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Цілі навчальної дисципліни 

Навчальний курс «Економіка»  – це інструмент осмислення економічної дійсності, наукове 

керівництво до її пізнання. Вивчення курсу дає здобувачу освіти, керівнику підприємства, 

робітнику, споживачу уяву про те, якими будуть найкращі рішення щодо виробництва, 

розподілу, обміну, споживання, діяльності підприємств, вибору сфери вкладання грошей, 

купівлі і продажу товарів, сутності національної і світової економіки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

- сутність економічних відносин, економічних законів і принципів;  

- закономірності розвитку економічних систем; - визначити методологічні основи 

ефективного використання обмежених економічних ресурсів для більш повного задоволення 

потреб членів суспільства; 

 - розуміти механізм функціонування ринку, формування ринкової рівноваги; 

 - фундаментальні проблеми економіки;  

- сутність товару, товарних відносин;  

- сутність домогосподарств і форм ділових підприємств; - галузеві особливості виробництва; 

 - господарський механізм функціонування економіки і його державне регулювання;  

- особливості економіки світового господарства і форми міжнародних економічних відносин;  

- сучасні глобальні проблеми. 

вміти: 

 - обґрунтовувати загальні основи економічного життя суспільства; 

 - розкривати закономірності розвитку суспільного виробництва;  

- з’ясовувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх суб’єктами 

господарської діяльності в умовах ринкової економіки; 

 - визначити попит і пропозицію, ринкову ціну і ринкову рівновагу; аналізувати економічні 

функції держави; 
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- орієнтуватись в економії світового господарства і міжнародних економічних відносин; 

 - визначити економічні аспекти глобальних проблем і шляхи їх розв’язання. 

Визначені освітньо-професійною програмою «Практична психологія» 

компетентності: 

ЗК04. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК05. Здатність бути практичним і самокритичним; 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та 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; 

СК07. Здатність аналізувати та систематизовувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. 

Очікувані результати навчання 

ПРН 03 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань; 

ПРН 04. Обгрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу літературних джерел; 

ПРН 10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культурних особливостей 

співрозмовника; 

ПРН 17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 
 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 

навчання та компетентностей 

Для успішного опанування навчальним матеріалом дисципліни «Економіка» слід 

попередньо засвоїти матеріал «Філософії», «Соціології», «Політології». 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня 

мотивація здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, 

залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і 

сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння 

значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і 

викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів 

вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і 

відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури 

ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних 

занять (лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної 

дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які 

винесені на самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, 

підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і 

науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль № 1 

Предмет та категорійний апарат економіки. Соціально-економічні та 

організаційно-економічні відносини. Економічні категорії. Економічні закони: сутність, 

об’єктивний характер, механізм використання. Позитивна і нормативна політична економія. 

Методи політичної економії. Загальні та конкретні методи наукового пізнання та їх 

використання. Функції політекономії. Місце політичної економії у системі економічних 



навчальних дисциплін. Політична економія і економічна політика. Виробництво 

матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. Товари та послуги. Засоби 

виробництва та предмети особистого споживання. Економічні ресурси, їх класифікація. 

Обмеженість ресурсів. Матеріальне та нематеріальне виробництво. Виробничі можливості 

суспільства та результати виробництва. Крива виробничих можливостей і проблема 

економічного вибору. Альтернативна вартість. Основні фактори виробництва. Економічні 

потреби та інтереси. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Закон 

зростання потреб. Економічні інтереси, їх види. Діалектика взаємозв’язку інтересів і потреб. 

Показники розвитку економіки. Валовий внутрішній продукт, чистий 

національний продукт і національний дохід. Тіньовий сектор в економічному відтворенні. 

Національне багатство і його структура. Відтворення та процес нагромадження. Економічне 

зростання і економічний розвиток. Види та типи економічного зростання, його показники. 

Динаміка економічного зростання та його фактори. Сталий економічний розвиток. Роль 

інвестицій в економічному зростанні. Циклічний розвиток економіки. Причини циклічного 

розвитку економіки. Теорії циклічного розвитку економіки. Фази економічного циклу. 

Економічні кризи, їх причини та наслідки. Особливості сучасних циклів. Державне 

антициклічне регулювання економіки. 

Ринок: сутність, види, функції. Визначення ринку. Роль і функції ринку. 

Характеристика системи ринків. Види ринків. Основи теорії попиту та пропозиції. Попит. 

Закон попиту, його графічне відображення. Пропозиція. Закон пропозиції та його графічне 

відображення. Нецінові фактори попиту і пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції в 

умовах ринкової економіки. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги. Еластичність попиту та 

пропозиції. Ціна товару і фактори, що на неї впливають. Конкуренція та її сутність. 

Конкуренція та її сутність. Ринкова конкуренція. Функції та форми конкуренції. 

Конкуренція і монополія. Конкуренція і моделі ринків. Особливості ціноутворення на 

різних ринках. Особливості ринкових відносин в Україні. Моделі ринків. Характеристика 

ринку досконалої конкуренції. Ринок недосконалої конкуренції: монополістична 

конкуренція, монополія, олігополія. Особливості ціноутворення на різних ринках. 

Інфраструктура ринку. Поняття інфраструктури ринку. Фактори, що впливають на 

інфраструктуру. Функції ринкової інфраструктури. Фондові та товарні біржі. Ринок 

позичкового капіталу. Фінансово-кредитні установи. 

Зайнятість та безробіття. Зайнятість: сутність і форми. Зайнятість та відтворення 

сукупної робочої сили. Безробіття: сутність, види та економічно-соціальні наслідки. 

Причини безробіття. Особливості сучасного безробіття. Державне регулювання зайнятості. 

 

Змістовий модуль № 2 

Суть підприємництва. Роль та значення малого та середнього бізнесу у ринковій 

економіці. Визначення та характеристики підприємця. Ризик, пов'язаний із веденням 

бізнесу. Правові норми, що стосуються створення та ведення бізнесу. Форми ведення 

бізнесу. Джерела фінансування підприємницької діяльності. Фінансове планування - бізнес-

план. Податки. Вибір форми оподаткування. Управління персоналом в невеликій компанії. 

Установи, що підтримують розвиток підприємництва. Умови ведення бізнесу в ЄС. 
 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси  

Основна 
1. Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. Київ, 2013. 

2. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства.  Київ, 2012. 

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  Київ, 2006. 

4. Економічна теорія / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ, 2006. 

5. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко та ін., За ред. В.М. Гейця.  

Київ, 2003. 

6. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства. Київ, 2014. 

 

Додаткова 



1. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія). Київ, 2005 

2. Калина А. В. Державна політика розвитку підприємництва в Україні / А. В. Калина. Київ, 

2014.  

3. Кучеренко В. Р. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та 

ситуаційних завдань). Київ 2010. 

4. Пілецька Л. С. Психологія бізнесу: довідково-методичний посіб. Івано-Франківськ, 2007 

5. Філіпченко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. Київ, 2000. 

 

Інформаційні ресурси 
1.  http://library.rshu.edu.ua  
2. http://pidruchniki.com/ 
3. http://www.nbuv.gov.ua  

  
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи 

у мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для 

оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної 

техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 

EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій 

(Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код компетентності (згідно 

ОПП) 

Назва компетентності 

Код  та назва програмного 

результату навчання 

Методи 

навчанн

я 

Методи 

оцінюванн

я 

результаті

в 

навчання 

ЗК 4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ПРН 03 Здійснювати пошук 

інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань.   

МН3, 

МН4, 

МН6, 

МН5, 

МН7 

МО1, 

МО2,МО4, 

МО5, МО6 

ПРН 04. Обгрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел 

МН1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6, 

МН5, 

МН7 

МО1, 

МО2,МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, МО8 

ЗК 5. Здатність бути 

практичним і самокритичним 

ПРН 04. Обгрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел 

МН1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6, 

МН5, 

МН7 

МО1, 

МО2,МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, МО8 

http://library.rshu.edu.ua/
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http://www.nbuv.gov.ua/


ПРН 10. Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання 

відповідно до культурних 

особливостей співрозмовника 

МН1, 

МН3, 

МН3, 

МН4, 

МН6, 

МН5, 

МН7 

МО1, 

МО2,МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, МО8 

ЗК 11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

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 

ПРН 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та 

громадській діяльності 

МН1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6, 

МН5, 

МН7 

МО1, 

МО2,МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, МО8 

СК07. Здатність аналізувати та 

систематизовувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації 

ПРН 04. Обгрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел 

МН1, 

МН3, 

МН3 

МН4, 

МН6, 

МН5, 

МН7 

МО1, 

МО2,МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, МО8 

ПРН 10. Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання 

відповідно до культурних 

особливостей співрозмовника 

МН1, 

МН3, 

МН3, 

МН4, 

МН6, 

МН5, 

МН7 

МО1, 

МО2,МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, МО8 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо). 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування  

МО3 - колоквіум, 



МО4 –тестування; 

МО5 – командні  проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 –залік. 

Розподіли балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивчення дисципліни 

«Економіка» 
Поточне тестування та самосійна робота 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

ІН
Д

З
 

П1 П2 П3 П4 МКР 

10 10 10 10 20 20 100 

Модульний контроль -10 балів Модульний контроль – 10 балів   

 

Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 

вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 

критеріями: 
 

Суми 

балів 

за 100- 

бально

ю 

шкало

ю 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентнос

ті 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

Здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 
допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, 
вміє використовувати 

набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 

відповіді, самостійно 

розкриває власні 
здібності 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 



82-89 В дуже добре 

Здобувач вищої освіти 

вільно володіє 
теоретичним матеріалу, 

застосовує його на 

практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє 

допущені помилки, 
кількість яких незначна 

Достатній 
(конструктивн

о- 

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

Здобувач вищої освіти 

вміє зіставляти, 
узагальнювати, 

систематизувати 

інформацію під 
керівництвом  

викладача, загалом 

самостійно застосовувати 
її на практиці; 

контролювати власну 

діяльність; виправляти 

помилки, з-поміжяких є 
суттєві, добирати 

аргументи для 

підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і 
розуміння основних 

положень, за допомогою 

викладача може 
аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти 

помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих 

Середній 

(репродуктивни
й) 

задовільно 

 

60-63 Е достатньо 

Здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 

значну частину його 
відтворює на 

репродуктивному рівні. 

35-59 FХ 

незадовільн

о з 
можливістю 

повторного 

складання 

семестровог
о контролю 

Здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 
рівні окремих 

фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 
матеріалу. 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивни
й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 



1-34 F 

незадовільн

о з 

обов'язкови

м 
повторним 

вивченням 

дисципліни 

Здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 

рівні елементарного 

розпізнання і відтворення 

окремих фактів, 
елементів, об'єктів. 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивни

й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 

досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 

екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 
Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 

РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і 

умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє 

забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 
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	ПРН 10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культурних особливостей співрозмовника;
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