
СИЛАБУС 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Тип:вибіркова 

Курс (рік навчання): 3(3) 

Семестр: 6 

Кредити: 3 

Викладач: Прушківський Володимир Генадійович, д.е.н., проф.  

      Сидорук Ірина Сергіївна, к.е.н. 

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

практичних занять, 2 години рубіжний контроль, 60 години самостійної 

роботи). 

Лекції, практичні роботи, контрольні роботи. 

Метою курсу є підготовка фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками 

для вирішення економічних завдань; якісне оволодіння студентами 

фундаментальними знаннями з економічної теорії на основі системного 

вивчення економічних категорій та законів, принципів і методів 

економічного аналізу, що дасть можливість формувати адекватні наукові 

уявлення щодо змісту, структури та особливостей функціонування 

економічної системи і окремих її складових. 

Вміст курсу: базові знання про функціонування сучасної економіки, 

визначення оптимальних економічних рішень суб’єктів господарювання, 

застосування методів економічних досліджень для аналізу ефективності 

підприємницької діяльності та функціонування економічних систем. 
Структура курсу: 

Тема 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції. 

Тема 2.Сутність, структура і типи економічних систем. 

Тема 3. Становлення та сутність ринкових відносин. 

Тема 4. Ринковий механізм та його елементи. 

Тема 5. Підприємництво в системі ринкових відносин. 

Тема 6. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі. 

Тема 7. Доходи в ринковій економіці: формування та розподіл. 

Тема 8. Витрати виробництва і прибуток. 

Тема 9. Національна економіка. Основні макроекономічні показники. 

Тема 10. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність. 

Тема 11. Економічна роль держави у ринковій економіці. 

Тема 12. Фінансово-кредитна система. 



Тема 13. Світове господарство та його форми.  

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні відносини. 

Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем. 

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: Система оцінювання враховує види занять, які згідно з 

програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, 

а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною 

системою, контрольні заходи включають: 1) поточний контроль, що 

здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних 

занять і оцінюється сумою набраних балів; 2) модульний контроль, що 

проводиться з урахуванням поточного контролю за відповідний змістовий 

модуль; 3) підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі 

семестрового екзамену. 

Письмове контрольне опитування проводиться на кожному 

практичному занятті та включає практичні завдання різного рівня складності 

відповідно до тем змістового модуля. 

Підсумкова оцінка за семестр може також визначатися як середня двох 

підсумкових контролів за перший та другий модулі. 



 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко

вий тест 

(іспит) 
Змістов

ий 

модуль 

1 

Змістовий 

модуль 
2 

Змістовий модуль 

3 
Змістовий модуль 4 Змістовий 

модуль 5 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
10 5 5 10 5 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів. 

 

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. 
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