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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

«Економічна теорія» є дисципліною, що формує систему знань про економічну поведінку суб’єктів економіки в умовах обмежених 

виробничих ресурсів і безмежних потреб у суспільстві. Дисципліна зорієнтована на набуття ринково-економічного мислення студентів, 

з’ясування ролі економічних знань у процесі реалізації економічної політики та економічному регулюванні, засвоєнні розуміння тих ринкових 

перетворень, що відбуваються у національній економіці та вироблення вміння самостійно здійснювати економічний аналіз. Дисципліна 

націлена на: висвітлення загальних засад економічного життя суспільства; розкриття закономірностей розвитку економічної системи та 

діалектики взаємозв'язку її структурних елементів; вивчення механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі 

господарської діяльності; визначення рис панівних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції. Предмет націлений на формування 
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вміння робити узагальнення і висновки та давати порівняльні характеристики різних поглядів і концепцій у сучасній економічній науці; 

здійснювати аналіз конкретних ринкових ситуацій, давати власну науково-обґрунтовану оцінку будь-якого економічного явища чи процесу. 

Мета курсу «Економічна теорія» полягає в комплексному вивченні економічних відносин як форми суспільного виробництва, 

ґрунтовне пізнання проблеми ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних 

кінцевих результатів в задоволенні постійно зростаючих людських потреб. 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

У процесі реалізації програми дисципліни «Економічна теорія» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою 

програмою: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу, що 

передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують концепції гостинності і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 02. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 05. Здатність працювати в команді.  

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

СК 03. Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати 

зміни. 

СК 04. Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички 

взаємодії.  

СК 05. Здатність управляти підприємством, приим̆ати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. . 

СК 10. Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою документацією та здійснювати розрахункові операції 

суб’єктом готельного та ресторанного бізнесу. 

Навчальна дисципліна Економічна теорія забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою 

програмою: 
 

РН 15. Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу.  

РН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за 

результати своєї діяльності. 
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РН 17. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професіин̆их завдань при організації ефективних комунікацій зі споживачами 

та суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу. 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

сутність економічних явищ та процесів; економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну, споживання матеріальних і духовних 

благ у суспільстві, суперечностей господарському розвитку, економічних потреб та інтересів; механізм дії і використання економічних законів 

на макро – і мікрорівнях; зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки; механізм становлення різних форм господарювання,  

маркетингу і менеджменту, розвитку комерційних структур, особливостей розподілу отримуваних ними доходів, системи оподаткування. 

Уміння: 

дати наукове тлумачення особливостей формування й розвитку товарно-грошових відносин в умовах сучасної ринкової трансформації 

економіки України; орієнтуватись у глобальних проблемах економічного розвитку світогосподарських зв’язків, інтеграції України в систему 

міжнародного поділу праці; здійснювати ґрунтовий аналіз соціальної спрямованості господарської діяльності й економічного становища 

населення в окремих країнах; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних 

обов’язків. 

Навички: 

Відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань при організації ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами 

готельного та ресторанного бізнесу. 

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

3 90 22 / 4 22 / 6 46 / 80 1 1 Обов’язкова 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

лекц. прак. 
сам. 

роб. 
лекц. прак 

сам. 

роб. 

Змістовий модуль 1. Зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки 

Тема 1.1 Економічна теорія: предмет і методи пізнання. Виникнення і 

розвиток економічної теорії.  
Суспільне виробництво: зміст і основні економічні проблеми.  

10 2 2 6 10 0,5 1 8,5 
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Результати суспільного виробництва та його ефективність. Показники 

ефективності виробництва. 

Змістовий модуль 2. Економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну та споживання матеріальних і духовних благ в суспільстві 

Тема 2.1 Економічні відносини власності.  

Тема 2.2 Розподіл і формування доходів населення.    

Заробітна плата її суть, форми і системи.      

8 2 2 4 8 0,5 0,5 7 

Тема 2.3 Товарне виробництво. Конкретна й абстрактна праця втілена в 
товари. Продуктивність та інтенсивність праці 

Теорія грошей. Інфляція. Виникнення грошей. Види грошей. 

8 2 2 4 8 — 0,5 7,5 

Тема 2.4 Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва. 
Еластичність попиту та пропозиції 

Конкуренція і монополія     

Інфраструктура ринку. 

8 2 2 4 8 0,5 0,5 7 

Змістовий модуль 3. Механізм становлення різних форм господарювання, маркетингу і менеджменту комерційних структур та системи 

оподаткування їх доходів. 

Тема 3.1 Підприємництво: суть, умови функціонування й економічні форми 

організації. 
8 2 2 4 8 0,5 0,5 7 

Тема 3.2 Фінанси підприємства та їх джерела.   
Витрати виробництва, прибуток, ціна. 

8 2 2 4 8 — 0,5 7,5 

Тема 3.3. Основи менеджменту.  Основи маркетингу. 8 2 2 4 8 — 0,5 7,5 

Змістовий модуль 4. Механізм дії та використання економічних законів на макро- і мікрорівнях. 

Тема 4.1 Національна економіка: цілі і ефективність.   

Основи теорії відтворення. Теорія економічного циклу.  

Відтворення і зайнятість трудових ресурсів. 

8 2 2 4 8 0,5 0,5 7 

Тема 4.2 Фінанси в системі економічних відносин.  

Кредитна система.   
8 2 2 4 8 0,5 0,5 7 

Тема 4.3 Основні теорії державного регулювання. Основні моделі сучасної 

організації економіки: планово – директивна, ринкова, змішана. 
8 2 2 4 8 0,5 0,5 7 

4.4 Тенденції розвитку світового господарства. Проблеми інтеграції 

економіки України у світове господарство. 
8 2 2 4 8 0,5 0,5 7 

Усього годин 90 22 22 46 90 4 6 80 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЕКЗАМЕН 

 

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 
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пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

1 
Зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки. Економічні відносини власності. 

Розподіл і формування доходів населення.  
4 1 

2 Товарне виробництво. Теорія грошей. Інфляція. Ринок. 4 1 

3 
Механізм становлення різних форм господарювання, маркетингу і менеджменту комерційних структур та 

системи оподаткування їх доходів. 
4 1 

4 
Національна економіка: цілі і ефективність. Основи теорії відтворення. Теорія економічного циклу.  

Відтворення й зайнятість трудових ресурсів. Фінансова і кредитна система.  
4 1 

5 
Основні теорії державного регулювання економіки. 

Тенденції розвитку світового господарства. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. 
4 1 

6 Обов’язкова контрольна робота. 2 1 

 Всього 22 6 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Економічна теорія» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ з/п  

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Тема 1.1 Економічна теорія: предмет і методи пізнання. Виникнення і розвиток економічної теорії.  

Суспільне виробництво: зміст і основні економічні проблеми.  

Результати суспільного виробництва та його ефективність. Показники ефективності виробництва. 

4 3 

2 Тема 1.2. Економічні відносини власності. 4 7 
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3 
Тема 2.2. Розподіл і формування доходів населення.    

Заробітна плата її суть, форми і системи.     
4 7 

4 

Тема 2.3 Товарне виробництво. Конкретна й абстрактна праця втілена в товари. Продуктивність та 

інтенсивність праці. 

Теорія грошей. Інфляція. Виникнення грошей. Види грошей. 

4 7 

5 

Тема 2.4 Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва. Еластичність попиту та пропозиції 

Конкуренція і монополія.    

Інфраструктура ринку. 

4 7 

6 Тема 3.1 Підприємництво: суть, умови функціонування й економічні форми організації. 4 7 

7 
Тема 3.2 Фінанси підприємства та їх джерела.   

Витрати виробництва, прибуток, ціна. 
4 7 

8 Тема 3.3. Основи менеджменту.   Основи маркетингу. 4 7 

9 

Тема 4.1. Національна економіка: цілі і ефективність.   

Основи теорії відтворення. Теорія економічного циклу.  

Відтворення і зайнятість трудових ресурсів. 

4 7 

10 
Тема 4.2 Фінанси в системі економічних відносин.  

Кредитна система.   
4 7 

11 
Тема 4.3 Основні теорії державного регулювання. Основні моделі сучасної організації економіки: планово – 

директивна, ринкова, змішана. 
3 7 

12 
Тема 4.4 Тенденції розвитку світового господарства. Проблеми інтеграції економіки України у світове 

господарство. 
3 7 

 Всього 46 80 

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  
Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 

 

50% 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, іспит (залік) 

 

Питання до іспиту 
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1. Економічна теорія: предмет і методи пізнання. Поняття економіки як системи економічних знань. Продуктивні сили і виробничі і соціально-

економічні відносини. Предмет курсу "Основи економічної теорії". Економічні категорії та закони. Методи дослідження соціально-економічних 

явищ.. Мікро- і макроекономічний аналіз.  

2. Суспільне виробництво: зміст і основні економічні проблеми. Поняття суспільного виробництва. Його фази Матеріальне і 

нематеріальне виробництво.  Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія. Засоби виробництва. Основні економічні проблеми. 

Зайнятість ресурсів і об'єм виробництва. 

3. Результат суспільного виробництва та його ефективність. Сукупний суспільний продукт. Валовий національний продукт. Чистий продукт. 

Національне багатство. Економічна і соціальна ефективність суспільного виробництва. Основні показники економічної ефективності 

4.Економічні відносини власності. Власність: поняття, суть, відносини, право й економічний зміст, типи, форми і види власності. Суб'єкти 

власності.  Відносини власності в Україні. Закон України "Про власність". Власність - індивідуальна, колективна, державна, приватна. 

5. Розподіл і формування доходів населення. Необхідний продукт: принципи розподілу, суть. Додатковий продукт і принципи його 

розподілу. Прибуток як економічна форма додаткового продукту, формування прибутку в умовах завершеної конкуренції і на сучасному 

етапі. Сімейні доходи: джерела формування, використання.  

6 Заробітна плата, її суть , форми, системи. Суть і функції заробітної плати. Трудові відносини і заробітна плата. Основні етапи розвитку 

теорії заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата. Види, форми й система з/плати. Основні напрями поліпшення оплати праці. 

7.Товарне виробництво. Форми суспільного господарства: натуральне і товарне виробництво. Ринкова економічна система.  Товар і його 

властивості. Конкретна й абстрактна праця, втілена у товар. Вартість товару. Вартість, цінність, ціна. Основні етапи розвитку трудової 

теорії вартості /А.Сміт, Д.Рікардо, К.Маркс. Продуктивність та інтенсивність праці. Закон вартості. Теорія витрат виробництва. Теорія 

факторів виробництва /Ж/ Б. Сей/. Австрійська школа граничної корисності /К,Менгер, Ф.Візер, С.Бем-Беверк/, Гранична продуктивність 

/Дж.Кларк/. Еволюція теорії граничної корисності, її сучасні трактування.  

8.Теорія грошей. Виникнення, суть і функції грошей. Історія розвитку грошового обігу в Україні. Металічна і номіналістична теорії 

грошей. Теорія грошей К.Маркса. Кількісна теорія. Сучасний монетаризм /М. Фрідмен/. Закони грошового обігу. Особливості 

функціонування паперових грошей за сучасних умов. Роль золота. 

9. Інфляція. Суть, причини соціально-економічні наслідки інфляції. Грошові реформи: їхня суть і спрямування.  

10. Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва. Ринок: суть і функції. Ринковий механізм організації суспільного 

виробництва. Попит і пропозиція. Закон попиту. Фактори зміни попиту. Закон пропозиції. Зміна пропозиції. Еластичність попиту і пропозиції. 

Рівновага попиту і пропозиції.  

11. Конкуренція і монополія. Конкуренція та її значення. Типи конкуренції. Монополія і конкуренція. Антимонопольна практика й 

антимонопольне законодавство.  

12. Інфраструктура ринку. Інфраструктура ринку. Поняття ринкової інфраструктури. Організаційні форми ринку. Види ринків: ринок 

товарів, ринок капіталів, ринок цінних паперів, ринок праці. Ключові проблеми формування ринку в Україні. 

13. Підприємництво: суть, умови функціонування й економічні форми організації. Поняття підприємництва. Умови і принципи 

підприємництва. Економічні права і свободи підприємця. Економічна автономія підприємництва. Функції підприємництва. Закони України "Про 

підприємництво", "Про господарські товариства", "Про підприємство". Види підприємницької діяльності: виробнича, посередницька, 

комерційна. 

14. Малий бізнес. Загальні основи індивідуального дрібного підприємництва. Малі підприємства: суть, система організації та принципи 

діяльності. Показники розмежування малих підприємств. Види малих підприємств, характер їх діяльності і розподіл доходів. Типи і функції 

кооперативів. Заробітна плата і ціни в кооперативних підприємствах. Організація акціонерного товариства. Акція, її курс, дивіденд.  
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15. Фінанси підприємства та їх джерела. Фінанси підприємства та їх джерела. Фонди підприємства, їх структура. Круговорот фондів. 

Поняття обороту фондів. Основні й оборотні фонди. Амортизація основних засобів. Інвестиції.  

16. Витрати виробництва, прибуток, ціна. Витрати виробництва. Граничні витрати. Собівартість продукції. Види і структура 

собівартості. Валовий доход і прибуток підприємства. Прибуток як форма додаткового продукту. Норма прибутку і норма рентабельності. 

17. Основи менеджменту. Сутність менеджменту. Функції та принципи управління. Форми управління підприємством. Методи управління. 

Основні вимоги управління. Менеджери. 

18. Основи маркетингу. Маркетинг та його основні види. Сутність маркетингу. Види маркетингової діяльності. Програма маркетингу. 

Тактика маркетингу. Принципи маркетингу. 

19.Національна економіка: цілі і ефективність. Поняття "національна економіка", його зміст та межі. Суб'єкти національної економіки та 

їх інтереси. Сучасна економіка як змішана. Загальні та кінцеві результати функціонування національної економіки  

20. Основи теорії відтворення. Теорія економічного циклу. Суть відтворення. Просте і розширене відтворення. Екстенсивний та 

інтенсивний типи відтворення. Відтворення й економічне зростання. Критерії, рушійні сили і фактори економічного прогресу. Основні 

пропорції відтворення. Нагромадження й споживання. Два підрозділи суспільного виробництва. 

21. Відтворення й зайнятість трудових ресурсів. Відтворення робочої сили. Система відтворення трудових ресурсів, її основні елементи. 

Законодавство в Україні про зайнятість трудових ресурсів і соціальний захист трудящих. Ринок робочої сиди як форма регулювання 

відтворення трудових ресурсів. Робоча сила як товар. Попит, пропозиція, ціна й конкуренція на ринку трудових ресурсів. Безробіття: суть, 

причини, форми. Соціальний захист безробіття. 

22. Фінанси в системі економічних відносин. Суть і функції фінансів у сучасній економіці. Фінансова система . Суб'єкти, об'єкти. 

Державний бюджет: його функції, особливості формування та використання. Дефіцит державного бюджету. Податки: сутність, функції, 

види. Податкова політика. 

23. Кредитна система. Кредит: суть, принципи організації та функції. Банківський та комерційний кредити. Кредитні заклади. Банківська 

система. Національний банк. Комерційні банки. Кредитні гроші. Грошово-кредитна політика та її методи 

24.Основні теорії державного регулювання економіки. Історичні передумови і еволюція державного регулювання економіки. 

Економічний суверенітет України, його структура і шляхи досягнення. Економічні функції держави. Роль держави у забезпеченні ефективності 

ринкової економіки, її стабільності, перерозподіл доходів. Державна власність, її значення. Державний сектор і межі його розвитку. 

Основні форми і методи регулювання економіки.  

25. Основні теорії державного регулювання економіки. Проблеми ефективного застосування адміністративних методів регулювання. 

Структурна політика. Програмування. Державні закупівлі товарів і послуг. Воєнні закупівлі. Державний перерозподіл національного доходу. 

Заходи проти монополізму виробників. Закон України "Про обмеження монополізму і недопущення конкуренції у підприємницький діяльності. 

Захист прав споживача. Регулювання грошового обігу.  

26. Основні теорії державного регулювання економіки. Антиінфляційні заходи. Державна політика цін. Регулювання фінансово-кредитних 

відносин. Бюджетна, податкова і кредитно-грошова політика.  

27. Основні теорії державного регулювання економіки. Державне регулювання зайнятості. Соціальна політика держави. Місце і роль 

державної служби зайнятості у розв'язанні проблем соціального захисту населення. Основні моделі сучасної організації економіки: 

планово – директивна, ринкова, змішана. 

28.Тенденції розвитку світового господарства. Світове господарство: поняття, основні етапи розвитку, еволюція становлення. 

Міжнародний поділ праці, науково-технічне і виробниче співробітництво. Вивіз капіталу: суть і причини, форми, масштаби й напрям. 

Міжнародний кредит. Роль транснаціональних банків.  
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29. Тенденції розвитку світового господарства.  Світова торгівля. Всесвітній ринок товарів і послуг. Міграція робочої сили: суть і причини, 

форми і тенденції розвитку.  

30. Тенденції розвитку світового господарства. Міжнародні валютні відносини. Еволюція світової валютної системи. Валютний ринок і 

валютний курс. Платіжний баланс. Форми і методи регулювання валютних відносин. Європейська валютна система, міжнародний валютний фонд і 

його функції. Сучасні тенденції розвитку валютної системи.  

31.Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. Зовнішньоекономічна політика України. Інтеграція національної 

економіки України у світову економіку. Участь у міжнародних економічних організаціях.  

 

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 

 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР1, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 

 

50 

Всього балів  100 
 

                                                             
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 



10 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань) 

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання 

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР2, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 
 

5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

Всього балів підсумкової оцінки 100 

 

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту / заліку) 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними 

завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній 

                                                             
2 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 

термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, 

проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 

допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у 

науково-дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність 

конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє 

навчальним матеріалом. 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 

82-89 ( 8-9) B Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 

1-34 (2) F 
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