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Робоче місце Аудиторія 101 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання українська 

Курс/семестр Перший курс/перший семестр 

Розподіл за видами занять та годинами 

навчання 

Всього 50 годин, 20 годин – лекції, 30 

годин – практичні.  

Циклова комісія 
Циклова комісія загальноосвітніх та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Час та місце проведення занять  Заняття проводяться згідно розкладу 

занять у Полтавському фаховому 

коледжі Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

Час та місце проведення консультацій  Понеділок з 15:00-15:45, 101 аудиторія  

Кількість кредитів ЄКТС 1,7 

Форма підсумкового контролю залік 

Сторінка дисципліни в Інтернеті 

 

mailto:o.v.pashchenko@nlu.edu.ua


Мета навчальної дисципліни формування у студентів наукового 

економічного мислення, що дасть їм 

змогу аналізувати складні економічні 

процеси і явища та орієнтуватися в 

економічному просторі. 

Предмет навчальної дисципліни Предметом вивчення  навчальної 

дисципліни є основні положення та 

закономірності розвитку економічної 

системи які розкривають сутність 

відносин з приводу виробництва і 

реалізації продукції, виконання робіт і 

надання послуг. 

Зміст навчальної дисципліни (дидактична 

структура) 

компоненти) 

Тема  1. Виникнення економічної 

науки. Предмет і метод економічної 

теорії. 

Тема 2.  Потреби, ресурси, виробничі 

можливості 

Тема 3. Власність та типи економічних 

систем 

Тема 4. Товарне виробництво. Теорії 

вартості . 

Тема 5. Гроші, сутність і функції. 

Сучасні грошові кошти. 

Тема 6. Ринок як економічна форма 

організації функціонування економіки. 

Тема 7. Конкуренція в ринковій 

економіці 

Тема 8. Підприємство. Фірма в системі 

ринкових відносин.  

Тема 9. Система доходів. Заробітна 

плата. 

Тема 10. Ринок капіталу. Ринок землі. 

Особливості функціонування.. 

Тема 11. Макроекономіка та проблеми 

макроекономічної нестабільності. 

Циклічність розвитку ринкової 

економіки 

Тема 12. Кредитно-банківська 

система.  

Тема 13. Ринок цінних паперів, 

страховий ринок. 

Тема 14. Фінансова система. 

Державний бюджет. Податки. 

Тема 15. Роль держави в ринковій 



економіці. 

Тема 16. Міжнародні економічні 

зв’язки. 

Лінк на дисципліну https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/vie

w.php?id=291  

Пререквізити навчальної дисципліни «Всесвітня історія» 

Кореквізити «Технології» 

Постреквізити  «Цивільне право», «Господарське 

право»,  «Трудове право»,  «Фінансове 

право». 

Основні  загальні та фахові 

компетентності 

 

Здатність до креативності, 

абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу; уміння планувати, 

організовувати і контролювати власну 

діяльність; здатність адаптуватися до 

нових ситуацій і умов. 

Програмні результати навчання 

 

Формування економічного мислення, 

шо сприятиме активній економічній 

поведінці майбутніх юристів та 

здатності до економічної ініціативи, 

навичок прийняття економічних 

рішень, умінь узгоджувати економічну 

доцільність та соціальну 

прийнятність; 

Здатність до креативності, 

абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу; 

Уміння планувати, організовувати і 

контролювати власну діяльність; 

Здатність адаптуватися до нових 

ситуацій і умов. Загальна система оцінювання Поточний контроль здійснюється 

протягом семестру під час проведення 

практичних занять і оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 

100 балів; мінімальна сума, що 

дозволяє студенту складати залік – 30 

балів); Підсумкова оцінка з навчальної 

дисципліни розраховується з 

урахуванням балів, отриманих під час 

заліку (60), та балів, отриманих під час 

поточного контролю за 

накопичувальною системою (40). 

Сумарний результат у балах складає 

100 та заноситься у "Відомість обліку 

успішності" навчальної дисципліни. 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=291
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=291


Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент відвідав усі практичні 

заняття, виконав практичні роботи, 

відпрацював пропуски та «2» і 

отримав необхідну кількість балів за 

поточну успішність для допуску до 

підсумкового контролю 

Підсумковий контроль Підсумковий контроль відбувається у 

формі заліку. На залік виноситься 75 

питань з курсу. Максимальна оцінка – 

60 балів, яка передбачає всебічне, 

систематичне і глибоке знання 

матеріалу, передбаченого програмою 

навчальної дисципліни, у тому числі, 

орієнтація в інноваційних наукових 

доктринах та концепціях дисципліни; 

знання чинного законодавства та 

правових пам’яток, основної та 

додаткової літератури, 

рекомендованої викладачем. За умови 

систематичної роботи студента 

впродовж семестру: відсутності 

незадовільних оцінок, відсутності 

невідпрацьованих пропусків, 

виконаних завдань СРС, наявності 

оцінок більш, ніж на 50% відсотках 

практичних занять студент може 

претендувати на отримання 

підсумкової оцінки автоматом. У 

такому разі бал виставляється з 

урахуванням поточних оцінок за 

семестр. На розсуд викладача залік 

проводиться у формі тестових завдань 

з використанням ПК у кількості 30 

вибіркових питань з банку питань 

Політика оцінювання 

результатів навчання та 

академічна доброчесність 

Порушеннями академічної 

доброчесності вважаються: 

фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання. За 

порушення академічної доброчесності 

здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної 

відповідальності: повторне 



проходження оцінювання (контрольна 

робота, залік тощо); повторне 

проходження відповідного освітнього 

компонента освітньої програми. 

Списування під час 

контрольних заходів заборонено (в 

тому числі із використанням 

мобільних девайсів).  

Політика щодо пропусків занять: 

відвідування занять є обов’язковим (за 

об’єктивних причин навчання може 

відбуватись індивідуально, в он-лайн 

формі за погодженням із заступником 

директора з навчально-виховної 

роботи);  

Політика щодо виконання завдань 

пізніше встановленого терміну: 

кожне завдання має критерії 

оцінювання, що враховують 

своєчасність виконання. 

Критерії оцінювання з дисципліни  

При оцінюванні навчальних досягнень 

студентів мають враховуватися: 

- характеристика відповіді студента: 

правильність, логічність, 

обґрунтованість, цілісність; 

 - якість знань: повнота, глибина, 

гнучкість, системність, міцність;  

- сформованість загальнонавчальних 

та предметних умінь і навичок;  

- рівень володіння розумовими 

операціями: уміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, 

абстрагувати, класифікувати, 

узагальнювати, робити висновки 

тощо;  

- досвід творчої діяльності (уміння 

виявляти проблеми та розв’язувати їх, 

формулювати гіпотези); 

 - самостійність суджень. 

Відвідування практичних та 

лекційних занять: 

5 б. –відвідування лекцій; 

25 б. – здобувач отримує у разі 

відвідування та роботи на практичних 



заняттях. Сюди входять:  

1) усні відповіді та виконання 

практичних завдань за темою заняття;  

2) 0 б. – у разі наявності пропущених 

невідпрацьованих практичних занять 

(невиконання однієї з обов'язкових 

практичних робіт), систематичні 

пропуски без поважних причин, 

відсутність виконаних завдань, 

відсутність знань за темами.  

Самостійна робота студента 

оцінюється за шкалою від 0 до 5 балів. 

Завдання самостійної роботи здобувач 

виконує в зошиті або надсилає на 

електронну пошту, або проходження 

тестового контролю: 

5 б. – робота виконана у повному 

обсязі та здана в зазначений термін; 

3 б. – робота здана після завершення 

терміну здачі або містить неточності 

та помилки у виконанні.  

0 б. – робота не здана. 

Індивідуальна робота здобувача 

освіти виконується у формі:  

- наукових тез із обов'язковим 

опублікуванням у збірнику;  

- індивідуального проекту на одну із 

запропонованих тем викладачем. 

Ця форма роботи оцінюється від 0 до 

5 балів, враховуючи наступні критерії: 

- складність форми виконання, обраної 

студентом;  

- ступінь самостійності;  

- творчий характер виконання та 

представлення результатів своєї 

роботи (використання в роботі 

кросвордів, ребусів, таблиць, діаграм, 

аудіо- та відео файлів тощо); 

- внутрішня послідовність, логічність 

та завершеність роботи.  

5 б. - самостійний, творчий характер 

роботи; внутрішня послідовність, 

логічність і завершеність виконаного 

завдання; наявний захист перед 

аудиторією 



2 б. - робота містить протиріччя або 

відсутня обґрунтованість висновків та 

їх завершеність; робота не 

представлена аудиторії 

0 б. - робота не має самостійного 

характеру; виконана з порушенням 

правил академічної в роботі відсутні 

висновки; не відповідає вимогам що 

пред'являються до оформлення 

відповідного виду робіт 

Посилання на ПОЛОЖЕННЯ 

про моніторинг знань студентів у 

Відокремленому структурному 

підрозділі «Полтавський фаховий 

коледж 

Національного юридичного 

університету імені Ярослава 

Мудрого» 
 

Лінки на нормативні документи, що 

регламентують проведення поточного та 

підсумкового контролів знань студентів 

Нормативні документи: сайт URL: 

http://plc.nlu.edu.ua 

 

 

http://plc.nlu.edu.ua/

