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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: Формування компетентностей у галузі особливостей використання 
інформації у процесі функціонування економічної системи, прийняття 
управлінських рішень економічними суб’єктами та державою у процесі 
державного регулювання економіки, функціонування ринку інформації.  
 
Компетентності 
ЗК03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наукових узагальнень 
ЗК04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК10 Здатність до креативного та критичного мислення 

СК01 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 
мікро-, макро-  та міжнародному рівнях 

СК03 Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної 
науки 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 
обґрунтування економічних рішень 

 
Результати навчання 
ПР 04 Демонструвати  розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем 
ПР 05 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки 

прийняття господарчих рішень різними економічними агентами 
(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 
влади) 

ПР 06 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 
діяльності 

ПР 09 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави 

ПР 23 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 
об’єктами, та у невизначених умовах 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
ЗП 4 Економічна теорія 
ЗП 5 Економічна інформатика 
ЗП 9 Теорія ймовірностей і математична 
статистика 
ЗП 10 Мікроекономіка 
ЗП 11 Філософія 
ЗП 12 Макроекономіка 
ПП 1 Вступ до спеціальності 
ПП 2 Основи менеджменту 
ПП 3 Розміщення продуктивних сил 
ПП 4 Економіка підприємства 
ПП 5 Маркетинг 
ПП 6 Фінанси, гроші і кредит 

ПП 11 Інвестиційна діяльність підприємства 
ПП 12 Управління персоналом 
ПП 13 Облік та аудит 
ПП 15 Економіка та організація 
інноваційної діяльності 

ПП 16 Бізнес-планування 
ВБ4.4 Засоби аналізу даних 
ВБ4.5 Дослідження операцій 
ВБ4.6 Web технології 
ВБ4.7 Інформаційні технології в управлінні 
ВБ4.8 Моделювання економічних систем 
ВБ4.9 Прогнозування соціально-
економічних процесів 
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ПП 7 Оптимізаційні методи та моделі 
ПП 8 Інформаційні системи і бази даних 
 
 

ВБ4.10 Діагностика бізнес-процесів 
ВБ4.11 Імітаційне моделювання 
економічних систем 

ВБ4.12 Теорія систем та системний 
аналіз 

ВБ4.15 Інтернет технології у бізнесі 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 
_53,33_ (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 

 
 
Л 

 
 
2 

Змістовий модуль № 1 Інформація у ринковій 
економіці/ 1 кр.  
Тема 1.Вступ до економіки інформації 
1. Традиційні моделі функціонування 
економіки та проблема інформації. 
2. Проблематика дисципліни. 
3. Розвиток економічної теорії інформації. 

2,3,4,14 

2 Пр 2 Тема 1. Вступ до економіки інформації 
1.Дослідження відомих мікроекономічних 
моделей з точки зору інформації, необхідної 
ринковим агентам. 
2.Дослідження відомих макроекономічних 
моделей з точки зору інформації, необхідної 
ринковим агентам 
3.Визначення дефектів моделювання ринкових 
процесів за відсутності необхідної інформації. 
4.Види бізнес-інформації та їх використання у 
бізнесі. 
Завдання для СРС: Характеристика 
інформаційного суспільства та його відмінності 
від попередніх економічних укладів.  
 

2,3,4,14 

3 Л 2 Тема 2.Інформація в економічній системі 
1.Економічна система: сутність, структура, типи. 
2.Інформаційна сутність зв’язків в економічній 
системі 

1,4,5,14 

4 Пр 2 Тема 2.Інформація в економічній системі 
1.Структури різних економічних систем та їхня 
інформаційна характеристика. 
2.Інформаційна природа відносин власності. 
Відмінності інформаційного змісту різних форм 
власності. 
3.Контур управління економічною системою та 
його інформаційні характеристики. 

1,4,5,14 

5,6 Л 4 Тема 3. Невизначеність в економічних 
процесах та методи її подолання 
1.Сутність невизначеності в економічних 
процесах. 
2.Транзакційні витрати на пошук та вимірювання. 

1,4,5,14 

7,8 Пр 4 Тема 3. Невизначеність в економічних 1,4,5,14 
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процесах та методи її подолання 
1.Види невизначеності у соціально-економічних 
системах та їх характеристика. 
2.Джерела транзакційних витрат та засоби їх 
зменшення. 
 

9-11 Л 6 Тема 4. Асиметрія інформації та її роль у 
функціонуванні економіки. 
1.Сутність та види асиметрії інформації. 
2.Теорія контрактів. 
4.Засоби зменшення асиметрії інформації. 
 

1,3,4,5,7 

12-
14 

Пр 6 Тема 4. Асиметрія інформації та її роль у 
функціонуванні економіки. 
1.Приховані характеристики та приховані дії і 
економічних процесах. 
2.Несприятливий відбір та моральний ризик. 
3. Моделі контрактів та засоби подолання 
асиметрії інформації  

1,3,4,5,7 

15 Л 2 Тема 5. Асиметрія інформації у державному 
регулюванні економіки.  
1. Лагова структура політичних рішень як 
реалізація різних типів асиметрії інформації. 

Завдання для СРС. Використання асиметрії 
інформації з метою отримання політичної та 
адміністративної ренти. 

6,7,8,9,10 

16 Пр 2 Тема 5. Асиметрія інформації у державному 
регулюванні економіки.  
1.Аналіз лагової структури політичних рішень 
різного характеру. 

6,7,8,9,10 

17 Пр 2 Модульна контрольна робота  
18-
21 

Лк 8 Змістовий модуль № 2.Ринок інформації та 
особливості його функціонування/1 кр.  
Тема 6. Інформація як товар та економічний 
ресурс. Ринок інформації. 
1.Поняття інформації, її властивості. 
2.Визначення вартості інформації. 
3.Ринок інформації. Інформаційна економіка. 

3,6,8,10 

22-
25 

Пр 8 Тема 6. Інформація як товар та економічний 
ресурс. Ринок інформації. 
1.Сигнали, дані, інформація, знання – сутність та 
взаємозв’язок категорій. 
2.Власні та економічні властивості інформації. 
3.Інформація як суспільне благо. 
4.Цінність та обмеженість інформації як товару. 
5.Моделі визначення вартості та ринкової ціни 
інформації. 
6.Попит на інформацію та її пропозиція. 

3,6,8,10 

26-
29 

Л 8 Тема 7. Інформація у процесі прийняття 
управлінських рішень 
1.Ринок та організації. Прийняття рішень у 
ринковому режимі. 
2.Влада та асиметрія інформації. Прийняття 
політичних рішень. 

6,7,8,9,10 
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3.Рентоорієнтована поведінка бюрократії та 
прийняття управлінських рішень. 

30-
31 

Пр 4 Тема 7. Інформація у процесі прийняття 
управлінських рішень 
1. Необхідність виділення організацій з ринкового 
середовища. Види організацій. 
2.Моделі прийняття рішень та використання 
інформації. 

6,7,8,9,10 

32 Пр 2 Модульна контрольна робота  
Разом 
(годин) 

64   

Примітки 
1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 
2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 
аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються 
студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  
3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до лабораторних занять  8 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  4 

4 Виконання індивідуального завдання: 6 
5 Інші види самостійної роботи 2 
 Разом 28 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
_____________________________________Реферат___________________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
1 
 

2. 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
8 
9 
10 
 

11 
 

12 
 

13 
14 
15 

Інформаційне суспільство: сутність і відмінність від 
попередніх економічних укладів. 
Невизначеність в економічних процесах: причини, сутність, 
види, способи зниження. 
Транзакційні витрати та способи їх зниження. 
Сутність і види асиметрії інформації. Використання 
асиметрії інформації в економіці. 
Теорія контрактів - підхід до дослідження економічної 
діяльності. 
Моделі визначення вартості інформації. 
Інформація в процесі прийняття рішень виробником 
продукції. 
Дерево рішень і його використання в бізнесі. 
Інформація в процесі прийняття рішення покупцем. 
Теорія очікувань - підхід до дослідження економічної 
діяльності. 
Теорія перспектив - підхід до дослідження економічної 
діяльності. 
Поведінкова теорія - підхід до дослідження економічної 
діяльності. 
Ринок інформації та особливості його функціонування. 
Ринок як комунікаційна система. 
Використання інформації в процесі управління ризиками 
організації. 
 

2 тиждень 
 

3 тиждень 
 

4 тиждень 
5 тиждень 

 
6 тиждень 

 
7 тиждень 
8 тиждень 

 
9 тиждень 
10 тиждень 
11 тиждень 

 
12 тиждень 

 
13 тиждень 

 
14 тиждень 
15 тиждень 
15 тиждень 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
У навчальному процесі використовуються наступні форми та методи навчання. 
Лекції, які читаються у двох видах – лекція-інформація та проблемна лекція.. 
Лекція-інформація орієнтована на виклад і пояснення студентам наукової інформації, що 

підлягає осмисленню і запам'ятовуванню. Це традиційний тип лекцій в практиці вищої школи. 
Проблемна лекція. На цій лекції нове знання вводиться через проблемну питання, 

завдання або ситуації. При цьому процес пізнання студентів в співпраці і діалозі з викладачем 
наближається до дослідницької діяльності. Зміст проблеми розкривається шляхом організації 
пошуку її рішення або підсумовування і аналізу традиційних і сучасних точок зору. 

Практичні заняття проводяться переважно у вигляді просемінарів та семінарів. 
Просемінар - заняття, що готує до семінару. Його мета - ознайомлення студентів I курсу зі 

специфікою самостійної роботи у виші, з літературою та методикою роботи з нею.  
Семінарські заняття проводяться у двох формах: 
1) семінар, що має на меті вивчення певного систематизованого курсу, та тематично 

пов'язаний з ним; 
2) семінар, призначений для поглибленого опрацювання окремих найважливіших у 

методичному відношенні тем дисципліни.  
При визначені конкретних засобів навчання та методичних прийомів керуємось 

необхідністю побудови знань студентів відповідно до таксономій когнітивних та афективних 
цілей Блума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 
контролю, який містить поточний контроль знань студентів у ході практичних 
занять, контроль виконання індивідуальних завдань, оцінювання виконання 
модульних контрольних робіт, вихідний контроль знань студентів на заліку. 

Когнітивна область. 
• ЗНАННЯ:  
- конкретного матеріалу,  
- термінології,  
- фактів, і т.п.;  
• РОЗУМІННЯ:  
- пояснення,  
- інтерпретація,  
- екстраполяція;  
• ЗАСТОСУВАННЯ;  
• АНАЛІЗ:  
- елементів,  
- взаємозв’язків,  
- принципів побудови;  
• СИНТЕЗ:  
- одиничне узагальнення,  
- розробка плану та можливої системи дій,  
- отримання системи абстрактних 
відносин;  
• ОЦІНКА:  
- судження на основі:  

наявних даних,  
зовнішніх критеріїв.  

Афективна область. 
• СПРЯМУВАННЯ УВАГИ;  
• ЗВОРОТНЯ РЕАКЦІЯ:  
- згода відповідати,  
- бажання відповідати,  
- задоволення від відповіді;  
• ОЦІНИВАННЯ:  
- прийняття якоїсь цінності,  
- перевага якоїсь цінності,  
- обов’язковість якоїсь цінності;  
• ОРГАНІЗАЦІЯ:  
- концептуалізація цінності,  
- вироблення системи цінностей;  
• ПЕРЕВАГИ РНА ОСНОВІ ЦІННОСТІ 
АБО ЦІННІСНОГО КОМПЛЕКСУ.  
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 СРС КР1 Т4 Т5 СРС КР2  
10 10 10 10 20 10 10 10 10 100 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 
1.Робоча навчальна програма дисципліни. 
2.Плани практичних занять. 
3.Методичні вказівки до практичних занять. 
4.Завдання для контрольних робіт. 
5.Критерії оцінювання виконання контрольних робіт. 
6.Завдання до самостійної роботи студентів. 
7.Екзаменаційні білети. 
8.Критерії оцінювання відповідей студентів на іспиті. 
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