
СИЛАБУС 

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ 

Тип: вибіркова 

Курс (рік навчання): 3(3) 

Семестр: 6 

Кредити: 3 

Викладач: Афендікова Наталія Олександрівна, к.е.н., доцент 

Розподіл годин: загальна кількість 90 годин (14 годин лекцій, 14 годин 

практичних занять, 2години рубіжний контроль ,60 години самостійної 

роботи). 

Лекції, практичні роботи, контрольні роботи. 

Метою курсу є комплексне вивчення економічних явищ і процесів, 

визначення проблем ефективного використання суспільством обмежених 

виробничих ресурсів, обґрунтування шляхів досягнення максимальних 

результатів у задоволенні людських потреб; володіння основними 

економічними категоріями. 

Вміст курсу: основи теорії ринкової економіки, основні принципи 

оволодіння навичками аналізу та оцінювання сучасної економічної, 

соціальної, політичної діяльності, узагальнення ознак економічних систем; 

дослідження процесів ринкової економіки. 
Структура курсу: 

1. Основи економічних знань: предмет, методи, функції

2. Сутність, структура і типи економічних систем

3. Становлення та сутність ринкових відносин

4. Ринковий механізм та його елементи

5. Підприємництво в системі ринкових відносин

6. Особливості розвитку підприємництва в агропромисловому

комплексі 

7. Доходи в ринковій економіці: формування та розподіл

8. Витрати виробництва і прибуток

9. Національна економіка. Основні макроекономічні показники

10. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність

11. Економічна роль держави у ринковій економіці

12. Фінансово-кредитна система

13. Світове господарство та його форми

14. Економічні аспекти глобальних проблем
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Курс буде складатися з 3 кредитів, паралельно з лекційним курсом 

студенти матимуть практичні заняття. Кожне з яким буде присвячено 

засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю навичок в розв’язанні задач. 

 

Результати навчання: 

загальні компетентности: 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. 

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 

фахові компетентності: 

ФК 1. Здатність здійснювати професійну діяльність у сфері авіоніки 

автономно і відповідально, дотримуючись законодавчої та нормативно-

правової бази, а також державних та міжнародних вимог. 

ФК 9. Здатність оцінювати технічні і економічні характеристики систем 

та пристроїв авіоніки. 

 

Очікувані програмні результати навчання: 

РН 2. Автономно отримувати нові знання в своїй предметній та 

суміжних областях з різних джерел для ефективного розв‘язання 

спеціалізованих задач професійної діяльності. 

РН 5. Організовувати власну професійну діяльність, обирати 

оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач 

та практичних проблем у професійній діяльності. 

РН 19. Оцінювати технічні і економічні характеристики прийнятих 

рішень для забезпечення ефективності та високої якості розробок. 

 

Оцінювання: Контроль знань студентів з дисципліни «Основи 

економічних знань» ґрунтується на застосуванні рейтингової системи 

оцінювання. Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Основи 

економічних знань» поділяється на 2 основні модулі, у межах яких 

розподілені теми.  

Для студентів денної форми навчання засоби оцінювання: поточне усне 

опитування на лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання 

індивідуальних завдань, аудиторне розв’язання задач, тестова перевірка під 

час поточного та підсумкового контролю, проведення двох рубіжних 

контролів.  

Для студентів заочної форми навчання засоби оцінювання: захист 

контрольної роботи, підсумковий контроль у формі іспиту: тести, категорії, 

розв’язання задач. 
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Найменування завдань Кількість балів Загальна кількість балів 

10 тестів 5 50 

правильне визначення 5 

термінів 

5 25 

семінарські заняття 25 15 

Підсумок  100 

 

Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох 

підсумкових контролів за перший та другий модулі. 

 

Академічна доброчесність: студент повинен виконувати роботи 

самостійно, не допускається залучення при розв’язання завдань інших 

здобувачів освіти. У разі виявлення ознак плагіату контрольна робота не 

зараховується і дисципліна не вважається зарахованою. 

 

Література: 

1. Горлач  М.І. Економічна теорія. Підручник.- 2017.- К.:Центр учбової 

літератури. -532 с. 

2. Камінська Т.М. Основи економічної теорії. Підручник. 2018.- К.: 

Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», – 232 с. 

3. Економічна теорія: політична економія: Підручник / за ред. Юрія 

С.І. – К.: Кондор – 2009. –604 с. 

4. Зазімко А.З. Політична економія: структурно – логічний навч. 

посібник. – К.: КНЄУ, 2006.- 723 с. 

5. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. Навч. 

посібник. К., Знання, 2006.- 723 с. 

6. Базилевич В.Д., Базилевич К. Ринкова економіка: основні поняття 

і категорії. Навч. посібник. – К., Знання, 2008. – 263 с. 

7. Башнянин Г.І. Мікроекономічна теорія: навч. посібник / за ред.. 

проф. Г.І. Башнянина і доц.. О.В. Щедрої. – Львів: Новий світ. – 2000, - 2007. 

– 640 с. 

8. Мікроекономіка: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: 

Знання, 2007. – 678 с. 

9. Основи економічної теорії. Навчальний посібник / За заг. ред. 

П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської. – К.: Каравела, 2007. – 480 с. 

10. Андрусь О.І. Економічна теорія: практикум: інтерактивні методи 

в модульному навчанні: навч. посіб. / О.І. Андрусь – К:, КНТ, 2008.- 480 с. 

11.  Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: у 2-х 

книгах: навчальний посібник / За ред. С.М. Панчишина. – 4-е вид., випр. і 

доп. – К.: Знання, 2006. - 746 с. 

12. Економічна теорія: підручник / В. Г. Чепінога. - К.: Юрінком 

Інтер, 2011. - 653 с. 
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13. Базилевич В.Д. Економічна теорія: політична економія : навч. 

посіб. / В. Д. Базилевич. – 9-е вид. – Київ : Знання, 2014. – 710 с.  

14. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.М. 

Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 208 с. 

15. Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. 

Гриценко, О.С. Марченко та ін. ; за заг. ред. Л.С. Шевченко. – Харків : Право, 

2016. – 268 с.  

16. Костюк В.С. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / В.С. Костюк, А.М. Андрющенко, І.П. Борейко. – Київ : Центр навч. 

літ., 2009. – 282 с.  

17. Лагутін В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Лагутін, Л.І. 

Пронкіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 268 с.  

18. Семененко В.М. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / 

В.М. Семененко, Д.І. Коваленко. – 2-ге вид. доп. та перероб. – Київ : Центр 

навч. літ., 2011. – 428 с. 

19. Економічна теорія: навч. посіб. / [О. В. Стефанишин та ін.]; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 335 с. 

20. Економічна теорія: навч. посіб. / Холявко Н. І., Гонта О. І.; Навч.-

науковий ін-т економіки Чернігів. нац. технол. ун-ту. - Чернігів: ЧНТУ, 2014. 

- 218 с. 


