




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: Знати ключові 

аспекти функціонування економіки. Вміти мислити логічно та аналітично, застосовувати на 

практиці специфічні методи та прийоми пізнання для обґрунтування та оцінки економічних 

явищ і процесів. Володіти навичками самостійного пошуку, аналізу та систематизації 

інформації економічного характеру. 

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 інтегральну компетентність – здатність 

розв’язувати складні математичні задачі та практичні проблеми у професійній діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й 

комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов; 

загальні компетентності – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність 

спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися іноземною 

мовою; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність учитися 

і оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел; здатність працювати в команді; здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань); здатність працювати 

автономно; фахову компетентність – здатність подавати математичні міркування та висновки 

з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати 

математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі; здатність 

розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси. 

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 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
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; 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

14 
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завдань; модульна 

контрольна робота 

1.2 Знати основні принципи економічного 

аналізу мікро- та макроекономічних 

процесів, тенденцій. 

лекція; 

семінарське 

заняття; 

самостійна 

робота 

участь у дискусії на 

семінарських 

заняттях; виконання 

аналітично-

розрахункових 

завдань 

13 

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; модульна 

контрольна робота 

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; 
модульна 

контрольна робота 

9 

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 

7 

3.2 Здатність вести дискусію, відстоювати 

власні погляди, використовувати 

професійну аргументацію. 

лекція, 

семінарське 

заняття; 

самостійна 

робота 

участь у дискусії на 

семінарських 

заняттях; бліц-

опитування 

7 

4.1 Вирішення конкретних прикладних 

задач в сфері управління 

економічними об'єктами на основі 

теоретичних положень економічної 

теорії. 

лекція, 

семінарське 

заняття; 

самостійна 

робота 

участь у дискусії на 

семінарських 

заняттях; бліц-

опитування; 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

завдань; підсумкова 

контрольна робота 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання  
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 

РН-7. Пояснювати математичні концепції мовою, 

зрозумілою для нефахівців у галузі математики. 
 + + +    
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РН-8. Здійснювати професійну письмову й усну 

комунікацію українською мовою та однією з 

іноземних мов. 

+  +   + + 

РН-9. Уміти працювати зі спеціальною 

літературою іноземною мовою. 
 +   + + + 

РН-12. Відшуковувати потрібну науково-технічну 

інформацію у науковій літературі, базах даних та 

інших джерелах інформації. 

+  + + + +  

РН-25. Дотримуватися норм етичної поведінки 

стосовно інших людей, адаптуватися та 

комунікувати. 

 + +  + + + 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: (макс. 100 балів / мінім. 60 балів) 

1. Усне опитування, дискусія (РН 1.1; 2.1; 3.1, 3.2) – 20 балів / 12 балів; 

2. Тестування (РН 1.1-1.3; 2.1-2.2; 3.1-3.2) – 10 балів / 6 балів; 

3. Модульна контрольна робота (2 МКР, по 10 балів макс. кожна) (РН 1.2; 2.2) – 20 балів / 12 

балів; 

4. Індивідуальне творче завдання (проєкт) (РН 1.1; 2.1, 3.2; 4.1)– 10 балів/ 6 бал. 

5. Підсумкова контрольна робота (РН 1; 2.1; 4) – 40 балів / 6 балів. 

     

- підсумкове оцінювання у формі контрольної роботи: Підсумковий контроль здійснюється 

у формі письмової контрольної роботи, яка оцінюється максимум у 40 балів та проводиться на одному 

з останніх семінарських занять з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни студенту виставляється 

за результатами роботи протягом семестру як сума балів, отриманих впродовж навчального семестру, 

включаючи бали, отримані за виконання самостійної роботи та підсумкової контрольної роботи. 

 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру.  

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова контрольна робота Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Семестрове оцінювання таких видів робіт, як: дискусії, опитування, розв’язування 

задач, тестування, контрольні роботи здійснюються під час занять, які відбуваються за 

розкладом.  

Самостійна робота студента полягає в систематичному опрацюванні нормативно – 

законодавчих актів та звітів про оцінку суб’єктів господарювання. Засвоєний матеріал підлягає 

перевірці на кожному семінарському занятті у формі усного опитування. Крім того, результати 

самостійного опрацювання матеріалу перевіряються у вигляді коротких письмових робіт двічі 

(протягом модульних тижнів), кожна з яких оцінюється максимум у 5 балів. 

Відпрацювання пропущених занять здійснюється шляхом виконання студентом  

додаткових розрахункових завдань з дисципліни.  

* У випадку виникнення додаткових питань та складних ситуацій під час навчального 

процесу, їх вирішення здійснюється з посиланням на засади Положення про організацію 

освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.  
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7.3. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

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 - 4 

2 Тема 2. Економічні потреби та інтереси 2 

2 

2 

3 
Тема 3. Матеріальні основи розвитку  цивілізації. Власність в 

системі економічних відносин 
- 4 

4 Тема 4. Суспільне виробництво та його результати 2 - 3 

5 Тема 5. Сутність та еволюція грошей і грошового обігу 2 

2 

2 

6 
Тема 6. Ринкова економіка: сутність, структура, 

інфраструктура 
2 3 

7 
Тема 7. Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні 

проблеми людства 
- - 4 

 

 Модульна контрольна робота 1 

 (модульна контрольна робота проводиться викладачем на 
лекційному занятті в обсязі 1 год. (півпари)) 

 1    

Змістовна частина 2: «Вступ до мікро- та макроекономіки» 

8 Тема 8. Попит, пропозиція та ринкова рівновага 2 
2 

3 

9 Тема 9.Конкуренція та ринкові структури  2 2 

10 
Тема 10. Підприємництво та  підприємство в системі 

ринкових відносин 
2 - 4 

11 Тема 11. Витрати виробництва та прибуток фірм 2 2 2 

12 Тема 12. Доходи, їх джерела та розподіл 2 - 2 

13 
Тема 13. Економічне зростання. Цикли та макроекономічна 

нестабільність 
2 - 4 

14 Тема 14. Національне виробництво та відтворення  2 - 3 

15 Тема 15.  Фінансова та кредитна системи 2 
2 

2 

16 Тема 16. Урядове регулювання національної економіки - 2 

17 Тема 17. Світовий ринок - - 4 

 
 Модульна контрольна робота 2 

(модульна контрольна робота проводиться викладачем на 

лекційному занятті в обсязі 1 год. (півпари)) 

 1    

 ВСЬОГО 28 10 50 

Загальний обсяг – 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Консультації – 2 год. 

Семінари – 10 год. 

Самостійна робота –50 год. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: 
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1. Kishtainy N. The Economics Book: Big Ideas Simply Explained. DK, 2018. 352 p. 

2. Nicholson W., Snyder Ch. Intermediate Microeconomics and Its Application. Cengage Learning, 

2021. 658 p. 

3. Базилевич В. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. К.: Знання, 2008. 263 с. 

4. Базилевич В., Базилевич К. Макроекономіка: підручник. К.: Знання, 2008. (Класичний 

університетський підручник). 703 с. 

5. Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. Практикум: навч. посіб. К.: 

Знання, 2010. 550 с. 

6. Економічна теорія: навч.-метод. комплекс для студ. спеціальності «Економічна теорія». К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 79 с. 

7. Економічна теорія: Політекономія: підручник. 9-ме  вид., переробл. і доповн. К., Знання, 

2014. 702 с. 

8. Економічна теорія: Політекономія: практикум: навч. посіб. К.: Знання, 2010. 494 с. 

9. Історія економічних учень: підручник у 2 ч. К.: Знання-Прес, 2006. 575 с. 

10. Мікроекономіка. Практикум: навч. посібник, за ред. В. Д. Базилевича.  К.: Знання, 2012. 

491 с.  

11. Мікроекономіка: підручник, за ред. В. Д. Базилевича].  К.: Знання, 2007. (Класичний 

університетський підручник). 679 с. 

 

Додаткова: 

1. Ahiakpor J. Macroeconomics Without The Errors Of Keynes: The Quantity Theory Of Money, 

Saving, And Policy (Routledge Studies In The History Of Economics). 2019. 244 р. 

2. Dreyfuss R., Pila J. The Oxford handbook of intellectual property law. Oxford: Oxford 

University Press, 2018. 1072 p. 

3. Базилевич В. Д. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. Вища школа, 2018. 

№3. c. 71-90. 

4. Базилевич В. Филюк Г.  Природні монополії: [монографія]. К.: Видавництво «Знання», 

2006. 367 с. 

5. Бодров В. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми 

регулювання та управління: [навч. посіб.]. К.: Вид-во УАДУ, 2002. 104 с. 

6. Гайдай Т. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: [монографія]. К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 296 с. 

7. Гальчинський А. Криза і цикли світового розвитку. К.: «АДЕФ-Україна», 2009. 392 с. 

8. Гражевська Н. Економічні системи епохи глобальних змін. К.: Знання, 2008. 431 с.   

9. Ігнатюк А. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: [монографія]. К.: 

ННЦ ІАЕ, 2010. 465 с. 

10. Камінська Т. Основи економічної теорії: підручник (I-IV р.а.). К.: Медицина, 2018. 232 с. 

11. Мазур І. Детінізація економіки України: теорія та практика: [монографія]. К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2006. 329 с.  

12. Маслов А. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення: 

[монографія]. К. : Аграр Медіа Груп, 2012. 432 с.  

13. Ходжаян А. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність, методи 
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