
1. Назва модуля: Основи економічної теорії 
2. Код модуля: ЕСПД_6_ФП.07_3 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні 

години – 42 (лекцій – 20 год., семінарів – 22 год.) 
6. Лектор: Стойка Віталій Олександрович – к.е.н., доцент 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні етапи виникнення та розвитку економічної науки; роль 

виробництва у житті суспільства; функції грошей у ринковій економіці; причини та 
наслідки інфляції; основні економічні системи сучасного світу; суть і функції ринку в 
ринковій економіці; основні риси національної економіки та економічну роль держави; 
місце України в структурі світової системи господарства; шляхи входження України у 
світове співробітництво; 

уміти: мислити економічними категоріями при оцінці економічних явищ і 
процесів оточуючої дійсності; порівнювати різні економічні погляди та точки зору на 
суть економічних явищ і робити самостійні висновки; використати набуті знання у 
своїй подальшій освіті та на практиці при виконанні своїх особистих, виробничих та 
громадянських функцій; реально оцінювати економічну політику держави. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: політична економія 
10. Зміст модуля: 
Фактори, форми організації суспільного виробництва і економічні системи 

сучасного світу. Інфраструктура сучасної ринкової економіки. Національний продукт, 
розподіл НД. Сучасні економічні проблеми. Інфляція і безробіття. Економічні функції 
держави, монетарна і фіскальна політика держави. Міжнародний поділ праці і світове 
господарство. 

11. Рекомендована література: 
1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономічний аспект / В. Д. 

Базилевич. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 702 с. 
2. Економічна теорія. Політекономія : підручник / За ред. В. М. Тарасевича. – 

К.: Знання, 2012. – 206 с. 
3. Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навчальний посібник для 

студентів вищих навч. закладів / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – 3-тє вид., стереот. – 
К. : Академія, 2009. – 504 с. 

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

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (60 %) - усне опитування, виступи на семінарських 

заняттях, тестові завдання, індивідуальне навчально-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (40 %) - екзамен (тестові завдання, контрольна 

робота) 
14. Мова навчання: українська 


