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Tematy Gospodarka 

Całkowita liczba punktów i liczba 

godzin studiowania dyscypliny 

3,0 punkty / 90 godzin 

Rodzaj kontroli końcowej Zaliczenie 

Nauczyciel Panyuk Tetyana Petrovna 

Profil nauczyciela (w) na stronie 

internetowej wydziału, w sieci 

społecznościowej 

ket@rshu.edu.ua 

E-mail nauczyciela: panjuk@ukr.net 

Link do konwencji edukacyjnej 

dyscypliny w CMS Moodl (jeśli jest 

dostępny) lub w innym zasobie 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Język instrukcji ukraiński 

Konsultacje  Konsultacje okulistyczne: 2 lata tygodniowo zgodnie z harmonogramem 

Konsultacje online: zgodnie z harmonogramem konsultacji 

 
Cele dyscypliny 

Szkolenie „Ekonomia” jest narzędziem do zrozumienia rzeczywistości gospodarczej, naukowym przewodnikiem po jej wiedzy. Studiowanie kursu daje 

słuchaczowi, liderowi biznesu, pracownikowi, konsumentowi wyobrażenie o tym, jakie będą najlepsze rozwiązania w zakresie produkcji, dystrybucji, 

wymiany, konsumpcji, działalności gospodarczej, wyboru dziedziny inwestycji, kupna i sprzedaży towarów, istoty gospodarki krajowej i światowej. 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/


W wyniku studiowania dyscypliny student musi znać:  

- istota stosunków gospodarczych, prawa i zasady ekonomiczne;  

- wzorce rozwoju systemów gospodarczych; - określenie metodologicznych podstaw efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów ekonomicznych w 

celu lepszego zaspokojenia potrzeb członków społeczeństwa; 

 - rozumie mechanizm funkcjonowania rynku, kształtowanie się równowagi rynkowej; 

 - podstawowe problemy gospodarki;  

- istota produktu, relacje produktu;  

- istota gospodarstw domowych i formy prowadzenia działalności gospodarczej; - cechy branżowe produkcji; 

 - ekonomiczny mechanizm funkcjonowania gospodarczego i jego państwowa regulacja;  

- cechy gospodarki światowej i formy międzynarodowych stosunków gospodarczych;  

- aktualne problemy globalne. 

być w stanie: 
 - uzasadnić ogólne zasady życia gospodarczego społeczeństwa; 

 - ujawnić wzorce rozwoju produkcji społecznej;  

- poznanie mechanizmu działania praw ekonomicznych i mechanizmu ich stosowania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w warunkach 

gospodarki rynkowej; 

- określić podaż i popyt, cenę rynkową i równowagę rynkową; analizować funkcje gospodarcze państwa; 

- koncentracja na ekonomii światowej gospodarki i międzynarodowych stosunkach gospodarczych; 

 - identyfikować ekonomiczne aspekty problemów globalnych i sposoby ich rozwiązywania. 

Kompetencje określone w programie edukacyjno-zawodowym „Psychologia praktyczna”: 
ЗК04. Umiejętność uczenia się i opanowywania współczesnej wiedzy; 

ЗК05. Umiejętność bycia praktycznym i samokrytycznym; 

ЗК11. Umiejętność zachowania i pomnażania wartości i osiągnięć moralnych, kulturowych, naukowych i osiągnięć społeczeństwa opartych na 

zrozumieniu historii i wzorców rozwoju obszaru tematycznego, jego miejsca w ogólnym systemie wiedzy o przyrodzie i społeczeństwie oraz w rozwoju 

społeczeństwa, techniki i techniki, posługiwania się różnymi rodzajami i formami aktywności fizycznej aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia; 

SK07. Umiejętność analizy i systematyzacji wyników, formułowania uzasadnionych wniosków i rekomendacji. 

Oczekiwane efekty uczenia się 

PRN 03 Wyszukiwanie informacji z różnych źródeł, w tym wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do rozwiązywania problemów 

zawodowych; 

PRN 04. uzasadnienie własnego stanowiska, samodzielne wyciąganie wniosków na podstawie wyników własnych badań i analizy źródeł literaturowych; 

PRN 10. Logiczne formułowanie opinii, przystępna dyskusja, obrona własnego stanowiska, modyfikowanie wypowiedzi zgodnie ze specyfiką kulturową 

rozmówcy; 

PRN 17. Wykazać społecznie odpowiedzialne i świadome zachowanie, przestrzegać wartości humanistycznych i demokratycznych w działalności 

zawodowej i społecznej. 



 

 

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 

Aby pomyślnie opanować materiał dydaktyczny z dyscypliny „Ekonomia”, należy najpierw opanować materiał „Filozofia”, „Socjologia”, „Nauki 

polityczne”. 

W procesie studiowania dyscypliny stosuje się zarówno motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną studentów, a mianowicie: różne metody 

motywowania, stymulowania, zaangażowania w działalność naukową, które wyznaczają kierunek, intensywność uczenia się oraz promują zdolności 

twórcze i kreatywność studentów. dla przyszłego życia chęć zdobycia prestiżu wśród rówieśników i nauczycieli.  

Wspólne (grupowe) działania przyczyniają się do aktywizacji i efektywności szkolnictwa wyższego, wychowania między nimi humanitarnych relacji, 

samodzielności, umiejętności udowodnienia i obrony swojego punktu widzenia, a także wysłuchania opinii rówieśników, kultury dialogu, odpowiedzialności 

za swoją pracę. 

Samodzielna praca osób ubiegających się o wykształcenie wyższe obejmuje: przygotowanie do zajęć stacjonarnych (wykłady i ćwiczenia); wykonanie 

indywidualnych zadań z dyscypliny w trakcie semestru; praca nad określonymi tematami dyscyplin naukowych, które są zgłaszane do samodzielnego 

opracowania; przygotowanie do wszystkich rodzajów kontroli (bieżąca, końcowa); udział w zajęciach do wyboru, specjalnych seminariach itp.; udział w 

pracach naukowych i naukowo-metodycznych działów, udział w konferencjach naukowych i naukowo-praktycznych, seminariach, konkursach, olimpiadach 

itp. 

 

Lista tematów 

Moduł treści nr 1 
Przedmiot i aparat kategoryczny ekonomii. Relacje społeczno-gospodarcze i organizacyjno-gospodarcze. Kategorie ekonomiczne. Prawa 

ekonomiczne: istota, przedmiotowość, mechanizm użycia. Pozytywna i normatywna ekonomia polityczna. Metody ekonomii polityczne j. Ogólne i 

specyficzne metody wiedzy naukowej i ich wykorzystanie. Funkcje ekonomii politycznej. Miejsce ekonomii politycznej w systemie dyscyplin 

ekonomicznych. Ekonomia polityczna i polityka gospodarcza. Produkcja dóbr materialnych i usług. Produkt i charakter pracy. Dobra i usługi. Środki 

produkcji i przedmioty osobistego użytku. Zasoby ekonomiczne, ich klasyfikacja. Ograniczone zasoby. Produkcja materialna i niematerialna. Moce 

produkcyjne społeczeństwa i wyniki produkcyjne. Krzywa zdolności produkcyjnych i problem ekonomicznego wyboru. Koszt alternatywny. Główne 

czynniki produkcji. Potrzeby i interesy gospodarcze. Potrzeby ekonomiczne społeczeństwa, ich istota i klasyfikacja. Prawo wzrostu potrzeb. Interesy 

ekonomiczne, ich rodzaje. Dialektyka relacji interesów i potrzeb. 

Wskaźniki rozwoju gospodarczego. Produkt krajowy brutto, produkt narodowy netto i dochód narodowy. Sektor cieni w reprodukcji 

ekonomicznej. Bogactwo narodowe i jego struktura. Proces reprodukcji i akumulacji. Wzrost gospodarczy i rozwój gospodarczy. Rodzaje i typy wzrostu 

gospodarczego, jego wskaźniki. Dynamika wzrostu gospodarczego i jego czynniki. Zrównoważony rozwój gospodarczy. Rola inwestycji we wzrost 

gospodarczy. Cykliczny rozwój gospodarczy. Przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarki. Teorie cyklicznego rozwoju gospodarczego. Fazy cyklu 

gospodarczego. Kryzysy gospodarcze, ich przyczyny i konsekwencje. Cechy nowoczesnych cykli. Państwowa antycykliczna regulacja gospodarki.  

Rynek: istota, rodzaje, funkcje. Definicja rynku. Rola i funkcje rynku. Charakterystyka systemu rynkowego. Rodzaje rynków. Podstawy teorii 

podaży i popytu. Żądanie. Prawo popytu, jego graficzne przedstawienie. Oferta. Prawo podaży i jego graficzne przedstawienie. Pozacenowe czynnik i 

podaży i popytu. Interakcja podaży i popytu w gospodarce rynkowej. Równowaga rynkowa. Cena równowagi. Elastyczność podaży i popytu. Cena 



produktu i czynniki, które na nią wpływają. Konkurencja i jej istota. Konkurencja i jej istota. Konkurencja rynkowa. Funkcje i formy rywalizacji. 

Konkurencja i monopol. Modele konkurencji i rynku. Cechy cenowe na różnych rynkach. Cechy relacji rynkowych na Ukrainie. Modele rynkowe. 

Charakterystyka rynku konkurencji doskonałej. Rynek niedoskonałej konkurencji: konkurencja monopolistyczna, monopol, oligopol. Cechy cenowe na 

różnych rynkach. Infrastruktura rynkowa. Pojęcie infrastruktury rynkowej. Czynniki wpływające na infrastrukturę. Funkcje infrastruktury rynkowej. Giełdy 

i giełdy towarowe. Pożyczony rynek kapitałowy. Instytucje finansowe i kredytowe. 

Zatrudnienie i bezrobocie. Zatrudnienie: istota i formy. Zatrudnienie i reprodukcja całkowitej siły roboczej. Bezrobocie: istota, rodzaje i 

konsekwencje gospodarcze i społeczne. Przyczyny bezrobocia. Cechy współczesnego bezrobocia. Państwowa regulacja zatrudnienia. 

 

Moduł treści nr 2 

Istota przedsiębiorczości. Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Definicje i cechy przedsiębiorcy. Ryzyko 

związane z prowadzeniem działalności. Normy prawne dotyczące tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Formy prowadzenia działalności 

gospodarczej. Źródła finansowania działalności. Planowanie finansowe to biznesplan. Podatki. Wybór formy opodatkowania. Zarządzanie personelem w 

małej firmie. Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w UE. 
 
 

Zalecana literatura i źródła informacji  

Podstawowy 
1. Goy IV Przedsiębiorczość: podręcznik. sposób. Kijów 2013. 

2. Hrynchutsky VI Ekonomia biznesu. Kijów, 2012. 

3. Teoria ekonomii: ekonomia polityczna: podręcznik / wyd. V.D. Базилевича. Kijów, 2006. 

4. Teoria ekonomii / wyd. V.M. Tarasevich. - Kijów, 2006. 

5. Ekonomia przejścia: Podręcznik / VM Geets, E.G. Panchenko i in., Ed. V.M. Heitz. Kijów, 2003. 

6. Shvaika LA Planowanie działalności przedsiębiorstwa. Kijów, 2014. 

 

Opcjonalny 
1. Dovbenko MV Współczesna teoria ekonomiczna (Ekonomiczna Nagroda Nobla). Kijów, 2005 

2. Kalyna AV Polityka państwa w zakresie rozwoju biznesu na Ukrainie / AV Kalyna. Kijów, 2014. 

3. Kucherenko VR Podstawy biznesu. Kurs praktyczny (zbiór ćwiczeń, zadań, testów i zadań sytuacyjnych). Kijów 2010. 

4. Piletskaya LS Psychologia biznesu: odniesienie i podręcznik metodyczny. Iwano-Frankowsk, 2007 

5. Filipchenko AS Rozwój gospodarczy współczesnej cywilizacji. Kijów, 2000. 

 

Zasoby informacji 
1. http://library.rshu.edu.ua  
2. http://pidruchniki.com/ 
3. http://www.nbuv.gov.ua  

http://library.rshu.edu.ua/
http://pidruchniki.com/
http://www.nbuv.gov.ua/


  
 

Sprzęt i oprogramowanie / sprzęt 
Wsparcie informacyjne składa się z funduszy bibliotecznych RDGU, umiejętności pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), obsługi własnej strony 

internetowej oraz urządzeń mobilnych do komunikacji online. W okresie między sesjami student potrzebuje dostępności sprzętu komputerowego i 

biurowego do wykonywania zadań samodzielnej pracy. Oprogramowanie użytkowe do pracy z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywania 

przewidzianych typów działań edukacyjnych: edytor tekstu MS Word do tworzenia dokumentów; Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i 

analizy danych; program do tworzenia prezentacji (Microsoft Power Point). 

 

Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 

Kod kompetencji (wg OPP) 

Nazwa kompetencji 

Kod i nazwa wyniku uczenia się 

programu 

Metody 

nauczani

a 

Metody 

oceny 

efektów 

uczenia się 

LC 4. Umiejętność przyswajania 

i opanowywania współczesnej 

wiedzy 

PRN 03 Wyszukiwanie informacji z 

różnych źródeł, w tym 

wykorzystanie technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych 

do rozwiązywania problemów 

zawodowych. 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6 

PRN 04. Uzasadnić własne 

stanowisko, wyciągnąć niezależne 

wnioski na podstawie wyników 

własnych badań i analizy źródeł 

literaturowych 

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 



LC 5. Umiejętność praktyczna i 

samokrytyczna 

PRN 04. Uzasadnić własne 

stanowisko, wyciągnąć niezależne 

wnioski na podstawie wyników 

własnych badań i analizy źródeł 

literaturowych 

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

PRN 10. Logiczne formułowanie 

opinii, przystępność do dyskusji, 

obrona własnego stanowiska, 

modyfikacja wypowiedzi zgodnie z 

kulturowymi cechami rozmówcy 

MH1, 

MH3, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

LC 11. Umiejętność zachowania 

i pomnażania wartości i 

osiągnięć moralnych, 

kulturowych, naukowych i 

społecznych w oparciu o 

rozumienie historii i wzorców 

rozwoju obszaru tematycznego, 

jego miejsca w ogólnym 

systemie wiedzy o przyrodzie i 

społeczeństwie oraz w rozwoju 

społeczeństwa, techniki i 

technologii, stosowanie różnych 

typów i form aktywność fizyczna 

dla aktywnego wypoczynku i 

zdrowego trybu życia 

PRN 17. Wykazać społecznie 

odpowiedzialne i świadome 

zachowanie, przestrzegać wartości 

humanistycznych i demokratycznych 

w działalności zawodowej i 

publicznej 

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 



SK07. Umiejętność analizy i 

systematyzacji wyników, 

formułowania uzasadnionych 

wniosków i rekomendacji 

PRN 04. Uzasadnić własne 

stanowisko, wyciągnąć niezależne 

wnioski na podstawie wyników 

własnych badań i analizy źródeł 

literaturowych 

MH1, 

MH3, 

MH3 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

PRN 10. Logiczne formułowanie 

opinii, przystępność do dyskusji, 

obrona własnego stanowiska, 

modyfikacja wypowiedzi zgodnie z 

kulturowymi cechami rozmówcy 

MH1, 

MH3, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

 

METODY NAUCZANIA 

MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.);  

MH2 - metoda praktyczna (laboratorium i zajęcia praktyczne);  

MH3 - metoda wizualna (metoda ilustracji i metoda demonstracji); 

MH4 - praca z literaturą edukacyjną i metodyczną (podsumowanie, podsumowanie, opatrzenie uwagami, recenzja, opracowanie abstraktu); 

MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i narzędziami komputerowymi (odległość, multimedia, zorientowanie na 

sieć itp.). 

MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów);  

MH7 - samodzielna praca naukowa. 
 

METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 

MO1 - egzaminy; 

MO2 - ankieta ustna lub pisemna  

MO3 - kolokwium, 

MO4 - testowanie; 

MO5 - projekty zespołowe;  

MO6 - eseje, eseje; 

MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań;  



MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 

MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej;  

MO10 - kredyt. 

Podziały otrzymanych punktów kandydaci na studia wyższe w dyscyplinie „Ekonomia” 

Bieżące testy i praca samodzielna 

Suma Moduł treści 1 Moduł treści 2 

IN
D

Z
 

P1 P2 P3 P4 MCR 

10 10 10 10 20 20 100 

Sterowanie modułowe -10 punktów Sterowanie modułowe - 10 punktów   

 

 

System i kryteria oceny na Równieńskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

. 

Rezultat działalności dydaktycznej kandydata na studia wyższe ocenia się zgodnie z Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności 

kandydatów na studia wyższe RPUH według następujących poziomów i kryteriów: 

 

Ilości 

punkt

ów za 

100- 

skala 

punkto

wa 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 

Kryteria oceny 
Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 



90-100 A doskonale 

Kandydat na studia wyższe wykazuje 

szczególne zdolności twórcze, potrafi 

samodzielnie zdobywać wiedzę, bez 

pomocy nauczyciela wyszukuje i 

przetwarza niezbędne informacje, potrafi 

wykorzystać zdobytą wiedzę i 

umiejętności do podejmowania decyzji w 

nietypowych sytuacjach, przekonująco 

argumentuje odpowiedzi, samodzielnie 

ujawnia swoje umiejętności. 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale 

uznany 

82-89 B 
bardzo 

dobrze 

Absolwent biegle posługuje się materiałem 

teoretycznym, stosuje go w praktyce, 

swobodnie rozwiązuje ćwiczenia i 

problemy w standardowych sytuacjach, 

samodzielnie poprawia błędy, których 

liczba jest niewielka 

Wystarczające 

(zmienna 

konstruktywna) 

w porządku 



74-81 C w porządku 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

potrafi porównać, podsumować, 

usystematyzować informacje doprowadziło

 nauczyciel na ogół 

samodzielnie stosuje go w praktyce; 

kontrolować własne działania; poprawiać 

błędy, wśród których są istotne, wybierać 

argumenty potwierdzające opinie 

64-73 D 
zadowalaj

ąco 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

odtwarza znaczną część materiału 

teoretycznego, wykazuje znajomość i 

zrozumienie podstawowych przepisów, z 

pomocą nauczyciela może analizować 

materiał dydaktyczny, poprawiać błędy, 

wśród których znajduje się znaczna liczba 

istotnych Średni 

(reprodukcyjny) 
zadowalająco 

 

60-63 E dość 

Kandydaci na studia wyższe posiadają 

materiał dydaktyczny na poziomie 

wyższym niż podstawowy, znaczna jego 

część odtwarza na poziomie 

reprodukcyjnym. 



35-59 FX 

niezadowal

ający z 

możliwości

ą 

ponownego 

montażu 

kontroli 

semestralne

j 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na 

poziomie poszczególnych fragmentów, 

które stanowią niewielką część materiału 

edukacyjnego. 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie nie przypisano 

1-34 F 

niezadowal

ający z 

obowiązko

wym 

ponownym 

studiowanie

m 

dyscypliny 

Kandydat na studia wyższe dysponuje 

materiałem na poziomie elementarnego 

rozpoznawania i odtwarzania 

poszczególnych faktów, elementów, 

przedmiotów. 
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Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) ocenianych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej: bieżąca i 

końcowa ocena stopnia opanowania materiału teoretycznego na zajęciach oraz samodzielnej pracy (kontrola modułowa); ocena (punkty) za testy 

laboratoryjne; ocena (punkty) za zajęcia praktyczne; ocena przez IDP; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, 

przygotowywanie publikacji naukowych itp. 

Kandydaci na studia wyższe po zajęciach stacjonarnych mają prawo do podwyższenia swojej oceny tylko na egzaminach (końcowej kontroli 

modułowej) zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej. Test jest ustalany na podstawie wyników aktualnego sterowania modułowego, 

przeprowadzany jest po zakończeniu nauki z dyscypliny. 
 

Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia, kandydaci, nauczyciele, metodycy i administracja działają zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu kształcenia w 

RDGU, Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceny wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o wykształcenie, Regulaminem praktyk, 

Regulaminem wewnętrznego zapewniania jakości . 

Każdy nauczyciel ustala system wymagań i zasad postępowania dla studentów uczelni wyższych na zajęciach, informuje ich o zasadach wykonywania 

różnego rodzaju pracy. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i aktywnością na zajęciach praktycznych; (nie) dopuszczalność nieobecności 

i opóźnień na zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń mobilnych podczas lekcji; nieterminowe wykonanie zadania itp. 



 

Polityka uczciwości 
Kandydaci na studia wyższe, wykonujący pracę samodzielną lub indywidualną, muszą przestrzegać zasady uczciwości. W przypadku plagiatu w 

jakimkolwiek rodzaju pracy kandydata otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać zadania przewidziane w sylabusie.  

 

 
 

 


