Форма № Н - 3.04

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Природничий коледж

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Перший Проректор
___________Височанський В.С.
“___”_______________20

р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи економічної теорії
(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі знань

0401 Природничі науки
(шифр і назва галузі знань)

для спеціальності (тей) 5.04010101 Аналітичний контроль якості хімічних сполук,

______ 5.05080201 «Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів
електронної техніки», 5.05010101 ''Обслуговування програмних систем та комплексів'',
_____________
5.04010602 «Прикладна екологія»________________________________________________
факультету

Природничого коледжу
(назва факультету)

Львів -

Основи економічної теорії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів галузі
знань 0401 Природничі науки спеціальностей 5.04010101 «Аналітичний контроль якості
хімічних сполук», 5.05080201 «Конструювання, виробництво і технічне обслуговування
виробів електронної техніки», 5.05010101 ''Обслуговування програмних систем та
комплексів'', 5.04010602 «Прикладна екологія» факультету Природничого коледжу, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 201 - 14с.

Розробник:

Химочка Г.М., викладач Природничого коледжу

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії з гуманітарної та соціальноекономічної підготовки
Протокол № ___ від. “____”______________20

р.

Голова циклової комісії,

_____________

“____”_________________ 20 р

Схвалено Педагогічною радою Природничого коледжу
Протокол № ___ від. “____”________________20
Голова Педагогічної ради, доц.
“____”________________ 20
 Химочка Г.М.,

р.

______________ В.М. Мигаль
р

АНОТАЦІЯ
до програми курсу “Основи економічної теорії”
Серед усіх економічних дисциплін особливе місце посідає економічна теорія.
Економічна теорія, як частина вчення про суспільство, розкриває місце економіки в
суспільному житті, дає цілісну картину розвитку національної економіки та економічних
систем, тенденцій їхнього розвитку. Вона допомагає формувати економічне мислення й
економічну культуру, які властиві реаліям ринкової економіки. Їхні головні риси ощадливість, дисциплінованість, економне господарювання, відповідальність за
результати своєї праці та ін.
Економічна теорія вивчає, як суспільство, використовуючи обмежені ресурси, може
найповніше задовольнити необмежені потреби людей. Вона досліджує, як мають бути
організовані виробництво, розподіл та споживання в умовах обмежених виробничих
ресурсів. Також економічна теорія вивчає і економічну (господарську) поведінку людей.
Економічна теорія, з'ясовуючи тенденції і закономірності розвитку всієї
національної економіки, є методологічною (теоретичною) основою усієї системи інших
економічних дисциплін. Її поняття і категорії, уявлення про механізм функціонування
національної економіки використовують для вивчення різних галузевих (економіка
промисловості, економіка сільського господарства, економіка будівництва, тощо) та
функціональних дисциплін (економіка праці, фінанси, грошовий обіг та кредит,
економічна статистика та ін.).
Предметом вивчення “Основ економічної теорії” є закономірності розвитку економічних
систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на
ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів,
особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні процеси глобалізації
економічного життя суспільства.
Курс "Основи економічної теорії" допоможе студентам осмислити економічні факти,
події і процеси, систематизувати знання про закономірності та внутрішні механізми
розвитку господарства; допоможе виявити чинники розвитку господарства на будь-якому
рівні, розкрити основи господарських зв'язків.
Освоївши курс, студенти повинні зрозуміти, яку роль відіграють конкуренція, економічна
свобода та вільне ціноутворення у ринковій економіці, у чому полягає суть ринку, яку
роль відіграють біржі, банки, яка економічна роль держави в житті суспільства, а також
вміти відстежувати економічні явища і процеси, розбиратися в їх сутності і природі.
Оволодіння курсом "Основи економічної теорії" передбачає здобуття необхідних знань на
лекціях і самостійно, а також у процесі роботи на семінарських заняттях.
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ”
1.1. Основною метою викладання курсу “Основи економічної теорії” є формування у
студентів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і
економічної культури, адекватних умовам переходу країни до ринкових відносин,
навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати
обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою
професійною діяльністю.
1.2. Основними завданнями дисципліни є:
- пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методів та функцій;
- розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії;
- засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства, а
саме: основних економічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій;
- аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних

сучасних господарських систем;
- характеристика основних рис та особливостей розвитку перехідних економік;
- розкриття закономірностей суспільного відтворення економічного зростання;
- формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності,
як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо;
- сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини
як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків,
користувача суспільних благ тощо;
- оволодіння деякими прийомами економічного аналізу.
1.3. В результаті вивчення дисципліни, студент повинен знати:
- основні категорії та економічні закони;
- сутність економічних відносин власності на засоби виробництва;
- об’єктивні основи суспільного виробництва;
- теорії вартості, грошей, капіталу;
- ринкову організацію господарювання;
- взаємодію попиту і пропозиції;
- теорію споживчої поведінки;
- основні організаційно-правові форми підприємств;
- основні причини виникнення економічних криз, інфляції, безробіття;
- основні чинники фінансово-кредитної політики;
- основні риси світового господарювання і валютних систем.
1.4. Підготовлений студент повинен вміти:
- застосовувати основні категорії і економічні закони;
- вільно орієнтуватися у системі суспільного виробництва;
- використовувати набуті знання для підвищення ефективності виробництва, зниження
витрат підприємств.
2. Програма навчальної дисципліни “Основи економічної теорії”
Змістовий модуль 1. Методологія економічної теорії та загальні засади соціальноекономічного розвитку суспільства
Тема 1. Економічна теорія як наука
Зародження економічних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії
як науки. Сучасні напрямки, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної думки
в Україні.
Предмет дослідження в економічній теорії. Різні підходи до його визначення і аналізу
різними школами. Філософія економічної науки.
Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна
теорія.
Економічні категорії, закони і принципи. Система економічні законів. Пізнання та
використання економічних законів. Методологічні аспекти механізму дії і використання
економічних законів людьми.
Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі конкретно-економічних
наук.
Українські вчені у світовій економічній науці.
Основні методи економічної теорії Мікроекономічний та макроекономічний рівні
досліджень. Метод наукової абстракції. Методи аналізу та синтезу. Математичні і
статистичні методи та поєднання кількісного і якісного аналізу. Системність та єдність
логічного та історичного аналізу. Методи індукції і дедукції. Методи економікоматематичного гіпотетичного моделювання та графічних зображень.
Лекції - 2 год; семінарські заняття - 2 год; самостійна робота - 2 год. Разом - 6 год.

Тема 2. Економічні потреби і виробничі ресурси. Ефективність використання
ресурсів.
Потреби та їх класифікація. Піраміда Маслоу.
Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку.
Суперечність між суспільними потребами і економічними ресурсами суспільства. Вибір
альтернатив ефективного використання обмежених ресурсів та виробничих можливостей.
Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Корисність продукту. Економічний
закон зростання потреб. Формування потреб.
Економічні інтереси, їх сутність та суб'єкти. Взаємозв'язок інтересів і потреб.
Економічні потреби та інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку.
Незайнятість ресурсів і перспективи економічного зростання.
Лекції - 2 год; семінарські заняття - 2 год; самостійна робота - 2 год. Разом - 6 год.
Тема 3. Економічні системи суспільства.
Національна економіка і її завдання.
Економічна система, її сутність та структурні елементи.
Основні проблеми економічної організації суспільства.
Власність як економічна категорія. Місце та роль власності в економічній системі.
Власність та право власності. Суб'єкти та об'єкти власності. Нові об'єкти власності. Види і
форми власності та форми господарювання. Плюралізм форм власності в ринковій
економіці.
Типізація економічних систем.
Основні моделі сучасної ринкової економіки.
Перехід до ринку. Шляхи переходу до ринку. Перехід України до ринку.
Лекції - 2 год; семінарські заняття - 2 год; самостійна робота - 3 год. Разом - 7 год.
Змістовий модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки та ринковий
механізм
Тема 4. Форми виробництва. Товарна економіка.
Загальні форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне, їх суть та
основні риси.
Умови і причини виникнення товарного виробництва. Види товарного виробництва.
Проста і розвинені форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності.
Товар і його властивості.
Економічні та неекономічні блага.
Альтернативні теорії формування вартості товарів та послуг. Закон вартості, його сутність
та функції.
Гроші як розвинута форма товарних відносин. Гроші та їх функції. Грошовий обіг.
Ціна та її функції.
Грошова система, її основні елементи та типи. Еволюція грошових систем. Види та
природа сучасних грошей. Створення грошової системи в Україні.
Суть, причини та види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна
державна політика.
Лекції - 2 год; семінарські заняття - 2 год; самостійна робота - 3 год. Разом - 7 год.
Тема 5. Ринковий механізм та його елементи.
Сучасний ринок, його сутність, види і структура.
Ринки предметів споживання і послуг, засобів виробництва, науково-технічних розробок
та інформації. Фінансово-кредитний та валютний ринки. Ринок праці (робочої сили).

Функції ринку: відтворювальна, регулююча, стимулююча та контролююча.
Закон попиту і пропозиції. Попит і пропозиція як елементи ринку. Взаємодія попиту і
пропозиції з ціною. Еластичність попиту і пропозиції.
Переваги і вади ринку.
Суть конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція.
Лекції - 2 год; семінарські заняття - 2 год; самостійна робота - 2 год. Разом - 6 год.

Змістовий модуль 3. Економічні суб’єкти у відкритій економіці
Тема 6. Роль держави в ринковій економіці.
Держава як суб'єкт ринкового господарства. Цілі, функції та механізми впливу держави на
ринкову економіку.
Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. Форми державного
регулювання економіки.
Економічна політика: сутність, види, заходи.
Фінансово-кредитне регулювання економіки. Бюджетна та податкова система як
інструмент економічної політики держави.
Соціальна політика держави. Справедливість та соціальний захист.
Середній клас як соціальна база ринкових реформ.
Фінансова система. Державний бюджет. Податки.
Лекції - 2 год; семінарські заняття - 1 год; самостійна робота - 2 год. Разом - 5 год.
Тема 7. Підприємство та підприємництво у ринковій економіці.
Підприємства (фірми) як виробники основної маси товарів і послуг, що задовольняють
потреби людини та як суб'єкти ринку.
Цілі та функції підприємства (фірми). Організаційні та правові форми підприємства та їх
класифікація. Витрати і прибуток підприємств. Заробітна плата.
Підприємницька діяльність, її сутність та різноманітність організаційних форм.
Інноваційні форми підприємницької діяльності.
Роль малих підприємств в ринковій економіці.
Менеджмент та його основні функції.
Маркетинг у підприємницькій діяльності
Лекції - 2 год; семінарські заняття - 3 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 9 год.
Тема 8. Домогосподарство як суб'єкт ринкової економіки
Домогосподарства і сім'я як суб'єкти ринкової економіки, їх цілі, функції та проблеми.
Поведінка домогосподарств на ринку товарів та послуг. Раціональний споживчий вибір.
Корисність: поняття, тенденції розвитку. Бюджетна лінія. Крива байдужості.
Рівновага споживача.
Родинний розподіл доходів.
Лекції - 2 год; семінарські заняття - 1 год. Разом - 3 год.
Тема 9. Національна економіка у світовому господарстві
Поняття світового господарства. Економічні основи світового господарства.
Зовнішня торгівля як основна форма міжнародних економічних відносин.
Міжнародні економічні організації.
Міжнародні валютно-фінансові відносини. Валютні курси.

Глобальні проблеми сучасності.
Лекції - 1 год; семінарські заняття - 2 год; самостійна робота - 2 год. Разом - 5 год.
2. Структура навчальної дисципліни

Кількість годин

4

5

6

7

п

інд

3

л

лаб

2

ср

Заочна форма
у тому числі

Усього

п

інд

л

лаб

1

Денна форма
у тому числі

Усього

Назви змістових
модулів і тем

8

9

10

11

12

ср
13

Змістовий модуль 1. Методологія економічної теорії та загальні засади соціальноекономічного розвитку суспільства
Тема 1. Предмет і методологія 6
2
2
2
економічної теорії.
Тема 2. Потреби і ресурси. 6
2
2
2
Ефективність
використання
ресурсів.
Тема 3. Економічні системи.
7
2
2
3
Змістовий модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки та ринковий механізм
Тема 4. Форма виробництва. 7
2
2
3
Товарна економіка.
Тема 5. Ринковий механізм та 6
2
2
2
його елементи.
Змістовий модуль 3. Економічні суб’єкти у відкритій економіці
Тема 6.
Економічна роль 5
2
1
2
держави.
Тема 7. Підприємство та 9
2
3
4
підприємництво у ринковій
економіці.
Тема 8. Домогосподарство як 3
суб'єкт ринкової економіки.
Тема 9. Національна еконо5
міка у світовому господарстві
Разом

54

2

1

-

1

2

2

17

17

20

3.1. Лекції: 17 год.
Зміст програми за темами
№

Назва тем та розділів

1
1.

2
Економічна теорія як наука.
1.1. Предмет економічної теорії.
1.2. Методологія економічної теорії.
1.3. Функції економічної економіки. Економічна теорія та економічна
політика.
1.4. Філософія економічної науки.

К-сть
годин
3
2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Потреби і ресурси. Ефективність використання ресурсів.
2.1. Потреби та їх класифікація.
2.2. Виробничі ресурси.
2.3. Ефективність використання ресурсів.
2.4. Незайнятість ресурсів і перспективи економічного зростання.
Форма виробництва. Товарна економіка.
3.1. Натуральне і товарне виробництво.
3.2. Товар і його властивості.
3.3. Гроші та ціни.
3.4. Грошові системи та їх типи.
Економічні системи.
4.1. Національна економіка та економічна система.
4.2. Власність та економічна система.
4.3. Типізація економічних систем.
4.4. Перехід до ринку. Організація ринкової економіки.
Ринковий механізм та його елементи.
5.1. Попит та його чинники. Крива попиту. Закон попиту.
5.2. Пропозиція та її чинники. Крива пропозиції та її переміщення.
5.3. Рівновага попиту і пропозиції. Ціна рівноваги.
5.4. Еластичність попиту і пропозиції.
5.5. Переваги і вади ринку.
5.6. Конкуренція.
Роль держави в ринковій економіці.
7.1. Держава як економічний суб'єкт.
7.2. Економічні функції держави.
7.3. Форми державного регулювання економіки.
7.4. Економічна Соціальна політика держави.
7.5. Межі та перспективи регулювальної діяльності держави.
Підприємство та підприємництво у ринковій економіці.
7.1. Суть підприємництва та його основи.
7.2. Підприємство (фірма) як суб'єкт ринкової економіки.
7.3. Правові форми підприємств (фірм).
7.4. Види підприємств за масштабами.
7.5. Інноваційні форми підприємницької діяльності.
7.6. Витрати і прибуток підприємств. Заробітна плата.
7.7. Менеджмент і маркетинг у підприємницькій діяльності.
Домогосподарство як суб'єкт ринкової економіки.
8.1. Домогосподарство та його ознаки.
8.2. Поведінка домогосподарств на ринку товарів та послуг.
Раціональний споживчий вибір.
8.3. Корисність: поняття, тенденції розвитку. Бюджетна лінія. Крива
байдужості.
8.4. Рівновага споживача.
8.5. Родинний розподіл доходів.
Національна економіка у світовому господарстві
9.1. Економічні основи світового господарства.
9.2. Зовнішня торгівля як основна форма міжнародних економічних
відносин.
9.3. Міжнародні валютно-фінансові відносини.
9.4. Глобальні проблеми сучасності.
Всього
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2

2

2

2

2

2

2

1

3.2. Лабораторні заняття не передбачені.
3.3. Семінарські заняття: 17 год.
Теми семінарських занять
№
теми
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва і зміст теми

Предмет і методологія економічної теорії. Функції економічної теорії,
економічна політика. Філософія економічної науки. Історія розвитку
економічної теорії.
Економічні потреби і виробничі ресурси. Ефективність використання ресурсів.
Перспективи економічного зростання.
Форми виробництва. Товарна економіка. Гроші та ціни. Грошові системи та їх
типи.
Тематичне тестування.
Сутність та функції ринку. Принципи організації ринкової економіки.
Сучасний ринок та його структура.
Ринковий механізм. Попит та його чинники. Пропозиція та її чинники.
Рівновага попиту і пропозиції. Переваги і вади ринку.
Економічні суб'єкти: держава, підприємство (фірма), домогосподарство.
Підприємницька діяльність у ринковій економіці. Інноваційні форми
підприємницької діяльності. Менеджмент і маркетинг у підприємницькій
діяльності. Особливості підприємництва в аграрному комплексі.
Світова економіка. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Світова валютна
система. Валютні курси. Міжнародні економічні організації.
Всього
17

3.4. Самостійна робота
Для закріплення теоретичного матеріалу, підготовки до семінарських занять з даної
дисципліні в позаучбовий час студентам надається можливість користуватися бібліотеками
Львівського національного університету, книгами бібліотек факультету електроніки,
географічного, біологічного, геологічного, економічного факультетів та університету.
Студенти мають можливість отримати консультації з питань дисципліни в лектора. Час
відведений на самостійну роботу, можна розподілити на виконання наступних завдань:
- закріплення теоретичного матеріалу при підготовці до лекцій, індивідуальних завдань;
- підготовка до семінарських занять;
- перегляд періодичної літератури через мережу Internet.
Питання для самостійної роботи
№
з/п
1

Назва теми

2

З історії розвитку економічної теорії. Внесок українських вчених
у розвиток світової економічної теорії.
Незайнятість ресурсів і перспективи економічного зростання.

3

Основні моделі сучасної ринкової економіки. Перехід до ринку.
Шляхи переходу до ринку. Перехід України до ринку.
Грошова система, її основні елементи та типи. Еволюція

Кількість
годин
2
2
3
3

К-ть
годин
2
2
2
2
2
3
2
2

4

грошових систем. Види та природа сучасних грошей. Створення
грошової системи в Україні. Світові гроші.

5

Моделі досконалої та недосконалої конкуренції. Монополія,
олігополія. Сутність і причини безробіття.
Фінансова система. Державний бюджет. Податки.
Роль малих підприємств в ринковій економіці.

2

Інноваційні форми підприємницької діяльності.
Менеджмент і маркетинг у підприємницькій діяльності
Міжнародні економічні організації. Валютні курси.

2

6
7
8
9

Всього

20
4. Тематика контрольних опитувань

1. Предмет економічної теорії.
2. Методологія економічної науки.
3. Українські вчені у світовій економічній науці.
4. Функції економічної теорії.
5. Філософія економічної теорії.
6. Основні цілі економічної політики.
7. Рівні дослідження економіки: макро- і мікрорівень.
8. Потреби та їх класифікація. Піраміда Маслоу.
9. Економічні інтереси.
10. Виробничі ресурси та їх характеристика.
11. Виробництво та ефективність використання ресурсів.
12. Повна зайнятість і повний обсяг виробництва.
13. Крива виробничих можливостей.
14. Економічне зростання та переміщення кривої виробничих можливостей.
15. Позитивна і нормативна економічна наука.
16. Натуральне і товарне виробництво.
17. Товар і його властивості.
18. Гроші та їх функції.
19. Ціна. Абсолютна і відносна ціна.
20. Закони грошового обігу.
21. Причини виникнення і наслідки інфляції.
22. Суть і визначення ринку.
23. Функції ринку.
24. Види ринків.
25. Переваги ринку.
26. Конкуренція і її позитивна роль.
27. Цінова і нецінова конкуренція.
28. Досконала і недосконала конкуренція.
29. Ринковий механізм та його складові елементи.
30. Попит. Крива попиту. Закон попиту.
31. Фактори, що впливають на попит. Переміщення кривої попиту.
32. Пропозиція. Крива пропозиції. Закон пропозиції.
33. Фактори, що впливають на пропозицію. Переміщення кривої пропозиції.
34. Еластичність попиту і пропозиції.
35. Рівновага попиту і пропозиції. Ціна рівноваги.
36. Економічні функції держави.
37. Основні економічні завдання Української держави на сучасному етапі.

2
2

2

38. Місце підприємництва в ринковій економіці.
39. Домогосподарство в економічній системі суспільства.
40. Переваги і недоліки великих підприємств.
41. Роль малих підприємств в ринковій економіці.
42. Суть, функції і завдання фірми у ринковій економіці.
43. Правові форми фірми.
44. Моделі ринкової економіки.
45. Валюта і валютні курси.
5. Критерії оцінювання
Оцінювання студентів проводиться шляхом:
1 Контрольного опитування протягом семестру згідно питань приведених вище;
2 Оцінки за виконання семінарських занять.
3 Тематичного тестового опитування.
4 Підсумкового іспиту (залізку) вкінці семестру в письмово-усній (комбінованій) формі,
враховуючи результати здачі усіх видів навчальної роботи.

5.1. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у наступних
формах:
- відвідування лекцій;
- усне опитування на практичних заняттях,
- розв’язання ситуаційних завдань та участь в обговоренні проблемних питань;
- виконання поточних контрольних робіт по матеріалах змістовних модулів (10 тестів
закритої форми множинного вибору з однією правильною відповіддю з 4-х
можливих; одне відкрите теоретичне міні-питання);
- захист самостійної роботи студента.
9.2. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при
оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни
"Основи економічної теорії", є:
 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою
програмою навчальної дисципліни;
 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни,
що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;
 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність,
послідовність тощо);
 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних
завдань;
 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних
заняттях, результатів самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів,
виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за наступними критеріями:
0% – завдання не виконано;
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або

розрахункового характеру;
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в
методиці;
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки
(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
6. Розподіл балів, які отримують студенти
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл. 10.1,
10.2, 10.3).

Таблиця 10.1
Шкала оцінювання студентів денної форми навчання
Модуль 1: поточний контроль
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль
Змістовий модуль 3
0-30
2
0-40
0-20
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7 Т8
Т9

10

10

10

10

10

10

10 10

10

Самостій
на робота
0-10

Сума

10

100

Бали за виконання ІНЗД (самостійної роботи) визначаються за табл. 10.2.
Таблиця 10.2
Шкала оцінювання самостійної роботи для студента
Теми
Захист
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0– 0– 0– 0– 0– 0– 0– 0– 0–
0–1
0 –10
1
1
1
1
1
1 1
1
1
У заліковій відомості результати навчання проставляються за двома шкалами (табл. 10.3).
Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі обов’язкові види
навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за
результатами поточного контролю не менше 60 балів.

Таблиця 10.3
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)
90-100
82-89
74-81
64-73
51-63
35-50
1-34

"зараховано"
"не зараховано" з можливістю повторного складання
"не зараховано" з обов’язковим повторним курсом
7. Основна і додаткова література

№
п/п

Автори

Назва

Рік
видання,
мова

Наявність у
бібліотечних фондах

Основна
Вступ до економічної теорії

1

За ред. З.Ватаманюка

2
3

За ред. З.Ватаманюка і
С.Панчишина
За ред. З.Ватаманюка

Економічна теорія: макро- і
мікроекономіка
Економічна теорія, макро
економіка і мікроекономіка

4

За заг.ред. А.А.Чахна

Основи економічної теорії

1

Ватаманюк О.З.

Додаткова
Мікроекономіка

2

Панчишин С.

Макроекономіка

3.
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