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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг дисципліни:  

кредити ЄКТС / години 
4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), практичні (8 год.), самостійна робота 
(104 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається Кодексом академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 
Відвідування занять. 
Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і 

семінарські (практичні) заняття курсу. 
Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 
обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня 

пропуску його. 
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду 

наукових публікацій за заданою проблематикою дисципліни, 

поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; при 

виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його тему та творчо підходять 

до його вирішення. 
Що будемо вивчати?  Зародження і розвиток економічної теорії, форми суспільного 

виробництва, ринкову економіку, її еволюцію та сучасні моделі, 
сутність та види монополії і конкуренції, фінансово-кредитну 

систему, ринок праці, аграрні відносини, сутність, функції і форми 

підприємств, циклічні коливання і кризи в економіці, цілі, засоби та 

методи державного впливу на економіку 

Чому це треба вивчати?  Формування у майбутніх фахівців базових знань  про економічні 

категорії, явища і процеси, дію економічних законів та набуття 

навичок, необхідних для  розвитку суб’єктів господарювання в 

умовах ринкової економіки 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Пояснювати соціально-економічні явища та суспільно-економічні 

процеси у сфері обслуговування 

Знання господарських механізмів, спрямованих на ефективне 

господарювання в умовах обмежених економічних і природних 

ресурсів 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і 
мислення 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
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закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя 

Уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, 

політичні, екологічні, культурні та інші події та явища 

Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та 

процесів 

Здатність до нового економічного мислення, що відповідає сучасним 
умовам господарювання; уміння аналізувати реальні економічні 

процеси, усвідомлювати економічні проблеми, пов’язані з 

майбутньою практичною діяльністю 

Знання методів організації ефективного господарювання на рівні 

підприємства, необхідної сукупності теоретичних та практичних 

знань з внесенням пропозицій щодо удосконалення діяльності 

підприємства 

Зміст дисципліни Предмет і метод економічної теорії 

Основні форми економічного розвитку 

Ринкова економіка, її еволюція та сучасні моделі 

Монополія і конкуренція 

Фінансово-кредитна система ринкового господарства 
Ринок праці, зайнятість і соціальний захист населення 

Аграрні відносини та земельна рента 

Підприємництво і підприємство 

Відтворення та результативність суспільного виробництва 

Циклічні коливання і кризи в економіці 

Світове господарство та форми міжнародних економічних відносин 

Державне регулювання ринкової економіки 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та 

додаткових видів завдань: підготовка доповідей за заданою 

проблематикою дисципліни, поглиблене опрацювання окремих 

лекційних тем або питань; підготовка до поточного контролю знань, 

що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 
самодіагностики, самостійне опрацювання теоретичного матеріалу за 

зазначеною тематикою; систематизація вивченого матеріалу з метою 

підготовки до екзамену (перелік міститься в Методичних вказівках 

для підготовки до семінарських (практичних) занять), а також 

обов’язкових письмових індивідуальних навчально-дослідних 

завдань (за вибором студента). 

Міждисциплінарні зв’язки Господарське законодавство, Основи наукових досліджень. 

Організація виробництва.  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Економічна теорія та практика енергозбереження : навчальний 

посібник / уклад. В. О. Стойка, П. Ю. Курмаєв. Умань : Алмі, 2016. 

140 с. 

2. Економічна теорія. Основи економічної теорії / уклад. М. А. 

Слатвінський. Умань : Жовтий О. О., 2014. 202 c. 

3. Економічна теорія. Міжнародна економіка : найважливіші 
сторони міжнародної економіки як складової економічної теорії : 

підручник. В. М. Тарасевич  та ін. ; за ред. В. М. Тарасевича. К. : 

Знання, 2012. 143 c. 

4. Економічна теорія. Макроекономіка : підручник.  В. М. 

Тарасевич, та ін. ; за ред. В. М. Тарасевича. К. : Знання, 2012. 206 c. 

5. Економічна теорія. Національна економіка : підручник. В. М. 

Тарасевич та ін. ; за ред. В. М. Тарасевича. К. : Знання, 2012. 270 c. 

6. Економічна теорія. Політекономія : підручник : В. М. Тарасевич 

та ін. ; за ред. В. М. Тарасевича. К. : Знання, 2012. 206 с. 

7. Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навч. посібник. Львів 

: Новий світ. 2000, 2011. 599 с. 
8. Мочерний С. В. Основи економічної теорії. К. : Академія, 2009. 

502 с. 

9. Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навч. посібник. Львів 

: Новий світ, 2006. 600 с. 

10. Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навч. посібник. К. : 

Академія, 2006. 504 с. 



Поточний контроль Виконання завдань семінарських і модульних  контрольних робіт, 

ІНДЗ. 

Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною 

визначається розділом 8 Положення про порядок організації 

освітнього процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини – види та критерії оцінювання 

відображені в робочій програмі з дисципліни 
Підсумковий контроль Екзамен. 

Порядок та організація контролю знань здобувачів вищої освіти, 

зокрема умови допуску до підсумкового контролю визначаються 
розділом 8 Положення про порядок організації освітнього процесу 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
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