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1. Анотація курсу. https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=4666 

2. Мета та цілі курсу. Мета навчальної дисципліни – вивчення закономірностей 

функціонування сучасної економіки, аналіз тенденцій та визначення перспективних напрямів її 

розвитку в умовах глобалізації та діджиталізації.  

Навчальна дисципліни «Сучасна економіка» сприяє формуванню економічного складу 

мислення, певного світогляду, розуміння сутності і зв’язків між економічними процесами та 

явищами, забезпечує основи професійної економічної підготовки. У процесі вивчення 

дисципліни здобувачі вищої освіти мають використовувати економічну термінологію, базові 

концепції мікро- та макроекономіки; демонструвати розуміння принципів економічної науки, 

особливостей функціонування сучасних економічних систем; здійснювати аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах глобалізації та 

діджиталізації; аналізувати тенденції і процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних відносин. 

Дисципліна «Сучасна економіка» націлена на досягнення компетентностей, які 

ґрунтуються на зазначених в освітньо-професійній програмі (ОПП): 

ЗК8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою 

програмою: 

ПР16 Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні  аспекти, вимоги  

охорони  праці,  виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. 

Після вивчення курсу здобувач вищої освіти повинен вміти визначати актуальні тенденції 

розвитку сучасної економіки в провідних країнах світу; виявляти конкурентні переваги та 

слабкості, притаманні національним економікам; аналізувати основні фактори, що впливають 

на темпи розвитку сучасної економіки; аналізувати динаміку основних соціально-економічних, 

гуманітарних та технологічних параметрів розвитку країн (індексу соціального розвитку, 

природного приросту населення, рівня зайнятості, безробіття, бідності, експортної квоти тощо); 

використовувати різноманітні методи вивчення економічних явищ; виділяти пріоритетні 

напрями конкурентної політики країни в сучасних умовах глобалізації та діджиталізації.  

4. Обсяг курсу. 3 кредити  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

практичні заняття 14 

самостійна робота (підготовка до занять та ін.) 60 

5. Пререквізити. відсутні 
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6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи 
кількість 

балів 

1 Усні відповіді 0… 15 

2 Практичні роботи аналітичного характеру. 0… 15 

3 Модульна контрольна робота 0… 30 

Підсумкова сума балів за результатами поточного контролю 0… 60 

Залік 0… 40 

7. Політики курсу.  

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо 

здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує завдання, виконані під 

час самостійної підготовки,на консультації з викладачем. Під час роботи над індивідуальними 

завданнями не припустимепорушення академічної доброчесності (див. Розвиток академічної 

доброчесності в Національному університеті «Чернігівська політехніка» 

https://stu.cn.ua/staticpages/akadem-dobrochesnist/) 
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