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Опис освітньої компоненти 

 «Економіка» є обов’язковою освітньою компонентою загальної підготовки 
здобувачів вищої освіти і спрямована на набуття майбутніми фахівцями базових 

знань економічних термінів, методів та принципів; формування і розуміння 
логіки економічного мислення і принципів  економічної діяльності; навчання 
базовим методам пізнання і розуміння економічних процесів.  

Освітня компонента «Економіка» має на меті сформулювати у здобувачів 
вищої освіти систему знань про економічні відносини та виробництво, проблеми 

ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи 
забезпечення суспільних потреб в динамічному соціально-економічному 

середовищі, а також вироблення правильного розуміння економічних явищ і 
процесів та більш ефективних способів економічної взаємодії.  

Ключові слова: економіка, економічна теорія, власність, суспільні потреби, 
економічні інтереси, товар, гроші, виробництво, ринкова економіка, економічна 

система, поведінка споживача, корисність, раціональність, конкуренція, 
монополія, споживання, заощадження, інвестиції, монетарна політика, фіскальна 

політика, економічні цикли, макроекономічні показники. 
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Передумови вивчення освітньої компоненти 

Передумов для вивчення освітньої компоненти «Економіка» немає.  

 

 

Тематичний план освітньої компоненти 

 
Розділ 1. Основи економічної теорії 

1.1. Предмет і метод економічної теорії. Логіка економічних відносин 
1.2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси 

1.3. Економічна система суспільства. Відносини власності 
1.4. Виробництво в житті соціуму 
1.5. Теорія товару і грошей  

1.6. Ринкова економіка  
Розділ 2. Мікроекономіка 

2.1. Поведінка споживача та максимізація корисності 
2.2. Споживчий попит та пропозиція. Теорія еластичності 

2.3. Граничний продукт і теорія виробництва 
2.4. Витрати і прибуток фірми 

2.5. Конкуренція і монополія 
2.6. Доходи, їх джерела та розподіл 

Розділ 3. Основи макроекономічного підходу 
3.1. Макроекономічні показники і система національних рахунків 

3.2. Споживання, заощадження та інвестиції 
3.3. Економічна політика держави: монетарна політика, фіскальна політика 

3.4. Макроекономічна динаміка та економічне зростання     
 

Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) 
з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання домашніх 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування 
(поточний, рубіжний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом компоненти та 
виконання передбачених видів освітньої діяльності вимагає встановлення 

базового рівня пакету MSOffice 2007 і вище чи Linux-сумісних офісних програм. 
При використанні мобільних засобів зв’язку підходять пристрої, на яких 

встановлено системи Android, IOS, Linux. 
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Політика вивчення освітньої компоненти 

Вивчення освітньої компоненти передбачає роботу в колективі. 
Середовище в аудиторії є сприятливим для продуктивної роботи, прояву 

творчості та креативу, дружньої підтримки і допомоги. 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, події пов’язані з 
війною, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному (онлайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 
презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 
термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 
оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

здобувач вищої освіти повинен вказати джерело, використане під час виконання 
завдання. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. 
У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої освіти отримує за завдання 

0 балів і повинен повторно виконати завдання. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час онлайн тестування. 
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