
Навчальна дисципліна: СУЧАСНА ЕКОНОМІКА  

Статус: вибіркова 
Курс: 3 
Семестр: 5 
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – «Економічна 
теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства». 
 

Опис дисципліни 
Мета: формування системи теоретичних і практичних знань щодо 

теоретичних і практичних засад сучасної економіки 
Завдання:  вивчення теоретико-методологічних основ сучасної 

економіки, дослідження думок сучасних вчених-економістів і сучасних 
теоретичних концепцій, проведення їх верифікації на практиці виходячи з 
розвитку світової економіки, здобування навичок пояснення явищ в 
економіці на основі використання економічних законів 

Предмет: сучасна економічна система на всіх рівнях 
Змістовні модулі: 
Модуль 1. Сучасні теоретико-методологічні економічні школи і 

концепції 
Модуль 2. Закономірності функціонування і розвитку сучасних 

економічних систем 
 
Форми та методи навчання: лекції, ситуації, case-study, розрахунково-
аналітичні завдання, реферати, тестування. 
 
Форми організації контролю знань, система оцінювання:  
залік – 5 семестр.                                                                                                                                                                                 
Залік: 60% – модульний контроль,  

           40 % – підсумковий контроль: залікова робота в письмовій формі 
(2 ак. години) 
Для успішного складання заліку студент має оволодіти 2/3 знань 
з дисципліни. 

Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS. 
Критерії оцінки знань наведені в робочій програмі 
 

Навчально-методичне забезпечення: УМКД – робоча програма, 
тексти лекцій, плани практичних занять, пакет розрахунково-аналітичних 
завдань, кейси, тести, ситуації. В наявності електронний варіант. 

 
Мова викладання: українська, російська. 
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