




ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – формування у студентів знань щодо економічних категорій, 

понять, основних концепцій економічної теорії, дослідження умов і закономірностей 

функціонування економічної системи; оволодіння методичним інструментарієм дослідження 

економічних процесів  та явищ; систематизація вихідних знань про фундаментальні питання 

функціонування економічної системи; набуття навичок застосування інструментарію 

економічного аналізу для розуміння фундаментальних засад розвитку економіки. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Знання базової середньої освіти, що відповідає другому рівню Національної рамки 

кваліфікацій. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Основи економічної теорії» належить до переліку вибіркових до вивчення 

та передбачена до викладання студентам ОС бакалавр. Економічна теорія є фундаментальною 

галуззю економічної науки, що становить собою систему знань про основоположні принципи, 

закономірності і закони функціонування економічної системи та окремих її елементів; формує 

категоріальний апарат, теоретичний і методологічний інструментарій пізнання економічних 

процесів і явищ для цілої системи економічних наук – галузевих,  функціональних, низки 

економічних наук, що перебувають на стику різних галузей знання; на емпірико-теоретичному 

рівні розкриває закономірності функціонування економіки, принципи,  методи і механізми 

раціонального господарювання; формує базис сучасного економічного мислення для 

розуміння логіки соціально-економічного розвитку і обґрунтування економічної політики 

держави. 
 
4. Завдання (навчальні цілі): сприяти формуванню інтегральної компетентності – 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі 

професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій і методів культурології, а також характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов; загальних компетентностей – знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; фахових компетентностей – здатність використовувати різноманітні 

джерела інформації та методологічний апарат культурології для виявлення, аналізу 

культурних потреб суспільства. 

 

            Дисципліна спрямована на формування наступних програмних      

            компетентностей: 

 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат 

культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати (розуміти, усвідомлювати); 2. 
вміти; 3. комунікація  

Форми 

викладання 

і навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати категоріальний апарат, теоретичний і 

методологічний інструментарій пізнання 

економічних процесів. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті, 

усне опитування, 

експрес-контроль, 

16 
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самостійна 

робота 

індивідуальна 

самостійна робота, 

модульна контрольна 

робота 

1.2 Знати теоретичні концепції  провідних 

наукових шкіл та напрямів економічної 

науки і інструментарій економічної 

політики, що ними обґрунтовується. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті, 

усне опитування, 

експрес-контроль, 

індивідуальна 

самостійна робота, 

модульна контрольна 

робота 

16 

1.3. Розуміти основоположні принципи, 

закономірності і закони функціонування 

економічної системи та окремих її 

елементів; національні особливості 

сучасних моделей економіки. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті, 

усне опитування, 

експрес-контроль, 

індивідуальна 

самостійна робота, 

модульна контрольна 

робота 

16 

 Вміти    

2.1. Вміти здійснювати наукове пізнання  

економічної дійсності: на емпірико-

теоретичному і теоретичному рівнях, 

пояснювати сутність і економічних 

процесів і явищ, виявляти закономірності 

і функціональні взаємозв’язки між ними, 

формулювати економічні закони та 

закономірності розвитку економіки.  

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті, 

усне опитування, 

експрес-контроль, 

індивідуальна 

самостійна робота, 

модульна контрольна 

робота 

12 

2.2. Вміти використовувати набуті знання про 

закономірності і причинно-наслідкові 

зв’язки економічних явищ і процесів  для 

передбачення майбутніх економічних 

явищ на мікро- та макрорівнях, 

формування раціональної поведінки, 

підвищення ефективності управлінської 

діяльності. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті, 

усне опитування, 

експрес-контроль, 

індивідуальна 

самостійна робота, 

модульна контрольна 

робота 

12 

2.3.  Вміти застосовувати відповідні 

економічні методи та моделі для 

вирішення економічних задач та 

змістовно інтерпретувати отримані 

результати щодо функціонування 

економічної системи та окремих її 

елементів. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті, 

усне опитування, 

експрес-контроль, 

індивідуальна 

самостійна робота, 

модульна контрольна 

робота 

12 

 Комунікація    

3.1.  Здатність до самостійної систематизації, 

узагальнення великої кількості фактів з 

економічної дійсності, критичного 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті, 

усне опитування, 

6 
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осмислення та креативного мислення у 

дослідженнях та професійному 

спілкуванні. 

самостійна 

робота 
експрес-контроль, 

індивідуальна 

самостійна робота, 

модульна контрольна 

робота 
3.2 Використовувати професійну 

аргументацію для донесення економічної 

інформації  загально визначених цілей  

економічної політики; проблем 

економічної діяльності та можливих 

варіантів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у сфері економічної 

діяльності.  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті, 

усне опитування, 

експрес-контроль, 

індивідуальна 

самостійна робота, 

модульна контрольна 

робота 

5 

3.3 Здатність вести дискусію на науковому 

рівні, аргументовано доводити до 

аудиторії свою позицію щодо  

економічної ситуації, реальних проблем 

та можливостей розвитку економіки. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Участь в обговоренні на 

семінарському занятті, 

усне опитування, 

експрес-контроль, 

індивідуальна 

самостійна робота, 

модульна контрольна 

робота 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

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

ПРН 6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати інформацію 

щодо різноманітних контекстів культурної практики, 

визначати ступінь їх актуальності із застосуванням 

релевантних джерел, інформаційних, комунікативних 

засобів та візуальних технологій. 

+ + + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

Рівень досягнення запланованих результатів навчання визначається шляхом 

оцінювання роботи студента на семінарських заняттях, написання підсумкових контрольних 

робіт та виконання індивідуального завдання й презентації його результатів (самостійної 

роботи). 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні: 

− Результати навчання – 1.1. – 1.3. (знання) – до 48% 

− Результати навчання – 2.1. – 2.3. (вміння) – до 36% 

− Результати навчання – 3.1. – 3.3. (комунікація) – до 16% 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання: 100 балів максимум / 60 балів мінімум 

Формами контролю 

ЗЧ 1 ЗЧ 2 

Min. – 20 

балів 

Max. – 

35 балів 

Min. – 25 

балів 

Max. – 40 

балів 

Усна відповідь на семінарському заняття 3*1=3 3*3=9 3*1=3 3*3=9 
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Доповнення на семінарському занятті 3*1=3 3*1=3 3*1=3 3*1=3 

Експрес-контроль (тестування, бліц-

опитування) 

3*1=3 3*1=3 3*1=3 3*1=3 

Контрольна робота № 1 6 10 - - 

Контрольна робота № 2 - - 6 10 

Індивідуальна самостійна робота 5 10 10 15 

Підсумкова контрольна робота:                                          Min. 15 балів  /   Mах. 25 балів.      

 

 

1. Участь у роботі семінарських занять змістовної частини 1 (виступи, дискусії 

теоретичного характеру, змістовні доповнення, експрес-контроль) РН 1.1;1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 3.2; 

3.3 – 15 балів / 9 балів 

2. Контрольна робота № 1(теми 1-9) РН 2.1; 2.2; 1.3– 10 балів / 6 балів 

3. Участь у роботі семінарських занять змістовної частини 2 (виступи, дискусії 

теоретичного характеру, змістовні доповнення, експрес-контроль) РН 2.1; .2; 2.3;2.4; 3.1; 3.2; 

3.3.– 15 балів / 9 балів 

4. Контрольна робота № 2 (теми 10-16) ) РН 2.1; 2.2;1.3 – 10 балів / 6 балів 

5. Самостійна робота (реферат, есе, дайджест) РН 2.1;2.2; 3.2. – 25 балів / 15 балів 

6. Підсумкова контрольна робота: РН 1.1 – РН 2.4 – Mах.25 балів / Min.15 балів.      

 

- підсумкове оцінювання у формі контрольної роботи: 25 балів максимальна оцінка/ 

15 балів рубіжна оцінка: умови допуску до підсумкового оцінювання (підсумкової 

контрольної роботи): студент допускається заліку за умови отримання поточної семестрової 

оцінки не менше 45 балів. Для допуску до підсумкового оцінювання обов’язковим є наявність 

усних відповідей на семінарських заняттях та написання проміжних контрольних робіт.  Якщо 

сума балів менша критично допустимого мінімуму, для одержання допуску до заліку 

необхідно перескласти контрольні роботи, пройти тестування за тематикою навчальної 

дисципліни та виконати додаткове індивідуальне завдання.  

 

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова 

контрольна робота 

Підсумкова 

оцінка 

ЗЧ1 ЗЧ2 

Мінімум 20 25 15 60 

Максимум 35 40 25 100 

7.2 Організація оцінювання:  

семестрове оцінювання таких видів робіт, як індивідуальні виступи, доповнення та дискусії 

теоретичного характеру, розв’язання задач та вирішення практичних завдань, контрольні та 

самостійні роботи (написання есе, рефератів, реферування англомовних статей, аналітичні 

роботи) здійснюється під час семінарських занять, які відбуваються в он-лайн або в оф-лайн 

режимі за розкладом у визначеній в ньому аудиторії. 

 

Оцінювання індивідуальної роботи студента 

Кількість балів за індивідуальну самостійну роботу студента визначається у межах 

першого і другого модуля і не перевищують 25 балів (мінімальна кількість балів – 15 балів). 

Бали за індивідуальну самостійну роботу додаються до суми балів за поточну навчальну 

діяльність студента. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок: 
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Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план занять 

 

Загальний обсяг 120 год.у тому числі: 

Лекції –30 год. 

Семінарські заняття – 30 год.  

Самостійна робота – 60 год. 

  

№ 

п/

п 

Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 
робота 

 Змістовна частина 1 

«Загальні основи економічного розвитку » 

1 
Предмет і методи дослідження економічної 

теорії 
2 

 

2 
3 

2 
Економічні потреби та економічні інтереси 

суспільства 
2 2 

3 

3 
Економічна система суспільства 

2 2 3 

4 
Форми організації суспільного виробництва та 

їхня еволюція 
2 2 3 

5 Теорії грошей та грошового обігу 2 2 3 

6 Капітал, витрати виробництва та прибуток 2 2 3 

7 Ринок, його структура та функції. Моделі ринку 2 2 

 

3 

 Контрольна робота 1 - 3 
 Всього у ЗЧ 1 14 14 24 

 Змістовна частина 2 

«Економічне зростання та соціально-економічний прогрес» 

8 
Доходи населення, їх формування і розподіл. 

Зайнятість, відтворення робочої сили 
2 2 3 

9 
Підприємство та підприємництво у ринковій 

економіці 
2 2 3 

10 
Ринкові відносини в аграрному секторі 

економіки  
2 2 3 

11 Національне виробництво і відтворення . 2 2 3 

12 Економічний розвиток та його чинники. 2 2 3 

13 Фінансова система 2 2 3 

14 Кредитна система 2 2 3 

15 Світове господарство та його еволюція 2 
2 

3 
 Контрольна робота 2  3 

 Індивідуальна самостійна робота - - 9 

 Всього у ЗЧ 2 16 16 36 

 Всього 30 30 60 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна література: 

1. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 9-те вид., перероб. 

і допов. – К.: Знання-Прес, 2014. – 710 с.  

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 9-те вид., 

перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2014. – 710 с. Електронний ресурс (з локальної 

мережі КНУ): 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazyl 

evych_ekonomichna_2014.pdf  

3. Економічна теорія: політекономія: практикум: Навч. посіб. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: 

Знання, 2010. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_politek
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