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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

 Попередніми умовам для вивчення дисципліни є здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 

студента вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Опис 

 Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення 

закономірностей функціонування ринкової економічної 

системи на макро- та мікроекономічному рівнях.  

Очікувані результати навчання.  

- Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання 

впродовж усього життя, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін.  

- Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземними мовами усно і письмово, фахово 

використовувати економічну термінологію.  

- Систематизовувати й упорядковувати отриману 

інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; 

оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних 

факторів на них; формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з урахуванням особливостей національного і 

міжнародного середовища. 

- Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

- Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов 

реалізації форм міжнародних економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

- Здійснювати комплексний аналіз складних економічних 

систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й 

аргументувати оцінки результативності їх функціонування. 

- Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з 

метою підтримки професійної компетентності на високому 

рівні 

- Презентувати результати дослідження на базі яких, 

розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін 

міжнародного середовища. 
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Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Тема 1. Економікс: предмет, методи, функції та етапи 
розвитку. Теоретичні основи мікроекономіки. Попит, 
пропозиція, їх взаємодія 
Тема 2. Аналіз поведінки споживача 
Тема 3. Мікроекономічна модель підприємства 
Тема 4. Витрати виробництва 
Тема 5. Ринок досконалої конкуренції 
Тема 6. Ринок недосконалої конкуренції  
Тема 7. Ринок факторів виробництва. 
Тема 8. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту. 
Розділ 2. Макроекономіка 
Тема 9. Теоретичні основи макроекономіки. Система 
національних рахунків та її показники  
Тема 10. Макроекономічна нестабільність. 
Тема 11. Товарний ринок. 
Тема 12. Грошовий ринок та монетарна політика  
Тема 13. Споживання, заощадження та інвестиції.  
Тема 14. Сукупні витрати і ВВП. 
Тема 15. Економічне зростання. 
Тема 16. Держава в системі макроекономічного 

регулювання  

Методи контролю результатів навчання 

- усний контроль на семінарських заняттях,  

виконання різних видів завдань; 

- письмовий екзамен. 

Мова викладання. Українська. 

 


