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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Трансформаційна 

економіка” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму « Економіка і підприємництво », (спеціальності) « Економічна 

теорія ». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність понять та категорій 

трансформаційної економіки та обґрунтування на їх основі закономірностей переходу 

постсоціалістичних економік до ринкових; способи, причини та наслідки ринкових 

перетворень для постсоціалістичних країн, особливості трансформації української 

економіки. 

Міждисциплінарні зв’язки . Освоєння курсу “ Трансформаційна економіка” дає 

навички систематизації знань з економічної теорії; дозволяє студентам отримати 

уявлення про розміщення продуктивних сил як підґрунтя щодо розробки ефективної 

економічної політики держави. Курс поглиблює знання, одержані у попередніх курсах 

«Політична економія», «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Економіка підприємств», « Національна економіка », «Економіка 

державного сектору » та «Економічний аналіз» та інші. Він дає можливість поглибити 

фундаментальну підготовку економістів, у формуванні світоглядних ідей щодо 

об'єктивного характеру процесу регіоналізації господарства як на світовому рівні, так і 

в національній економіці. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні засади трансформаційних процесів в економічних системах 

2. Економічна політика в умовах постсоціалістичної трансформації 

3. Глобалізація і трансформація економічної системи в Україні. 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Трансформаційна економіка ” є 

систематизація та формування глибоких знань у студентів економічних спеціальностей 

щодо теоретичних і практичних засад трансформаційних процесів в економічних 

системах, формування знань щодо закономірностей трансформації економік 

постсоціалістичних країн у ринкові, сучасних процесів трансформації економіки 

України та регіонів; здобуття належного рівня загально - теоретичних та практичних 
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навичок виконання соціально - економічного аналізу стану країни та регіонів. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Трансформаційна економіка ” 

є:  

 наукове обґрунтування об’єктивності існування трансформаційних станів 

економічних систем,; 

 з’ясування закономірностей та шляхів трансформації постсоціалістичних 

економік; 

 виявлення особливостей трансформації економіки України;  

 узагальнення наслідків трансформаційних процесів для економіки України 

та її регіонів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 об’єктивні причини виникнення трансформаційних станів в економічних 

системах; 

 основні закономірності трансформації постсоціалістичних економік у 

ринкові; 

 сутність категорій людський, соціальний та інтелектуальний капітал як 

інституціональні форми функціонування інформаційного суспільства; 

 передумови та цілі системної трансформації соціалізму; 

 основні напрямки ринкової трансформації економіки; 

  особливості монетарної та фіскальної політики держави; 

 сутність політики економічного зростання у перехідний період; 

 основні тенденції та інституціональні форми глобалізації, їх вплив на 

трансформаційні процеси в Україні; 

 інституціональні форми інтеграції України у світове господарство. 

вміти :  

 вільно володіти економічним категоріальним апаратом при висвітленні  

сутності економічних понять та процесів трансформаційної економіки;  

 використовувати практичні навички при аналізі економічного стану країни 

та регіонів;  

 аналізувати стан ринку капіталу та ринку праці; 
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  розуміти основні шляхи удосконалення економічної політики в умовах 

ринкової трансформації; 

 застосовувати отримані знання у викладанні економічних дисциплін і в 

практичній роботі економіста; 

 використовувати комплекс набутих знань з попередніх дисциплін для 

оцінки та теоретико-методологічного обґрунтування економічного та соціального 

розвитку країни, що забезпечують формування інформаційної, функціональної, 

навчально-пізнавальної, комунікативної, соціальної та інших компетенцій. Це дасть 

змогу майбутнім фахівцям-економістам навчитись аналізувати наукову інформацію, 

самостійно знаходити можливі ресурси для розв'язання проблем, моделювати різні 

ситуації та виробляти стратегію дослідження мети, мати критичне, творче мислення та 

швидко пристосовуватися до стрімких змін, що відбуваються в світі, формує світогляд 

студентів як майбутніх науковців, економістів та викладачів економічної теорії.  

 

1.4. Примірний тематичний план 
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1 2       

Модуль 1. Теоретичні засади 

трансформаційних процесів в економічних 

системах 

53 18 18 17 58 111  

1. Економічний розвиток і проблеми його 

дослідження в сучасній економічній теорії. 

5 2 2 1 7 12 

2 Закономірності руху економічних систем. 6 2 2 2 6 12 

3 Концептуальні проблеми трансформації 

сучасного капіталізму. Індустріальне і 

постіндустріальне суспільство. 

6 2 2 2 6 12 

4 Інформаційне і постекономічне 

суспільство: спільні та відмінні риси, 

тенденції розвитку. 

6 2 2 2 7 13 

5 Людський, соціальний та інтелектуальний 

капітал як інституціональні форми 

функціонування інформаційного 

суспільства. 

6 2 2 2 6 12 

6 Соціалізація економіки: чинники, 

інституціональні форми та інструменти. 

Соціальна держава. 

6 2 2 2 7 13 
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7 Соціальна стратифікація суспільства в 

умовах розвитку економічної системи 

капіталізму. 

6 2 2 2 7 13 

8 Передумови та цілі системної 

трансформації соціалізму. 

6 2 2 2 6 12 

9 Інституціональні основи системної 

постсоціалістичної трансформації. 

6 2 2 2 6 12 

Вид контролю модульна контрольна робота 1 

Модуль 2. Економічна політика в умовах 

постсоціалістичної трансформації 

38 14 12 12 50 88 

10 Проблеми формування економічної 

політики в Україні в умовах перехідного 

стану суспільства. 

6 2 2 2 7 13 

11 Цілі, методи та інструменти трансформації 

відносин власності. 

6 2 2 2 7 13 

12 Становлення ринку факторів виробництва. 5 2 1 2 7 12 

13 Принципи формування підприємницького 

середовища в перехідній економіці 

України. 

6 2 2 2 7 13 

14 Фіскальна та монетарна політика як 

складові фінансової стабілізації в 

трансформаційній економіці. 

6 2 2 2 7 13 

15 Зайнятість, доходи населення та соціальна 

політика в умовах ринкових перетворень. 

5 2 2 1 8 13 

16 Політика економічного зростання у 

перехідний період. 

4 2 1 1 7 11 

Вид контролю модульна контрольна робота 2 

Модуль 3 Глобалізація і трансформація 

економічної системи в Україні. 

6 2 2 2 12 18  

17 Основні тенденції та інституціональні 

форми глобалізації, їх вплив на 

трансформаційні процеси в Україні. 

3 1 1 1 6 9 

18 Інституціональні форми інтеграції України 

у світове господарство. 

3 1 1 1 6 9 

Вид контролю модульна контрольна робота 3 

ВСЬОГО: 97 34 32 31 120 217 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 217 години/ 6 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні засади трансформаційних процесів в економічних системах 

Тема 1. Економічний розвиток і проблеми його дослідження в сучасній 

економічній теорії. 



7 

7 

Економічний розвиток: сутність сутності та еволюція поглядів. Основні складові 

умов розвитку. 

Сучасний економічний розвиток: проблеми та перспективи. Шляхи забезпечення 

економічного розвитку держави. Прогнозування сталого економічного розвитку 

країни. Формування державних програм соціально-економічного розвитку. Основні 

проблеми соціально - економічного розвитку України та напрями їх вирішення. 

Інноваційна складова економічного розвитку. Сутність державної стратегії 

економічного розвитку, зарубіжний та вітчизняний досвід її реалізації. 

Вплив світової фінансової кризи на економічний розвиток країн Європи. Стратегія 

економічного розвитку України в умовах кризи. Європейський вектор економічного 

розвитку. Сталий економічний розвиток та особливості його реалізації в умовах 

глобалізації. 

Тема 2. Закономірності руху економічних систем. 

Сутність та її типи економічних систем. Проблеми типологізації економічних 

систем. Концепція духовних чинників трансформації  економічних систем у поглядах 

М. Тугана - Барановського. 

Зміст основних понять “закономірність”, “економічна система”, “цикл” та 

“циклічний розвиток”, їх об’єктивний характер. Історичний (життєвий) цикл 

суспільства та економічної системи. 

Капіталізація економічних систем: поняття, типи, ефективність. 

Сутність поняття трансформація та характеристика основних типів 

трансформацій. Основні етапи трансформаційного циклу. 

Тема 3. Концептуальні проблеми трансформації сучасного капіталізму. 

Індустріальне і постіндустріальне суспільство. 

Сутність, причини та напрямки трансформації капіталістичної економічної 

системи. 

Концепції закономірностей та проблем трансформації капіталізму (концепції, 

засновані на методі технологічного детермінізму, концепції соціалізації капіталу, 

концепції глобалізації та екологізації, концепції соціал-демократичного та 

неомарксистського спрямування). 

Періодизація суспільства (до індустріальне, індустріальне та постіндустріальне).  
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Сутність, еволюція та чинники індустріалізації. Наслідки індустріалізації. 

Постіндустріальне суспільство: сутність, ознаки та особливості. Структура та 

проблеми постіндустріального суспільства. Становлення постіндустріального 

суспільства в Україні. 

Тема 4. Інформаційне і постекономічне суспільство: спільні та відмінні риси, 

тенденції розвитку. 

Сутність, передумови та чинники формування інформаційного суспільства. 

Інформаційне суспільство як форма й результат функціонування постіндустріальної 

економіки.  

Інформаційне суспільство як новий етап цивілізаційного розвитку. Тенденції 

розвитку інформаційного суспільства та їх вплив на процеси управління 

інформаційною безпекою. 

Особливості переходу України до інформаційного суспільства. Стратегічні 

пріоритети розбудови інформаційного суспільства в Україні. 

Роль держави у забезпеченні ефективної трансформації продуктивних сил на 

принципах інформаційної економіки. 

Глобальне інформаційне суспільство як форма суспільного розвитку. 

Тема 5. Людський, соціальний та інтелектуальний капітал як 

інституціональні форми функціонування інформаційного суспільства. 

Сутність та основні компоненти людського капіталу. Розвиток теорії людського 

капіталу в економічній науці. Роль людського капіталу в модернізації економіки. 

Людський капітал як основний фактор економічного розвитку. Фактори формування і 

використання людського капіталу України. Сучасний стан розвитку людського 

капіталу в Україні. 

 Соціальний капітал: сутність та проблеми розвитку. Соціальний капітал і 

проблема його визначення. Роль соціального капіталу у процесі розбудови соціальної 

держави. Теорії соціального капіталу. Соціальний капітал і постіндустріальний 

розвиток. Проблеми формування соціального капіталу в трансформаційному 

суспільстві. 

Інтелектуальний капітал: сутність, еволюція та перспективи розвитку. Історичний 

розвиток поняття інтелектуального капіталу. Роль інтелектуального капіталу в 
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подоланні соціально-економічних наслідків кризи. Економічне обґрунтування ролі 

інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи. Розвиток 

інтелектуального капіталу та підвищення конкурентоспроможності України в умовах 

глобалізації за рахунок інновацій. 

Тема 6. Соціалізація економіки: чинники, інституціональні форми та 

інструменти. Соціальна держава. 

Трансформація функцій держави в процесі соціалізації економіки. Соціальна 

функція держави. Вплив глобалізації на трансформацію соціальних функцій держави. 

Сутність та проблеми розбудови соціальної держави. 

Україна як соціальна держава: концептуальні положення та конституційно-

правові реалії. Етапи формування та моделі соціальної держави. Класифікація типів 

соціальної держави і моделей  соціально-орієнтованої економіки. 

Сучасні підходи до побудови моделі сучасної держави. Проблеми формування 

соціальної держави в Україні. Моделі соціальної держави. Особливості розбудови 

соціальної держави в Україні. 

Тема 7. Соціальна стратифікація суспільства в умовах розвитку економічної 

системи капіталізму. 

Сутність, проблеми та особливості соціальної стратифікації. Теорія соціальної 

стратифікації та теорії соціального статусу. 

Проблеми та перспективи соціального забезпечення в Україні. Критерії і виміри 

стратифікації сучасних суспільств. 

Соціальна нерівність і бідність в Україні: сутність та основні показники. 

Проблеми становлення середнього класу в сучасних умовах. 

Тема 8. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму. 

Сутність та основи формування соціалізму. 

Соціально – економічна сутність централізовано – керованої економічної системи. 

Централізоване директивне планування: сутність, переваги та недоліки. 

Господарські реформи як спроби вдосконалення централізовано керованої 

економічної системи. 

Нагромадження кризових явищ у виробничій сфері. 
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Тема 9. Інституціональні основи системної постсоціалістичної трансформації. 

Трансформаційні процеси в економіці України: сутність та особливості. 

Інституціональні складові трансформаційних процесів . 

Держава в системі суспільних відносин. Роль і функції держави у 

постсоціалістичних трансформаціях. Реформування системи власності як основа 

трансформації постсоціалістичних відносин. 

Проблеми саморегулювання у трансформаційній економіці. Мотиваційна система 

у трансформаційній економіці. 

Критерії завершеності трансформаційного періоду для постсоціалістичних 

економік. Постсоціалістична трансформація: закономірності та проблеми розвитку. 

Змістовий модуль 2  

Економічна політика в умовах постсоціалістичної трансформації 

Тема 10. Проблеми формування економічної політики в Україні в умовах 

перехідного стану суспільства. 

Сутність економічної політики перехідного періоду. Об'єкти та суб'єкти 

економічної політики. Заходи та методи економічної політики(роздержавлення і 

приватизація, демонополізація, реструктуризація, лібералізація цін, податкові пільги та 

санації, ліцензії і квоти, розміщення державного замовлення тощо). 

Мета та основні напрямки економічної політики. Цілі економічної політики та їх 

класифікація. Економічна політика як об’єктивна потреба відображення інтересів 

суб’єктів економічної діяльності. 

Концепції трансформації моделі економіки(теорії раціональних очікувань; теорії 

пропозиції; теорії інституціональних перетворень та теорія господарського права( в 

Німеччині)).  

Економічна політика держави як інструмент реалізації стратегічних цілей 

економічного розвитку. Економічна політика незалежної України: підсумки та 

перспективи. Економічна політика держави в сучасних умовах. Концептуальні моделі 

переходу до ринкової системи господарювання. 

Напрями відродження економіки країни(запровадження системи довготривалих 

пріоритетів економічного розвитку найважливіших галузей народного господарства; 

розробка програми інвестицій з чітко визначеними джерелами фінансування; 
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відновлення ролі заощаджень населення в інвестиційному процесі, побудова 

відповідної модель податкової системи, налагодження ефективного управління 

державною власністю). Наслідки програми ринкових перетворень. 

Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими 

організаціями. Засади державної інноваційної економічної політики в Україні. 

Тема 11. Цілі, методи та інструменти трансформації відносин власності. 

 

Роздержавлення — основа формування нової системи відносин власності у 

змішаній економіці. Ліквідація монополії державної власності. Сутність процесу 

одержавлення. Роздержавлення власності, її мета. Механізм роздержавлення власності. 

Створення законодавчого та економічного середовища для роздержавлення і 

приватизації державної власності(створення Закону України «Про власність», Закону 

України «Про підприємництво», «Концепції роздержавлення і приватизації 

підприємств, землі і житлового фонду», Закону України «Про приватизацію майна 

державних підприємств» та ін.).  

Форми роздержавлення власності(акціонування державних підприємств і продаж 

певної частини акцій громадянам та їхнім господарським об'єднанням; оренда майна 

громадянами та їхніми господарськими об'єднаннями; обмеження втручання держави в 

процес ціноутворення, скасування примусового державного замовлення, відмова від 

надання підприємствам дотацій, субсидій і гарантування кредитів).  

Особливості української моделі приватизації: суб’єкти, об’єкти, темпи і способи 

приватизації. Цілі приватизації в постсоціалістичних країнах та в країнах Заходу. Цілі 

роздержавлення і приватизації в Україні. Приватизація: шляхи, етапи, суперечності, 

наслідки та ефективність в Україні. «Ефективний власник» як інструмент і результат 

трансформації відносин власності. 

Теорія трансформації відносин власності. 

Тема 12. Становлення ринку факторів виробництва. 

Первісне нагромадження капіталу: сутність та джерела. Становлення ринку капі-

талів. 

Український ринок капіталу: стан, проблеми та шляхи розвитку. Фактори 

розвитку ринку капіталу у перехідній економічній системі України. Міжнародний 
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валютний ринок як інструмент економічної інтеграції.  

Ринок цінних паперів: сутність та функції, становлення та перспективи. Сучасні 

тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. Основні тенденції розвитку 

фондового ринку в посткризовий період. Напрями інтеграції фондового ринку України 

у світові ринки капіталів. Проблеми інтеграції ринку цінних паперів України до 

світових фінансових ринків. 

Формування ринку землі в сучасних умовах господарювання. Проблеми 

формування вітчизняного ринку земель та роль держави у їх вирішенні. Державне 

регулювання ринку землі в Україні і досвід країн ЄС. 

Розвиток ринку нерухомості в Україні. Характерні риси ринку нерухомості в 

сучасних умовах. Тенденцій розвитку ринку нерухомості. Інституційна структура 

ринку нерухомості: учасники, інститути, відносини. 

Формування і розвиток ринку праці в Україні, напрями його регулювання. Ринок 

праці України: проблеми та складнощі реформування. Сучасні моделі ринку праці: 

стан та шляхи розвитку. Сучасний стан ринку праці україни в умовах світової 

фінансової та економічної кризи. Регіональний ринок праці: зайнятість та безробіття 

населення. 

Тема 13. Принципи формування підприємницького середовища в перехідній 

економіці України. 

Підприємництво в системі економічних відносин суспільства. Підприємництво: 

суть та умови здійснення. Особливості розвитку підприємництва в Україні 

підприємництво: причини виникнення та форми. Формування конкурентного 

підприємницького середовища в Україні. 

Механізм підприємницького регулювання: суть та особливості. Інноваційний 

розвиток у моделі становлення підприємницького середовища України. Інвестиційна 

привабливість підприємницького середовища як джерело ринкової трансформації 

економіки. 

Шляхи піднесення ефективності підприємницької діяльності. Удосконалення 

механізмів державного регулювання підприємницької діяльності. 

Тема 14. Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової 

стабілізації в трансформаційній економіці. 
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Цілі, функції та інструменти фіскальної політики в умовах системної 

трансформації економіки. Принципи фіскальної політики держави. Аналіз фіскальної 

політики у трансформаційній економіці. Інфляція та моделі фіскальної політики 

держави. Використання податкових інструментів у фіскальній політиці. 

Фіскальна політика як спосіб наповнення державного бюджету. Формування 

дохідної та видаткової частин бюджету. Дефіцит бюджету і способи його покриття. 

Державний борг та проблеми його обслуговування в Україні. 

Монетарна політика в умовах ринкової трансформації ( сутність і причини 

інфляції в перехідній економіці, попит і пропозиція грошей в перехідній економіці). 

Монетарна політика та особливості її реалізації в Україні. Основні засади та 

перспективи розвитку монетарної політики в Україні. 

Тема 15. Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умовах 

ринкових перетворень. 

Зайнятість населення та його особливості в Україні. Зайнятість населення України 

в умовах нестабільної економічної ситуації. Особливості державного регулювання 

зайнятості населення. Основні проблеми і напрями їх вирішення. 

Безробіття як макроекономічна проблема сучасної економіки. Рівень безробіття та 

його види. Природний та критичний рівень безробіття. Повне і часткове безробіття. 

Співвідношення динаміки ВВП і безробіття в Україні. Удосконалення державного 

регулювання безробіття в Україні. Шляхи подолання безробіття. 

Доходи населення та їх складові. Доходи населення України. Особливості джерел 

доходів населення України. Диференціація доходів населення. Фактори диференціації 

доходів населення. Доходи населення України в умовах ринкових перетворень. 

Доходи населення та соціальна політика в умовах ринкових перетворень (рівень життя 

населення та його складові, рівень і диференціація доходів у перехідний період, 

бідність, її визначення і вимірювання, соціально – орієнтована ринкова система та її 

моделі( Бісмарка, скандинавська, Беверіджа, середземноморська), система соціального 

захисту населення України). 

Рівень життя населення, його складові та індикатори . Оцінка рівня та якості 

життя населення я рівня життя населення в Україні. Соціальна політика держави в 

умовах системної трансформації суспільства 
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Тема 16. Політика економічного зростання у перехідний період. 

 

Економічне зростання: сутність, показники, типи та чинники. Класифікація видів 

економічного зростання. Особливості економічного зростання в Україні. Теорії 

економічного зростання. 

Інноваційний розвиток – основа економічного зростання в Україні. Інвестиційні 

чинники економічного зростання в Україні. Концепція постійного економічного 

зростання. 

Особливості моделей трансформації у перехідний період та їх вплив на 

макроекономічну динаміку у різних постсоціалістичних країнах. 

Трансформація відносин власності у перехідний період та її вплив на економічне 

зростання. 

Змістовий модуль 3  

Глобалізація і трансформація економічної системи в Україні. 

Тема 17.  Основні тенденції та інституціональні форми глобалізації, їх вплив 

на трансформаційні процеси в Україні. 

Сутність глобалізації. Економічний розвиток як чинник формування 

інституціональних основ глобалізації. 

Глобалізація та проблеми міжнародної економічної безпеки. Глобалізація та 

соціалізація економічного розвитку. 

 Глобалізація як інструмент запровадження ефективних соціальних чинників 

трансформації національних економічних систем. Внутрішні чинники подолання 

технологічного розриву України в умовах її трансформаційного стану. 

Тема 18.  Інституціональні форми інтеграції України у світове господарство. 

Сучасні інституціональні форми міжнародного економічного співробітництва та 

можливості їх використання Україною. 

Формування правових, соціальних, та економічних інституціональних основ 

вступу України до ЄС. Світова організація торгівлі (СОТ) як інституціональна форма 

функціонування відкритої економіки та Україна 

Переваги та ризики відкритої економіки для України в умовах її 

трансформаційного стану. Взаємодія України з наднаціональними фінансовими орга-
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нізаціями та її наслідки. 

 Зв’язки України з іншими регіональними політико-економічними об’єднаннями. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%20%D0%9E.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9F.%20%D0%86.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B9%20%D0%9E.%20%D0%92.$
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орієнтири для України: монографія / О. В. Шкурупій ; Полтав. ун-т економіки і 

торгівлі. - Полтава, 2010. - 303 с.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі іспиту. Іспит 

здійснюється у письмовій (усній) формі*. Екзаменаційний білет включає 5 питань, з 

яких: 3 – теоретичні, 1 – тест, 1 – вправа. Перелік завдань, які виносяться на іспит, 

форма і зміст екзаменаційного білета затверджуються кафедрою. 

Кожне із завдань оцінюється балами. Теоретичні питання: 26; 20; 14; 0. Оцінка 

якості виконання вправи: 12; 10; 8; 0. Оцінка тесту – 10; 0 балів. Якщо студент набрав 

менше 60 балів, іспит не зараховується. Максимальна оцінка за іспит – 100 балів. 

Виставлення оцінок за національною шкалою здійснюється за порядком 

перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали 

оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу, що рекомендується «Положенням про 

кредитно-модульну систему організації навчального процесу», схваленим Вченою 

Радою НПУ імені М.П. Драгоманова (22.ХІІ.2005 р., протокол №5). 

Знімаються бали: за невідвідування семінарських занять без поважних причин. 

Якщо студент пропустив більше 2-х занять, знімається 2 бали за кожне пропущене 

наступне заняття. 

 

Загальна схема підсумкового контролю та оцінювання знань студентів 

№

№

п/

п 

 

Види навчальної 

діяльності 

Кількість балів  

Примітка 
мінім. максим. 

1

1. 

Разом поточний контроль 

60 100 Види навчальної 

діяльності студента та 

критерії оцінювання 

його знань, умінь і 

навичок подані вище. 

2

2. 

Іспит 

60 100 Іспит включає 5 питань: 

3 – теоретичні, тест, 

вправу. Можливі оцінки 

теор. питання: 26;20;14; 

0;. тест – 10; 0; вправа – 
12; 10; 8; 0. 

3

3. 

Всього балів 

(середньозважена величина 

за поточний контроль та 

60 100  

                                                
* питання, в якій формі має проводитися іспит, вирішується кафедрою. 
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іспит) 

 

 

 

Рейтингова шкала оцінювання знань, умінь і навичок студентів НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 

За 

шкалою ECTS 

За 

шкалою НПУ 

Визначен

ня 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен Залік 

A 90-100 Відмінно 5 (відмінно) зараховано 

B 80-89 Дуже добре 4 (добре) 

C 70-79 Добре 

D 65-69 Задовільно 3 (задовільно) 

E 60-64 Достатньо 

FX 35-59 Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

2 (незадовільно) незараховано 

F 1-34 Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

курсом 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

На поточний і проміжний контроль в семестрі виділяється 100 балів. Зокрема, 

оцінка виконання модульних завдань (3 модулі в семестрі) – 60 балів, оцінка іншої 

поточної успішності студента – 30 балів, оцінка участі студента у науково-

студентській роботі – 10 балів.  

Критерії комплексного оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

а) при усних відповідях: 

- повнота розкриття питання (з’ясування змісту проблеми, наукових шкіл, 

окремих концепцій, знання літературних джерел, нормативних документів, фактичних 

даних, історії проблеми тощо); 

- логіка викладення матеріалу, культура мови; 

- аргументованість, впевненість викладу матеріалу; 

- використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних 

посібників, журналів, інших періодичних видань тощо); 

- аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 
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- уміння аналізувати теоретичні проблеми з урахуванням світової і вітчизняної 

практики; 

- уміння аналізувати на основі теоретичного матеріалу економічну політику 

держави. 

б) при виконанні письмових завдань: 

- повнота розкриття питання, аргументованість і логіка викладення матеріалу, 

використання літературних джерел, законодавчих актів, логічних міркувань, 

історичних даних, прикладів та фактичного матеріалу тощо); 

- цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати 

висновки; 

- творчий характер виконання письмового завдання; 

- акуратність оформлення письмової роботи. 

Формування рейтингової оцінки має враховувати також формальні навчальні 

досягнення: 

- відвідування занять; 

- наявність конспектів лекцій; 

- наявність конспектів першоджерел; 

- участь у науково-студентській роботі (відвідування наукових гуртків, підготовка 

наукових виступів і доповідей та ін.); 

- участь у роботі студентських наукових конференцій; 

- участь у різноманітних конкурсах (олімпіадах та ін.); 

- участь у виконанні завдань за замовленням громадських організацій та ін. 

 

Поточне оцінювання знань 

1. Виконання модульних завдань. 

 Модуль включає  5 завдань: теоретичне питання, два тести, дві вправи. 

 Максимальна оцінка знань одного модуля – 20, мінімальна – 10 балів. 

 Максимальна оцінка одного завдання  – 4 бали, значення можливих оцінок – 

4;2;0. 

 Модуль не зараховується, якщо студент набрав менше 10 балів. Обов’язковим 

для зарахування модуля є відповідь на теоретичне питання. 
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2. Активність студента в опануванні навчального матеріалу, якість та 

систематичність навчання.  

Мінімальна сума балів за семестр: 60 (за умови участі студента у науково-

студентській роботі), 50 (за умови, коли студент не приймає участі у науково-

студентській роботі). Максимальна сума балів – 100.  

 

Оцінювання знань студентів з політичної економії за окремими видами 

навчальної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна схема поточного контролю та оцінювання знань студентів 

  Кількість балів  

мінім. максим. 

1. Активність студентів в 

опанувані поточного 

матеріалу (семінарські 

заняття, тощо) 

30 

 

30 Види навчальної 

діяльності студента та 

критерії оцінювання 

його знань, умінь і 

навичок подані вище. 

2. 
Участь у науково-

студентській роботі 

0 10 Студент має 
підготувати та 

презентувати на гуртку 

наукову роботу 

3. Виконання модульних 

завдань 

І модуль 

 

 

10 

 

 

20 

Модуль включає 5 

завдань: теоретичне 

питання, два тести, дві 

вправи. Можливі оцінки 

завдань: 4;2;0. 

Обов’язковим є 

відповідь на теоретичне 

питання. 

ІІ модуль 10 20 

ІІІ модуль 

10 20 

4. Разом поточний контроль 60 100  

Вид навчальної діяльності Кількість балів за 

одне виконання 

Необхідна кількість 

виконаної роботи 

Максимальна 

кількість балів 

1.Відповідь на питання за викликом 

викладача 

0, 2, 6 1 6 

2. Відповідь на питання за власною 

ініціативою студента 

0,  1,  4 1-2 рази 8 

3. Доповнення відповіді, участь в 

дискусії 

0,  1 Х Х 

4. Розв’язування тестів, завдань та ін. 0,  1,  2 Х Х 

5.Підготовка письмового реферату 0,  2,  6 Х 6 

6.Підготовка та презентація реферату 0, 4,  8 Х 8 

7.Підготовка фіксованого виступу 0,  1,  2 Х 4 

8.Опрацювання літературних джерел  На всі заняття до 6 

На окремі заняття 1 

9.Ведення економічного словника  Постійно до 6 

10.Опрацювання поточної 

економічної інформації 

 На всі заняття до 6 

На окремі заняття 1 
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3. Участь у науково-студентській роботі – 0; 10 балів. 
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