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

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: визначення місця економіки у системі суспільних відносин; функцій 
економіста; формування у студентів основних засад економічного мислення.  
 
Компетентності 

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наукових узагальнень 
ЗК 04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК 05 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності 
ЗК 08 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

 
Результати навчання 
ПР 04 Демонструвати  розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем 
ПР 14 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 

ПР 17 Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та 
аналітичних текстів з економіки 

ПР 22 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 
ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
 ПП 2 Основи менеджменту 

ПП 3 Розміщення продуктивних сил 
ПП 4 Економіка підприємства 
ПП 5 Маркетинг 
ПП 6 Фінанси, гроші і кредит 
ПП 7 Оптимізаційні методи та моделі 
ПП 8 Інформаційні системи і бази даних 
ПП 9 Управління грошовими потоками на 
підприємстві 

ПП 10 Міжнародна економіка 
ПП 11 Інвестиційна діяльність підприємства 
ПП 12 Управління персоналом 
ПП 13 Облік та аудит 
ПП 14 Економіка інформації 
ПП 15 Економіка та організація 
інноваційної діяльності 

ПП 16 Бізнес-планування 
ВБ4.1 Економетрика  
ВБ4.2 Сучасні технології програмування 1 
ВБ4.3 Сучасні технології програмування 2 
ВБ4.4 Засоби аналізу даних 
ВБ4.5 Дослідження операцій 
ВБ4.6 Web технології 
ВБ4.7 Інформаційні технології в управлінні 
ВБ4.8 Моделювання економічних систем 
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ВБ4.9 Прогнозування соціально-
економічних процесів 

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

ВБ4.12 Теорія систем та системний 
аналіз 

ВБ4.13 Моделі економічної динаміки 
ВБ4.14 Комп'ютерна графіка та 
дизайн 

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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Змістовий модуль № 1 Загальні основи 
ринкового господарства/ 1 кр.  
Тема 1. Поняття економіки та її місце у 
природно-соціальній системі .  
1. Загальна характеристика професії 
економіста. Сучасні вимоги до економіста. 
2. Природа, суспільство та економіка. 
Економічні ресурси та економічний механізм. 
3. Взаємодія індивідуумів у процесі 
виробництва та використання матеріальних 
благ: сутність, розвиток, типи. 
4. Потреби, інтереси, мотиви діяльності 
економічних суб’єктів. 
 

 
 

3,4,5,13,14,15 
 

3 Пр 2 Тема 1. Поняття економіки та її місце у 
природно-соціальній системі 
1. Еволюція типів взаємодії індивідуумів у 
процесі виробництва та використання 
матеріальних благ. 
2. Зв’язок потреб, інтересів, мотивів 
економічних суб’єктів з видами їх діяльності. 
3. Роль сучасного економіста у вивченні 
законів функціонування економічної системи 
та діяльності економічних суб’єктів.  
 

3,4,5,13,14,15 

4 Л 4 Тема 2. Економічна система: сутність, 
атрибути, характеристики 
1. Сутність економічної системи, види 
структур та зв’язків між елементами.  
2. Атрибути економічної системи. 
3. Характеристики економічної системи. 
 

3,4,6,8,9,10,11,13,14 

5 Пр 2 Тема 2. Економічна система: сутність, 
атрибути, характеристики 
1.Дослідження атрибутів та характеристик 
економічної системи. 
2.Визначення типів зв’язків між 
економічними суб’єктами.  
 

3,4,6,8,9,10,11,13,14 

6. Л 6 Тема 3. Типи економічних систем та 3,4,6,7,9,11,13 
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механізми їх функціонування  
1. Соціально-економічний та 
організаційно-економічний механізми 
функціонування економічної системи.  
2. Власність: сутність, структура, форми.  
3. Власність як основа диференціації 
економічних систем за типами координації дій 
економічних суб’єктів. 
4. Типи економічних систем. 
Завдання для СРС 
1.Охарактеризувати тип економічної системи, 
України. Обґрунтувати необхідність 
здійснення приватизаційних процесів у 
сучасній Україні. 
2.На основі матеріалів, що публікуються у 
періодичних виданнях, проаналізувати хід 
роздержавлення та приватизації в Україні. 
Визначити особливості приватизаційного 
процесу. Обґрунтувати необхідність зміни 
форм та методів приватизації. Визначити 
головні проблеми приватизації, існуючі у 
теперішній час. 
 

7 Пр 2 Тема 3. Типи економічних систем та 
механізми їх функціонування  
1.Характеристика типу економічної системи 
України. 
2.Аналіз процесів роздержавлення та 
приватизації в Україні.  
 

3,4,6,7,9,11,13 

8 Пр 2 Модульна контрольна робота  
9,10 Лк 6 Змістовий модуль № 2.Інформація у 

функціонуванні ринкової економіки/1,5 кр.  
Тема 4. Ринкова економіка та її основні 
характеристики. 
1. Ринок як механізм координації дій 
економічних суб’єктів. 
2. Попит та пропозиція – прояви мотивів 
економічних суб’єктів. 
3. Гроші – інструмент взаємодії економічних 
суб’єктів. 
4. Ринкова ціна та механізм її встановлення у 
різних моделях ринків. 
 

4,6,8 

11 Пр 2 Тема 4. Ринкова економіка та її основні 
характеристики 
1.Мета та ефективність дій економічних 
суб’єктів. 
2.Взаємодія економічних суб’єктів – фактор 
підвищення ефективності їх функціонування.  
3.Проблеми взаємодії економічних суб’єктів у 
ринковій економіці. 
. 

4,6,8 

12,13 Л 6 Тема 5. Інформація у функціонуванні 
ринкової економіки. 

2,5,13 
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1. Інформація у прийнятті рішень 
покупцем.  
2. Інформація у прийнятті рішень 
виробником. 
3. Інформація як ринковий товар.  
4. Нестача інформації, ризик та 
невизначеність. 
 

14 Пр 2 Тема 5. Інформація у функціонуванні 
ринкової економіки. 
 
1.Обговорення ролі економіста-кібернетика у 
функціонуванні фірми, ринку, економічної 
системи. 
2.Визначення кола проблем, які вирішує 
економіст-кібернетик. 
 

2,5,13 

 Пр 2 Модульна контрольна робота  
15 Л 4 Змістовий модуль № 3. Держава в 

економічній системі./0,5 кр 
Тема 6. Держава в економічній системі. 
1. Необхідність втручання держави в 
економічні процеси.  
2. Держава як координатор дій 
економічних суб’єктів. 
 

1,5,7,9,10,11,12 

16 Пр 2 Тема 6. Держава в економічній системі. 
1. Держава як координатор дій 
економічних суб’єктів. 
2. Напрями втручання держави в 
економічні процеси. 
 

1,5,7,9,10,11,12 

Разом 
(годин) 

48   

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. 



 9 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  8 

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

4 Виконання індивідуального завдання: 15 
5 Інші види самостійної роботи 7 
 Разом 42 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
________________________________________________________________________________________________ 

 (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 
 

Ринок як механізм координації дій економічних суб’єктів. 
Попит та пропозиція – прояви мотивів економічних 
суб’єктів. 
Гроші – інструмент взаємодії економічних суб’єктів. 
Інформація у прийнятті рішень покупцем.  
Інформація у прийнятті рішень виробником. 
Інформація як ринковий товар. 
Роль економіста-кібернетика у функціонуванні фірми. 
Проблеми фірми, які вирішує економіст-кібернетик. 
Роль економіста-кібернетика у функціонуванні ринку. 
Проблеми ринку, які вирішує економіст-кібернетик. 

 

12 тиждень 
12 тиждень 

 
12тиждень 
13тиждень 
13 тиждень 
13 тиждень 
14тиждень 
14 тиждень 
14 тиждень 
14 тиждень 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
У навчальному процесі використовуються наступні 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 іспиті. 

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

наявних данных,  
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 Змістовий модуль 3 
Т1 Т2 Т3 Кр1 СРС Т4 Т5 Кр2 Т6 Кр3 

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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.Конспект лекцій. 
3.Плані практичних занять. 
4.Методичні вказівки до практичних занять. 
5.Завдання для модульних контрольних робіт. 
6.Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт. 
7.Завдання до самостійної роботи студентів. 
8.Програма заліку. 
9.Критерії оцінювання відповідей студентів на заліку. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 
(перелік інформаційних ресурсів) 

16.Созинов В.А. Исследование систем управления.Учебные материалы ВГУЭС. Электронный 
ресурс].- Режим доступу: http://abc.vvsu.ru/Books/issled_sist_upr/page0027.asp 
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