економія: навч.посіб., 9-е вид. / В. Д. Базилевич. – К.: Знання, 
2014. – 710 с.

2. Економічна теорія: підручник / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; [В. Д. Лагутін та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. В. Д. Лагутіна. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. - 607 с.

Теорія поведінки споживача

Ринковий механізм: сутність та елементи

Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура

Капітал як економічна категорія і фактор виробництва

Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція

Економічна система суспільства. Відносини власності

Вступ до дисципліни. Предмет і метод економічної теорії

Тема лекції

1. Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. 
/ [Н. П. Мацелюх та ін.]; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. - Ірпінь : Ун-т ДФС 
України, 2018. - 429 с

Основні джерела



Викладач - к.е.н., доц. Щербакова Т. А.

№ Тема семінарського заняття Бали

1 Вступ до дисципліни. Предмет і метод економічної теорії 6

2 Економічна система суспільства. Відносини власності 6

3 Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція 6

4 Капітал як економічна категорія і фактор виробництва 6

5 Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура 6

6 Ринковий механізм: сутність та елементи 6

7 Теорія поведінки споживача 6
8 Підприємство в ринковій економіці. Ринково-конкурентне середовище функціонування 6

9
Модульний контроль 1 "Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства. Теоретичні основи 

ринкової економіки." 14

10
Сутність процесу суспільного відтворення. Відтворення національного продукту і національного 
багатства 6

11
Сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага та циклічність суспільного 

виробництва 6

12 Державне регулювання в умовах ринкової економіки 6

13 Закономірності розвитку світового господарства 6

14
Модульний контроль 2 "Суспільне відтворення та економічне зростання. Закономірності розвитку 

світового господарства." 14

Загальний обсяг семінарських занять 28 год 100



Політика дисципліни

Відвідування занять

Відпрацювання 

пропущених занять

Допуск до екзамену

Підсумкова 

модульна оцінка

Екзаменаційна 
оцінка

Підсумкова оцінка з 
дисципліни

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом на семынарських заняттях та 

двох оцінок модульного контролю. Максимальна модульна оцінка становить 100 балів.
Студент, який отримав підсумкову модульну оцінку менше за 20 балів, при будь-якій екзаменаційній оцінці 
не може отримати задовільну підсумкову оцінку з дисципліни і буде ліквідовувати академічну заборгованість 

під час додаткової сесії.

Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середнє арифметичне підсумкової модульної та 

екзаменаційної оцінки.

Відвідування лекційних та семінарських занять з дисципліни є обов'язковим для всіх студентів

Студент, який пропустив семінарське заняття, самостійно вивчає матеріал за наведенами в силабусі 

джерелами, виконує завдання і здає його  викладачу. За умови неповажної причини пропуску заняття, оцінка 
за практичне завдання буде знижена. 

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу всі студенти допускаються до іспиту


