
1. Назва модуля: Економікс 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ПП.08 _2,3 
3. Тип модуля: обов’язковий  
4. Семестр: 2, 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6); 

аудиторні години – 80 (лекції – 40 год., практичні – 40 год.) 
6. Лектор: Кирилюк Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент; 

Стрембіцька Леся Леонідівна – старший викладач. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: закономірності поведінки суб’єктів господарювання в умовах ринкової 

економіки та методи її оптимізації; особливості функціонування ринкового 
механізму, взаємовідносини між попитом та пропозицією, теорію функціонування 
ринкових структур та їх наслідки для суспільства; механізм функціонування ринку 
факторів виробництва; основні макроекономічні показники та індикатори 
макроекономічного розвитку механізм функціонування економіки як предмет 
макроекономіки; основні структурні співвідношення на макрорівні; механізм 
функціонування ринку праці, чинники, що впливають на безробіття; роль 
грошового та товарного ринків для національної економіки; сутність та значення 
зовнішньоторговельної діяльності і макроекономічної політики у відкритій 
економіці; закономірності поведінки суб’єктів господарювання в умовах ринкової 
економіки та методи її оптимізації; особливості функціонування ринкового 
механізму, взаємовідносини між попитом та пропозицією, прагнення ринкової 
системи до рівноважного стану; теорію функціонування ринкових структур та їх 
наслідки для суспільства; механізм функціонування ринку факторів виробництва 
та теорію загальної ринкової рівноваги; 

вміти: застосовувати прийоми економічних досліджень для аналізу 
ефективності функціонування самостійних господарських систем; самостійно 
виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням 
раціональної поведінки мікросистем. Розрахувати та аналізувати основні 
макроекономічні показники та визначати їх; характеризувати основні засади теорії 
економічного зростання; оцінювати стан розвитку економіки на основі 
макроекономічних показників; застосовувати прийоми мікроекономічних 
досліджень для аналізу ефективності функціонування самостійних господарських 
систем; самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з 
обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: політекономія; 
- кореквізити: економіка підприємства 
10. Зміст модуля:  
Предмет і метод економікс. Теорія граничної корисності та поведінка 

споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача. Попит, пропозиція, їх 
взаємовідносини. Мікроекономічна модель підприємства. Витрати виробництва. 
Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Олігополія та монополістична 
конкуренція. Ринок факторів виробництва. Інституціальні аспекти ринкового 
господарства. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Ринок 
праці. Товарний ринок. Грошовий ринок. Інфляційний механізм. Споживання 
домогосподарств. Приватні інвестиції. Сукупні витрати і ВВП. Економічна 
динаміка. Держава в системі макроекономічного регулювання. 
Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет і метод мікроекономіки. Теорія 
граничної корисності та поведінка споживача. Ординалістська теорія поведінки 



споживача. Аналіз поведінки споживача. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини. 
Мікроекономічна модель підприємства. Варіації факторів виробництва та оптимум 
товаровиробника. Витрати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. 
Монопольний ринок. Олігополія та монополістична конкуренція. Ринок факторів 
виробництва. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту. Інституціальні 
аспекти ринкового господарства. 

11. Рекомендована література: 
1. Гронтковська Г.Е., Мікроекономіка: практикум: навч. посіб. Для студ. ВНЗ: 

рек. МОН України / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – 2-ге видання, перероблено та 
доповнено. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 417 с. 

2. Мікроекономіка: навчально-методичний посібник для самостійного 
вивчення дисципліни (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за 
спеціальностями напряму 0501 «Економіка і підприємництво». УДПУ. 
Стрембіцька Л.Л. – Умань: РВЦ «Софія», 2010. – 206 с. 

3. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / Базилевич В.Д., 
Базилевич К.С., Баластрик Л.О. За ред. В.Д.Базилевича. – 4-те вид. – К.: Знання-
Прес, 2008. – 743 с.  

4. Базілінська О.Я. Макроекономіка Навч. пос. / О.Я. Базілінська. – 2-ге 
видання, випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442 с. 

12.Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13.Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – залік, екзамен (теоретичні питання, задачі, 

тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
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