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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – є ознайомлення студентів зі змістом основних економічних категорій, 
принципів, законів, концепцій, формування економічного мислення, допомога в оволодінні 
універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень в умовах 
обмеженості ресурсів та наявності альтернативних варіантів їх використання. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. Відсутні 

3. Анотація навчальної дисципліни: Предметом  дослідження курсу є економічні 
відносини, взаємозв’язки та взаємозалежності між господарюючими суб'єктами, загальні 
принципи, закони та закономірності економічного розвитку суспільства. 

Навчальна дисципліна складається з двох частин: 

Змістова частина І «Базові засади економічного розвитку суспільства», де вивчаються 
еволюція економічної науки та її предмету, значення економічних потреб та інтересів для 
розвитку суспільства, особливості функціонування економічних систем та тенденції розвитку 
відносин власності, результати суспільного виробництва, еволюція грошей та їх значення для 
розвитку товарних відносин. 

Змістова частина 2 «Вступ до мікро- та макроекономіки», в межах якого розглядаються 
механізм функціонування ринку, взаємозв'язок між попитом та пропозицією, конкуренція та 
її вплив на розвиток підприємництва, обіг та кругообіг капіталу, господарські відносин в 
аграрному секторі, а також специфічні риси функціонування економіки на макрорівні.  
4. Завдання (навчальні цілі): сформувати компетентності: 

1) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-3).  
2) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-4).  
3) Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності (ЗК-5).  
4) Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово (ЗК-6).  
5) Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-9).  
6) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-10).  
7) Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-11).  
8) Здатність працювати автономно (ЗК-14).  
9) Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. (ЗК-15).  
10)  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК-16).  
11)  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). (ЗК-17). 
12) Здатність застосовувати  у професійній діяльності знання та навички в галузях теорії 

ймовірностей, математичної статистики, теорії випадкових процесів (СК-2). 
13) Здатність здійснювати логічні математичні міркування із чітким зазначенням 

припущень та висновків (СК-3).  
14) Здатність до математичного формулювання задач та вибору методів їх розв’язання 

(СК-4). 
15) Здатність до кількісно-статистичного мислення (СК-5).  
16) Здатність робити якісні висновки з кількісних даних (СК-7). 
17) Здатність проводити дослідження ймовірнісно-статистичних моделей та 

інтерпретувати одержані результати (СК-10).  
18) Здатність застосовувати ймовірнісно-статистичні методи в міждисциплінарному 

контексті (СК-12).  
19) Здатність подавати статистичні процедури та результати їхнього застосування у 

формі, придатній для цільової аудиторії, до якої звертаються, як усно, так і письмово 
(СК-13) 

20) Здатність до аналізу основ і властивостей статистичних алгоритмів та розуміння 
переваг тих чи інших підходів, у тому числі до оцінки їх обґрунтованості й 
ефективності (СК-14). 
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5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Методи 
викладання і 

навчання 
Методи оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні економічні концепції, 
моделі та їх сучасне трактування та 
практичне застосування 

лекція, 
семінарське 

заняття; 
самостійна 

робота 

участь у дискусії на 
семінарських 

заняттях; бліц-
опитування; екзамен 

14 

1.2 Знати основні принципи економічного 
аналізу мікро- та макроекономічних 
процесів, тенденцій. 

лекція, 
семінарське 

заняття; 
самостійна 

робота 

участь у дискусії на 
семінарських 

заняттях; бліц-
опитування; 
виконання 

аналітично-
розрахункових 

завдань; екзамен 

13 

1.3 Знати основи побудови, розрахунку та 
аналізу сучасної системи показників, 
що характеризують діяльність 
господарюючих суб’єктів на мікро- та 
макрорівні. 

лекція, 
семінарське 

заняття; 
самостійна 

робота 

участь у дискусії на 
семінарських 

заняттях; бліц-
опитування; 
виконання 

аналітично-
розрахункових 

завдань; екзамен 

11 

1.4 Знати механізми та способи 
ефективного використання обмежених 
ресурсів в умовах ринкової економіки. 

лекція, 
семінарське 

заняття; 
самостійна 

робота 

участь у дискусії на 
семінарських 

заняттях; бліц-
опитування; 
виконання 

аналітично-
розрахункових 

завдань; екзамен 

10 

2.1 Вміти використовувати принципи 
економіко-математичного  
моделювання для пояснення 
економічного вибору економічних 
суб'єктів, особливостей 
функціонування економічної системи 
в цілому та окремих її елементів. 

лекція, 
семінарське 

заняття; 
самостійна 

робота 

участь у дискусії на 
семінарських 

заняттях; бліц-
опитування; 
виконання 

аналітично-
розрахункових 

завдань; екзамен 

9 

2.2 Вміти шукати, збирати, 
систематизувати, інтерпретувати 
статистичні дані та економічну 
інформацію для вирішення основних 
суперечностей економічної теорії. 

лекція, 
семінарське 

заняття; 
самостійна 

робота 

участь у дискусії на 
семінарських 

заняттях; бліц-
опитування; екзамен 

10 

2.3 Вміти самостійно розраховувати 
основні макроекономічні показники 
системи національних рахунків. 

лекція, 
семінарське 

заняття; 

участь у дискусії на 
семінарських 

заняттях; бліц-

10 
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самостійна 
робота 

опитування; 
виконання 

аналітично-
розрахункових 

завдань; екзамен 
3.1 Здатність логічно формулювати, 

висловлювати та аргументовано 
відстоювати власне бачення 
розглянутих економічних проблем. 

лекція, 
семінарське 

заняття; 
самостійна 

робота 

участь у дискусії на 
семінарських 

заняттях; бліц-
опитування; 
виконання 

аналітично-
розрахункових 

завдань; екзамен 

8 

3.2 Здатність вести дискусію, відстоювати 
власні погляди, використовувати 
професійну аргументацію. 

лекція, 
семінарське 

заняття; 
самостійна 

робота 

участь у дискусії на 
семінарських 

заняттях; бліц-
опитування; екзамен 

8 

3.3 Здатність використовувати 
інформаційні та комунікаційні 
технології для вирішення соціально-
економічних завдань, підготовки та 
представлення статистичних звітів.  

лекція, 
семінарське 

заняття; 
самостійна 

робота 

участь у дискусії на 
семінарських 

заняттях; бліц-
опитування; екзамен 

7 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

РН-1 – Здійснювати професійну 
письмову й усну комунікацію 
українською мовою та, принаймні, 
однією з іноземних мов 

+ +  +    + + + 

РН-9 – Вміти визначати числові та 
якісні характеристики випадкових 
подій, величин, елементів, процесів 

    + +     

РН-10 – Вміти здійснювати 
статистичне точкове, інтервальне 
оцінювання параметрів розподілів 
випадкових величин і процесів, 
непараметричне оцінювання, 
тестувати статистичні гіпотези 

  +  + + +    

РН-16 – Вміти використовувати в 
практичній діяльності 
спеціалізоване статистичне 
програмне забезпечення 

 + + + +     + 
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7. Схема формування оцінки: 
Рівень досягнення усіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами роботи на семінарських заняттях, написання модульних контрольних робіт та 
виконання самостійної роботи (виконання індивідуального завдання у вигляді реферативного 
дослідження та презентації його результатів). 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови опанування 
навчальної дисципліни на належному рівні така: 

Результати навчання – 1.1. – 1.4. (знання) – до 48 % 
Результати навчання – 2.1. – 2.3. (вміння) – до 29 % 
Результати навчання – 3.1. – 3.3. (комунікація) – до 23 %. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання: 60 балів максимум / 36 балів мінімум 
1. Участь у роботі семінарів (дискусії теоретичного характеру, виступи) – 10 балів / 6 

балів 
2. Виконання практичних вправ 10 балів / 6 балів 
3. Контрольні роботи №1,2 - 20 балів / 12 бали  
4. Підготовка та захист проєкту – 20 балів / 12 балів 
    

- підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 
– 24 бали. Екзамен проходить у письмовій формі, складається з теоретичних відповідей, 
тестів, розрахункового завдання. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути 
меншою 24 балів. У випадку, коли студент на екзамені набрав менше 24 балів, отримані бали 
не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 
семестру), в екзаменаційній відомості у колонці «бали за екзамен» ставиться «0», а в колонку 
«результуюча оцінка»  переноситься лише кількість балів, отриманих за семестр. 

 
- умови допуску до підсумкового екзамену: 
Студент не допускається до екзамену, якщо від час семестру набрав менше ніж 36 балів.     
 

Організація оцінювання:(обов’язково зазначається порядок організації передбачених 
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку 
оцінювання).   

Семестрове оцінювання таких видів робіт, як дискусії теоретичного характеру, 
виступи, виконання практичних вправ, контрольні роботи здійснюється під час семінарських 
занять, які відбуваються за розкладом у визначеній в ньому аудиторії або онлайн.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

 
 
 
 



7 
 

 
8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції семінари С/Р 
Змістовна частина 1: «Базові засади економічного розвитку суспільства» 

1 Тема 1. Предмет і метод економічної науки 2 2 6 
2 Тема 2. Економічні потреби та інтереси 2 

2 
8 

3 
Тема 3. Матеріальні основи розвитку  цивілізації. Власність в 
системі економічних відносин 

2 7 

4 Тема 4. Суспільне виробництво та його результати 2 2 5 
5 Тема 5. Сутність та еволюція грошей і грошового обігу 2 2 7 

6 
Тема 6. Ринкова економіка: сутність, структура, 
інфраструктура 

4 2 7 

7 
Тема 7. Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні 
проблеми людства 

2 
2 

6 

  Контрольна робота № 1     
Змістовна частина 2: «Вступ до мікро- та макроекономіки» 

8 Тема 8. Попит, пропозиція та ринкова рівновага 2 2 6 
9 Тема 9.Конкуренція та ринкові структури  2 2 7 

10 
Тема 10. Підприємництво та  підприємство в системі 
ринкових відносин 

4 - 8 

11 Тема 11. Витрати виробництва та прибуток фірм 4 2 5 
12 Тема 12. Доходи, їх джерела та розподіл 2 

2 
7 

13 
Тема 13. Економічне зростання. Цикли та макроекономічна 
нестабільність 

2 6 

14 Тема 14. Національне виробництво та відтворення  2 - 8 
15 Тема 15.  Фінансова та кредитна системи 2 2 6 
16 Тема 16. Урядове регулювання національної економіки 2 2 6 
17 Тема 17. Світовий ринок 2 

2 
7 

  Контрольна робота № 2     
 ВСЬОГО 40 26 112 

Загальний обсяг – 180 год., в тому числі: 
Лекцій – 40 год. 
Консультації – 2 год. 
Семінари – 26 год. 
Самостійна робота –112 год. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: 
1. Базилевич В. Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії /В.Д. Базилевич, К. С. 
Базилевич. – К.: Знання, 2008. – 263 с. 
2. Економічна теорія: навч.-метод. комплекс для студ. спеціальності «Економічна теорія» / 
упорядники В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2012. – 79 с. 
3. Економічна теорія: Політекономія: підручник / [за ред. В. Д. Базилевича]. – 9-ме  вид., 
переробл. і доповн. –  К., Знання, 2014. – 702 с. 
4. Економічна теорія: Політекономія: практикум: навч. посіб. / [за ред. В. Д. Базилевича]. – 
К.: Знання, 2010. – 494 с. 
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5. Історія економічних учень: підручник у 2 ч. / [за ред. В.Д. Базилевича]. – К.: Знання-Прес, 
2006. (Класичний університетський підручник). – 575 с. 
6. Макроекономіка: підручник / [за ред. В. Д. Базилевича]. – К.: Знання, 2008. (Класичний 
університетський підручник). – 703 с. 
7. Макроекономіка. Практикум: навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С.  Базилевич, Л. О. 
Баластрик; за ред. В. Д. Базилевича. –К.: Знання, 2010. – 550 с. 
8. Мікроекономіка: підручник  / [за ред. В. Д. Базилевича]. –  К.: Знання, 2007. (Класичний 
університетський підручник). – 679 с. 
9. Мікроекономіка. Практикум: навч. посіб. / [за ред. В. Д. Базилевича]. –  К.: Знання, 2012. 
– 491 с.  

 
Додаткова: 
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