1.Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів/годин
Усього годин аудиторної роботи
в т.ч.:
 лекційні заняття, год.
 практичні заняття, год.
 лабораторні заняття, год.
семінарські заняття, год.
Усього годин самостійної роботи
Вид контролю - іспит

Всього годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
5/150
5/150
64
20
32
32
86

8
12
130

Примітка.

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі:
для денної форми навчання – 42,67%
для заочної форми навчання – 13,33%

1. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни
2.1.Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни
Навчальний курс " Основи економічної теорії" є одним з базових курсів, що
формують майбутнього економіста незалежно від спеціалізації. Логіка і
структура курсу ― Економічна теорія ‖ та передбачені цією програмою методи
його вивчення дозволять студентам набути певного рівня професіоналізму та
навичок, які необхідні для самостійної економічної поведінки.
Предметом вивчення дисципліни є виробничі відносини та дослідження
законів, які керують виробництвом, розподілом, обміном та споживанням.
Метою вивчення дисципліни є формування глибоких економічних знань,
логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, адекватних
умовам генези ринкових відносин, оволодіння студентами базовими методами
аналізу економічних процесів, вмінням приймати обґрунтовані рішення з
приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною
діяльністю.
2.2.Завдання навчальної дисципліни (ЗК, ФК)
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів
необхідних компетентностей:
 загальні компетентності:
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1).

 спеціальні компетентності :
-

Здатність до аналізу та оцінки соціально-економічних процесів, розгляду суспільних
явищ в конкретних історичних умовах (СК1)

2.3.Програмні результати навчання (ПРН)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним
продемонструвати такі результати навчання:
-

Розуміти сутність, принципи та причинно-наслідкові зв’язки різних суспільних явищ,
вміти аналізувати історичні події та процеси (ПРН1)

2. Структура навчальної дисципліни
3.1.Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни
Назви розділів

Кількість годин
денна форма навчання
заочна форма навчання
(ДФН)
(ЗФН)
усього
у тому числі
усього
у тому числі
Л

п

3

4

4

2

2

-

13

2 -

4

2

2

-

13

- -

1
Тема 1. Предмет і
методи дослідження
економічної теорії
Тема 2. Економічні
потреби суспільства.
Економічні інтереси
Тема 3. Економічна
система суспільства.
Відносини власності
Тема 4. Форми
організації
суспільного
виробництва та їх
еволюція
Тема 5. Теорії
грошей і грошового
обігу. Інфляція
Тема 6. Ринкова
економіка: суть,
структура та
інфраструктура.
Попит і пропозиція.
Конкуренція і
монополія в
ринковій економіці.
Тема 7.
Підприємництво в
ринковій економіці.
Капітал
підприємства.
Витрати
виробництва і
прибуток
Тема 8. Ринкові
відносини в
аграрному секторі
економіки
Тема 9.
Макроекономіка.
Макропоказники та
методи їх
обчислення

2
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Тема 10. Суспільне
4
відтворення і
циклічні коливання
в економіці
Тема 11. Зайнятість і 12
відтворення робочої
сили. Доходи, їх
джерела та розподіл
Фінансова, кредитна
та податкова
системи
Інша самостійна
64
робота

Усього годин 150

№
з/п
1

2

2

-

14

4

4

4

14

-

-

64

32 32

86 150

2

- 2

4
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8 12

130

3.2.Лекційні заняття
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин
ДФН
ЗФН
2
2
Тема 1. Предмет і методи дослідження економічної
теорії.
1. Предмет економічної теорії. Економіка, політична економія,
економікс.
2. Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії.
3. Економічні закони, економічні категорії та принципи.
4. Функції економічної теорії.
5. Позитивний та нормативний економічний аналіз.
Особливості мікро- та макроекономічного аналізу.

2

Тема
2.
Економічні
Економічні інтереси.

потреби

суспільства.

2

-

4

-

2

-

1. Економічні потреби суспільства, їхня сутність та структура.
Закон зростання потреб. Взаємозв'язок виробництво - потреби.
2. Теорії потреб. Теорія потреб А.Маслоу.
3. Благо як засіб задоволення потреб. Корисність благ.
4. Економічні інтереси, їхня сутність, види та взаємодія.
Домінування приватного інтересу в ринковій економіці.

3

Тема 3. Економічна система суспільства. Відносини
власності.
1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації
суспільного розвитку.
2. Економічні системи. Зміст та структурні елементи
економічної системи. Цілісність, органічність, іерархічність
системи. Функціонування суб'єктів системи в єдності прав,
обов'язків та відповідальності.
3. Типи і моделі економічних систем.
4. Правовий та економічний зміст власності.
5. Різноманітність форм власності та форм господарювання.
Різновиди приватної та суспільної форм власності.
6. Роздержавлення та приватизація, їхня суть і відмінності.
Форми та методи
приватизації державного майна.
Приватизаційні папери.

4

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва

та їх еволюція.
1. Генезис форм організації суспільного виробництва.
Натуральне виробництво. Товарне виробництво: умови
виникнення, розвиток та типи.
2. Товар та його властивості. Поняття товару. Відмінність
товару від продукту. Властивості товару: споживна вартість,
мінова вартість, вартість.
3. Величина вартості товару та фактори, що на неї впливають.
Індивідуальна і суспільна вартість. Закон вартості, його зміст та
функції.

5

Тема 5. Теорія грошей і грошового обігу. Інфляція.

2

-

4

2

4

2

1. Теоретичні концепції виникнення і суті грошей: металістична
та номіналістична теорія. Кількісна теорія грошей. Теорія
грошей К Маркса. Сучасні теорії грошей.
2. Функції грошей та їх еволюція. Різноманітність форм
грошей: товарні, металеві та паперові гроші; кредитні та
електронні гроші.
3. Грошова система, її структурні елементи і типи. Історія
грошей України.
4. Інфляція: зміст, причини, види, наслідки.

6

Тема 6. Ринкова економіка: суть, структура та
інфраструктура.
Попит і пропозиція. Конкуренція і монополія в
ринковій економіці.
1. Сутність та основні ознаки ринкової економіки.
2. Об'єктивні умови виникнення ринку та його сутність.
Поняття ринку, його характерні риси, основні принципи
функціонування та етапи розвитку. Функції ринку.
3. Структура, види та сегментація ринків. Критерії класифікації
ринків. Ринки факторів виробництва. Тіньовий ринок. Суб'єкти
ринку: домогосподарства, фірми, держава.
4. Інфраструктура ринку. Біржа як елемент ринкової
інфраструктури, її види та функції. Банки та небанківські
інституції. Валютна біржа. Формування інфраструктури ринку в
Україні.
5. Суть попиту та фактори, що його визначають. Закон попиту.
Крива попиту. Рух по кривій попиту. Зсув кривої попиту.
6. Пропозиція. Зміст і фактори, що на неї впливають. Закон
пропозиції Крива пропозиції. Рух по кривій пропозиції та
зрушення кривої пропозиції. Еластичність попиту та
пропозиції.
7. Конкуренція, її суть та функції в ринковій економіці.
Економічні основи конкуренції. Закон конкуренції. Види
економічної конкуренції.
8. Монополія та її суть. Форми монополістичних об'єднань.
Показники монопольної влади.
9. Антимонопольна політика держави та її суть

7

Тема 7. Підприємництво у ринковій економіці.
Капітал підприємництва. Витрати виробництва.
1. Підприємництво, його суть, основні принципи й ознаки.
Теорія підприємництва. Класи3чна та інноваційна моделі
підприємництва.

2. Сучасні організаційно-правові форми підприємництва.
3. Нові види підприємницької діяльності. Ризик у
підприємницькій діяльності та його види
4. Капітал як соціально-економічне явище. Авансований капітал
і його структура. Основний капітал. Фізичний та моральний
знос основного капіталу. Амортизація, її показники та методи
нарахування. Капіталомісткість. Капіталовіддача. Оборотний
капітал. Оборотні засоби. Активи підприємства.
5. Кругооборот і оборот капіталу, його функціональні форми.
6. Витрати виробництва та їхні види. Собівартість продукції як
суспільна форма витрат виробництва, її структура, види,
функції.
7. Доходи та прибуток фірми. Види доходу та прибутку.
Рентабельність. Норма рентабельності.
8. Мінімізація витрат та максимізація прибутку за різних
комбінацій економічних ресурсів.

8

Тема 8. Ринкові відносини в аграрному секторі
економіки.

2

-

4

2

2

-

4

-

1. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. Форми
власності на землю і форми господарювання в аграрному
секторі економіки.
2. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Ринок
земельних ресурсів. Ціна землі.
3. Аграрно-промислова інтеграція та агропромисловий
комплекс. Державна політика регулювання й підтримки
сільськогосподарського виробництва.

9

Тема
9.
Макроекономіка.
Макроекономічні
показники та способи їх обчислення.
1. Макроекономічні категорії. Макропоказники.
2. Суспільний продукт. Методи обчислення суспільного
продукту: система національних рахунків (СНР) і система
балансу народного господарства (БНГ).
3. Сучасні форми суспільного продукту: валовий суспільний
продукт (ВСП), валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий
національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт
(ЧВП), національний доход (НП).
4. Національне багатство: сутність, структура та проблеми його
відтворення. Національне багатство України: проблеми
відтворення, збереження, примноження.

10

Тема 10. Суспільне відтворення й циклічні
коливання в економіці.
1. Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення.
Види економічного відтворення.
2. Економічне зростання: сутність, типи, фактори.
Інвестиційний процес та його складові.
3. Причини економічних криз. Циклічність економічного
розвитку. Види циклів. Основні характеристики малих,
середніх та великих циклів. Економічний цикл та його фази.
4. Комплексна характеристика кризи. Рецесія. Особливості
структурних криз та їхні види.

11

Тема 11. Зайнятість і відтворення робочої сили.
Доходи, їх джерела та розподіл.

1. Ринок праці та особливості його функціонування. Типи
зайнятості: фактична й ефективна. Формування та рух
економічно активного населення.
2. Безробіття, його види і наслідки. Типи безробіття: фактичне й
природне; фрикційне, структурне та циклічне. Цілі, принципи
та механізм державного регулювання зайнятості.
3. Принципи й механізм формування факторних доходів.
4. Попит і пропозиція на ринку ресурсів. Вибір
комбінації факторів.
5. Заробітна плата: зміст, форми, системи. Номінальна і
реальна заробітна плата. Диференціація доходів населення.
Крива Лоренца і коефіцієнт Джині.

Усього годин 32
№
з/п
1

8

3.3. Семінарські заняття
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин
ДФН
ЗФН
2
Тема 1. Предмет і методи дослідження економічної
теорії.
1. Предмет економічної теорії. Економіка, політична економія,
економікс.
2. Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії.

2

Тема
2.
Економічні
Економічні інтереси.

потреби

суспільства.

2

-

4

-

2

-

2

2

1. Економічні потреби суспільства, їхня сутність та структура.
Закон зростання потреб. Взаємозв'язок виробництво - потреби.
2. Теорії потреб. Теорія потреб А.Маслоу.

3

Тема 3. Економічна система суспільства. Відносини
власності.
1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації
суспільного розвитку.
2. Економічні системи. Зміст та структурні елементи
економічної системи. Цілісність, органічність, іерархічність
системи. Функціонування суб'єктів системи в єдності прав,
обов'язків та відповідальності.
3. Типи і моделі економічних систем.
4. Правовий та економічний зміст власності.

4

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва
та їх еволюція.
1. Генезис форм організації суспільного виробництва.
Натуральне виробництво. Товарне виробництво: умови
виникнення, розвиток та типи.
2. Товар та його властивості. Поняття товару. Відмінність
товару від продукту. Властивості товару: споживна вартість,
мінова вартість, вартість.

5

Тема 5. Теорія грошей і грошового обігу. Інфляція.
1. Теоретичні концепції виникнення і суті грошей: металістична
та номіналістична теорія. Кількісна теорія грошей. Теорія
грошей К Маркса. Сучасні теорії грошей.
2. Функції грошей та їх еволюція. Різноманітність форм
грошей: товарні, металеві та паперові гроші; кредитні та
електронні гроші.

6

Тема 6. Ринкова економіка: суть, структура та
інфраструктура.
Попит і пропозиція. Конкуренція і монополія в
ринковій економіці.

4

2

4

2

2

2

4

2

2

-

1. Сутність та основні ознаки ринкової економіки.
2. Об'єктивні умови виникнення ринку та його сутність.
Поняття ринку, його характерні риси, основні принципи
функціонування та етапи розвитку. Функції ринку.
3. Структура, види та сегментація ринків. Критерії класифікації
ринків. Ринки факторів виробництва. Тіньовий ринок. Суб'єкти
ринку: домогосподарства, фірми, держава.
4. Інфраструктура ринку. Біржа як елемент ринкової
інфраструктури, її види та функції. Банки та небанківські
інституції. Валютна біржа. Формування інфраструктури ринку в
Україні.
5. Суть попиту та фактори, що його визначають. Закон попиту.
Крива попиту. Рух по кривій попиту. Зсув кривої попиту.
6. Пропозиція. Зміст і фактори, що на неї впливають. Закон
пропозиції Крива пропозиції. Рух по кривій пропозиції та
зрушення кривої пропозиції. Еластичність попиту та
пропозиції.

7

Тема 7. Підприємництво у ринковій економіці.
Капітал підприємництва. Витрати виробництва.
1. Підприємництво, його суть, основні принципи й ознаки.
Теорія підприємництва. Класична та інноваційна моделі
підприємництва.
2. Сучасні організаційно-правові форми підприємництва.
3. Нові види підприємницької діяльності. Ризик у
підприємницькій діяльності та його види
4. Капітал як соціально-економічне явище. Авансований капітал
і його структура. Основний капітал. Фізичний та моральний
знос основного капіталу. Амортизація, її показники та методи
нарахування. Капіталомісткість. Капіталовіддача. Оборотний
капітал. Оборотні засоби. Активи підприємства.

8

Тема 8. Ринкові відносини в аграрному секторі
економіки.
1. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості. Форми
власності на землю і форми господарювання в аграрному
секторі економіки.
2. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення. Ринок
земельних ресурсів. Ціна землі.
3. Аграрно-промислова інтеграція та агропромисловий
3комплекс. Державна політика регулювання й підтримки
сільськогосподарського виробництва.

9

Тема
9.
Макроекономіка.
Макроекономічні
показники та способи їх обчислення.
1. Макроекономічні категорії. Макропоказники.
2. Суспільний продукт. Методи обчислення суспільного
продукту: система національних рахунків (СНР) і система
балансу народного господарства (БНГ).

10

Тема 10. Суспільне відтворення й циклічні
коливання в економіці.

1. Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення.
Види економічного відтворення.
2. Економічне зростання: сутність, типи, фактори.
Інвестиційний процес та його складові.
3. Причини економічних криз. Циклічність економічного
розвитку. Види циклів. Основні характеристики малих,
середніх та великих циклів. Економічний цикл та його фази.
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Тема 11. Зайнятість і відтворення робочої сили.
Доходи, їх джерела та розподіл.

4

2

32

12

1. Ринок праці та особливості його функціонування. Типи
зайнятості: фактична й ефективна. Формування та рух
економічно активного населення.

Фінансова та податкова
політика держави.

системи.

Фіскальна

1. Необхідність, суть і функції фінансів. Фінансова система
України.
2. Державний бюджет і його структура. Доходи та видатки
бюджету. Бюджетний дефіцит: причини та шляхи його
подолання. Державний борг, його види та джерела покриття.
3. Податкова система, її структура, значення, принципи
побудови і функціонування. Суть і функції податків. Види
податків. Крива А.Лаффера.
4. Фіскальна політика держави та її види.

Усього годин

3.4.Самостійна робота
№
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин
з/п
ДФН
ЗФН
1
Економічні закони, економічні категорії та принципи.
2
Функції
економічної теорії. Позитивний та
нормативний економічний аналіз. Особливості мікрота макроекономічного аналізу.
2
Благо як засіб задоволення потреб. Корисність благ.
Економічні інтереси, їхня сутність, види та взаємодія.
2
Домінування приватного інтересу в ринковій
економіці.
3
Правовий
та
економічний
зміст
власності.
2
2
Різноманітність
форм
власності
та
форм
господарювання. Різновиди приватної та суспільної
форм власності. Роздержавлення та приватизація, їхня
суть і відмінності. Форми та методи приватизації
державного майна. Приватизаційні папери.
4
Властивості товару: споживна вартість, мінова
2
2
вартість, вартість. Величина вартості товару та
фактори, що на неї впливають. Індивідуальна і
суспільна вартість. Закон вартості, його зміст та
функції.
5
Інфляція: зміст, причини, види, наслідки.
2
2
6
Конкуренція, її суть та функції в ринковій економіці.
4
4

7

8

9

Економічні основи конкуренції. Закон конкуренції.
Види економічної конкуренції. Монополія та її суть.
Форми монополістичних об'єднань. Показники
монопольної влади. Антимонопольна політика
держави та її суть.
Доходи та прибуток фірми. Види доходу та прибутку.
Рентабельність. Норма рентабельності. Мінімізація
витрат та максимізація прибутку за різних комбінацій
економічних ресурсів.
Аграрно-промислова інтеграція та агропромисловий
комплекс. Державна політика регулювання й
підтримки сільськогосподарського виробництва.
Національне багатство: сутність, структура та
проблеми його відтворення. Національне багатство
України:
проблеми
відтворення,
збереження,
примноження.

4

4

2

4

2

4

10

Причини економічних криз. Циклічність економічного
розвитку. Види циклів. Основні характеристики
малих, середніх та великих циклів. Економічний цикл
та його фази.
Комплексна
характеристика
кризи.
Рецесія.
Особливості структурних криз та їхні види.

-

2

11

Податкова система, її структура, значення, принципи
побудови і функціонування. Суть і функції податків.
Види податків. Крива А.Лаффера. Фіскальна політика
держави та її види.
Інша самостійна робота
Усього годин

4

4

64
86

98
130

4. Індивідуальні завдання
Індивідуальним завданням з дисципліни «Основи економічної теорії» є
комплексне завдання, що виконується студентами самостійно при
консультуванні викладачем.
Метою індивідуальної роботи є придбання студентами досвіду в
дослідженні актуальних проблем управління підприємством, розширення
професійних знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Основи
економічної теорії», формування практичних навичок ведення самостійної
дослідницької роботи.
В процесі виконання індивідуальної роботи студент повинен
продемонструвати вміння:
- формулювати мету і завдання роботи;
- обґрунтовувати методи вирішення поставлених завдань;
- розробляти структуру роботи;
- працювати з літературними джерелами та статистичними даними;
- виявляти проблеми в рамках досліджуваної теми;
- формулювати результати своєї роботи і давати їм оцінку.

Рекомендовані теми індивідуальних завдань:
1. Основні теорії сучасної світової думки.
2. Проблеми впровадження СНР в Україні.
3. Сучасні теорії сукупної пропозиції.
4. Державний бюджет країни.
5. Умови рівноваги на ринку робочої сили.
6. Циклічні прояви в сучасній економіці.
7. Державний борг України та можливості його погашення.
8. Причини нестабільності грошово-кредитної системи.
9. Фінансова система України.
10. Податкова система України.
11. Безробіття та інфляція – основні індикатори макроекономічної
нестабільності в країні.
12. Джерела зростання економіки в Україні.
5.
Методи навчання
При викладанні дисципліни «Основи економічної теорії» для активізації
навчального процесу передбачено використання таких сучасних навчальних
технологій, як проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, ділові ігри,
кейс-метод.
Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів.
Коло питань теми лекції обмежується кількома ключовими моментами, увага
студентів має бути сконцентрована на матеріалі, що не знайшов відображення в
підручниках. При проведенні проблемної лекції має бути розданий друкований
матеріал і виділені головні висновки з питань, що розглядаються.
Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий
проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних
побудов, образів, доведень та узагальнень.
Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою
активізації навчального процесу, як робота в малих групах.
Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практичні
заняття за формою та змістом, створює можливості для участі кожного
студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування досвіду соціального
спілкування.
Дискусії передбачають обмін думками й поглядами учасників щодо
певної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і
переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать
оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.
Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу
наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і
передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, інцидентів у
процесі вивчення навчального матеріалу.
6. Методи контролю
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає

оцінювання всіх форм вивчання дисципліни.
Перевірку й оцінювання знань студентів викладач проводить у
наступнихформах:
1. Оцінювання роботи студентів під час практичних занять.
2. Оцінювання виконання індивідуального завдання.
3. Оцінювання засвоєння питань для самостійного опрацювання.
4. Проведення поточного контролю.
5. Проведення підсумкового контролю у вигляді іспиту (усна і
письмова відповідь).
7.Критерії оцінювання результатів навчання студентів
7.1. Для стаціонарної форми навчання
При визначенні рівня успішності студентів використовують систему
оцінки знань, яка зорієнтована на стимулювання систематичної аудиторної та
самостійної роботи студентів.
Оцінювання результатів навчання проводиться в балах, максимальна
кількість яких за кожний підсумковий контроль становить 100. Кожній сумі
балів відповідає оцінка за національною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 7.1).
Таблиця 7.1. Шкала оцінювання успішності студентів
За 100бальною
шкалою
90 - 100
82 - 89
74 - 81
64 - 73
60 - 63
35 – 59
0 - 34

За національною шкалою
Екзамен,
диференційований залік

Залік

Відмінно
Добре

Зараховано
Задовільно
Незадовільно (незараховано) з
можливістю повторного складання
Незадовільно (незараховано) з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

За шкалою
ЄCTS

A
B
C
D
E
FX
F

Поточний контроль полягає в оцінюванні рівня підготовленості студентів
до виконання конкретних робіт, повноти та якості засвоєння навчального
матеріалу та виконання індивідуальних завдань відповідно до робочої програми
навчальної дисципліни. Поточний контроль проводиться за кожною вивченою
темою шляхом усного чи письмового опитування. Результати поточного
контролю оцінюються за чотирибальною шкалою.
Критерії поточного оцінювання студентів за національною шкалою
подано у таблиці 7.2.
Таблиця 7.2. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Оцінка
Критерії оцінювання
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння
5
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною
«відмінно»

програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв
креативності у розумінні та творчому використанні набутих знань та
умінь.

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної
та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та
оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі,
3
«задовільно» достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності,
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою,
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із
допомогою викладача
виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного
2
«незадовільно» програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється
початковими уявленнями про предмет вивчення.

4
«добре»

Результати екзаменаційного контролю оцінюються за 50 - бальною
шкалою. Підсумкове оцінювання за результатами вивчення дисципліни
здійснюється за 100 бальною шкалою з урахуванням результатів поточного та
екзаменаційного контролю. При цьому максимально 50 балів студент може
отримати за результатами поточного оцінювання та 50 балів - за результатами
складання екзамену. Для переведення результатів поточного контролю за
чотирибальною шкалою у 50 - бальну шкалу використовується така формула:
де ПК - результати поточного контролю за 50 — бальною шкалою;
САЗ - середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок
під час поточного контролю за чотирибальною шкалою.
Результати поточного контролю можуть бути змінені за рахунок
заохочувальних балів:
- студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру додається 2
бали;
- за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових
конференціях додається 2 бали, за участь у таких же заходах на регіональному
чи загальнодержавному рівні додається 5 балів;
- за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за рішенням
кафедри.
7.2. Заочна форма навчання
Підсумкове оцінювання результатів вивчення дисципліни здобувачами
вищої освіти за заочною формою навчання здійснюється за 100 бальною
шкалою з урахуванням результатів поточного контролю, екзаменаційного
контролю та виконання індивідуального завдання у міжсесійному періоді. При
цьому максимально 30 балів студент може отримати за результатами поточного
оцінювання, 50 балів - за результатами складання екзамену, 20 балів - за
виконання індивідуального завдання у міжсесійному періоді. Для переведення
результатів поточного контролю за чотирибальною шкалою у 30 - бальну
шкалу використовується така формула:
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1. Липчук В. В., Небоженко Т. В. Основи економічної теорії: методичні
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