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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Основи економіки та діагностики 

економіки (поглиблений рівень)» 

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Обов’язкова навчальна дисципліна 

Мова 

викладання 

українська 

Статус дисципліни – обов’язкова  

Курс/семестр вивчення 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість 

модулів 

4 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр - 120 годин 

- лекції: 16 год. 

- практичні заняття: 32 години 

- самостійна робота: 72 годин 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен 

Заочна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр - 120 годин 

- лекції: 4 год. 

- практичні заняття: 6 годин 

- самостійна робота: 110 годин 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Мета формування у майбутніх фахівців системних знань та розуміння 

концептуальних основ економіки та здійснення діагностики економіки. 

 

Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  
Програмні результати навчання  

ЗК3. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК11. Здатність приймати 

ПР03. Знати та використовувати 

економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції мікро- 

та макроекономіки  

ПР09. Усвідомлювати основні 

особливості сучасної світової та 



Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  
Програмні результати навчання  

обґрунтовані рішення.  

СК4. Здатність пояснювати 

економічні та соціальні процеси і 

явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

СК6. Здатність застосовувати 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних 

задач.  

СК11. Здатність обґрунтовувати 

економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із 

застосуванням сучасного 

методичного інструментарію.  

національної економіки, 

інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави. 

ПР10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні показники 

які характеризують результативність 

їх діяльності. 

ПР12. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР21. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

економічних систем різного рівня, а 

також особливостей поведінки їх 

суб’єктів. 

 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні основи розвитку економіки 

 

Тема 1. Економіка як об’єкт дослідження. Етапи виникнення, 

становлення та розвитку економіки  

Предмет економіки та її завдання. Функції: пізнавальна, практична, 

виховна. Зв’язок з іншими науками. Єдність економічної теорії і 

господарської практики. Економічне мислення і його роль в розвитку 

суспільства. Завдання економічної науки по формуванню економічного типу 

мислення. Економічна наука в сучасних умовах. Економічний закон: сутність 

і прояв. Класифікація економічних законів. Механізм дії, регулювання і 

використання економічних законів. Дія економічних законів в галузі сучасної 

охорони здоров’я, специфіка їх прояву у медичній галузі. Економічні 

категорії та їх види. 

 

Тема 2. Тема 2. Методи дослідження економічних процесів та 

явищ. Економічна система: сутність, види та складові елементи. Типи 

економічних систем 



Поняття про економічні системи господарювання.  Типи 

економічних систем. Сутність ринку та його структура. Метод 

економічної науки. Рівні економічної системи. Структура методу 

економічного аналізу. Нові сучасні методи дослідження економічної теорії. 

 

Тема 3. Потреби та їх класифікація. Поняття «інститути» та їх 

функції в економічному житті 

Сутність та структура економічних потреб суспільства. Засоби 

задоволення людських потреб. Економічні блага та їх класифікація. 

Економічний закон зростання потреб, особливості його прояву в умовах НТР. 

Проблема вибору як наслідок суперечності між безмежністю потреб та 

обмеженістю ресурсів. Економічні інтереси. Суб‘єкти та об‘єкти 

економічних інтересів. Класифікація економічних інтересів. Єдність і 

суперечності в системі економічних інтересів суспільства. Корупція та її 

основні форми. Механізми узгодження економічних інтересів суспільства. 

Лобізм та лобістська діяльність. Мотиви та стимули ефективного 

господарювання. 

 

Тема 4. Сутність та форми власності. Сутність, функції та види 

ринку. Інфраструктура ринку. 

Власність як економічна категорія. Відносини власності та їх місце в 

економічній системі суспільства. Форми власності та їх характеристика. 

Ступені реалізації прав власності. Правові аспекти власності. Економічна 

система суспільства: поняття, структура, характеристика окремих елементів. 

Оптимальна економічна система для України на сучасному етапі розвитку. 

Сутність та складові ринкової інфраструктури. Функції інфраструктури 

ринку. Біржі: товарні, фондові, фрахтові, валютні, праці, універсальні, 

спеціалізовані. Біржові угоди: форвард, ф‘ючерс, хеджування, онкольн, 

опціон, аукціон. Посередники біржової торгівлі: маклери, брокери, дилери, 

джобери, «бики», «ведмеді». Первинний та вторинний ринки цінних паперів. 

Види цінних паперів: акції, облігації, векселі, варанти, ваучери, сертифікати, 

коносаменти тощо. Сучасні організаційні форми продажу товарів та послуг. 

Маркетинг. 

 

Модуль 2. Механізм ринкового функціонування 

 

Тема 5. Механізм ринкового функціонування. Сутність та функції 

конкуренції. Види конкуренції. 

Ринок як економічна категорія. Основні умови виникнення ринку. 

Структура ринку та її характеристика за основними об`єктами. Ринкова 

інфраструктура. Механізм дії ринкової економіки. Основні закони ринкової 

економіки та їх загальна характеристика. Моделі ринкової економіки. 

Сутність конкуренції. Об`єктивні умови виникнення та існування 

конкуренції. Види конкуренції. Методи і способи конкурентної боротьби. 

Монополія та її сутність. Об`єктивні умови виникнення монополії. Форми 



монополістичних об`єднань та їх характеристика. Способи та методи впливу 

держави на порушників антимонопольного законодавства. Монополізація 

економіки України: причини та наслідки. 

 

Тема 6. Монополізм та антимонопольна політика. 

Поняття, мета і завдання. Природна монополія, її суть, особливості, 

причини виникнення. Державне ціноутворення на продукцію природної 

монополії. Сучасні моделі державного регулювання економіки. Державне 

регулювання у сфері обмеження монополізму, недопущення недобросовісної 

конкуренції, природних монополій. Способи демонополізації та заходи щодо 

їх реалізації. Порядок здійснення антимонопольного регулювання. Принципи 

здійснення антимонопольної політики.  

 

Тема 7. Предмет та завдання діагностики економіки. Діагностика 

конкурентного середовища суб’єктів господарювання. Оцінювання 

стратегічного протистояння підприємств-конкурентів. 

Сутність конкурентного середовища та його складові. Методика 

діагностики конкурентного середовища підприємства. Оцінювання 

конкурентних сил та визначення типу ринку. Оцінювання інтенсивності 

конкуренції та ступеня монополізації ринку. Аналіз конкурентних позицій 

підприємства на ринку. Побудова конкурентної карти ринку, виявлення 

стратегічних положень підприємства. Стратегічний аналіз потенціалу 

конкурентоспроможності підприємства 

 

Тема 8. Діагностика конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання. Діагностика конкурентоспроможності продукції. 

Діагностика майна і ринкова ціна суб’єктів господарювання. 

Визначення конкурентної переваги підприємства та її особливостей. 

Види конкурентних переваг підприємства. Економічна характеристика 

поняття «конкурентоспроможність продукції». Концептуальна 

характеристика управління конкурентоспроможністю продукції. Фактори, 

критерії, чинники конкурентоспроможності продукції. Принципи та 

алгоритм оцінювання конкурентоспроможності продукції. Методи та 

показники оцінювання конкурентоспроможності продукції. Діагностика 

майна і ринкова ціна суб’єктів господарювання 

 

Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми  

(лекції) та питання теми 

(лекції) 
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Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття 

К
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 Завдання 

самостійної 

роботи в розрізі 

тем К
іл
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к
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т
ь

 

г
о
д

и
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Модуль 1. Теоретичні основи розвитку економіки 
Тема 1. Економіка як об’єкт 2 Практична робота 1.  4 Виконати 9 
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іл
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к
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ь

 

г
о
д

и
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дослідження. Етапи 

виникнення, становлення та 

розвитку економіки 

1. Економіка як складова 

частина теоретичної економіки 

2. Суб’єкти та об’єкти 

економічних відносин  

3. Методологія економічного 

аналізу 

Розв’язання задач 

 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання 

(підготувати 

доповіді до 

теми). 

Тема 2. Методи дослідження 

економічних процесів та явищ. 

Економічна система: сутність, 

види та складові елементи. 

Типи економічних систем. 

1. Методи вивчення 

дисципліни 

2. Підприємство як система 

 

2 

Практична робота 2. 

Розв’язання задач 

4 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання 

(підготувати 

доповіді до 

теми). 

9 

Тема 3. Потреби та їх 

класифікація. Поняття 

«інститути» та їх функції в 

економічному житті. 

1. Поняття потреби, види 

потреб. Економічні блага 

2. Поняття та класифікація 

інститутів  

3. Функції та роль інститутів  

4. Інституціональна структура 

ринкової економіки та 

суспільства 

2 

Практична робота 3 

Розв’язання задач 

4 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання 

(підготувати 

доповіді до 

теми). 

 

9 

Тема 4. Сутність та форми 

власності. Сутність, функції та 

види ринку. Інфраструктура 

ринку. 

1. Сутність і роль власності в 

економічній системі  

2. Режими власності  

3. Розподіл прав власності.  

 

2 

Практична робота 4. 

Розв’язання задач 

4 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання 

(підготувати 

доповіді до 

теми). 

9 

Модуль 2. Механізм ринкового функціонування 
Тема 5. Механізм ринкового 

функціонування. Сутність та 

функції конкуренції. Види 

конкуренції. 

2 

Практична робота 5. 

Розв’язання задач 
4 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

9 



Назва теми  
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 Завдання 

самостійної 

роботи в розрізі 

тем К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

1. Механізм функціонування 

ринкової економіки 

2. Конкуренція – її сутність.  

3. Види і роль у ринковій 

економіці. Антимонопольне 

законодавство 

Виконати 

індивідуальні 

завдання 

(підготувати 

доповіді до 

теми). 

Тема 6. Монополізм та 

антимонопольна політика 

1. Умови існування монополії 

2. Максимізація прибутку в 

умовах монополії 

3. Антимонопольна політика 

 

2 

Практична робота 6. 

Розв’язання задач 

 

4 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання 

(підготувати 

доповіді до 

теми). 

9 

Тема 7. Предмет та завдання 

діагностики економіки. 

Діагностика конкурентного 

середовища суб’єктів 

господарювання. Оцінювання 

стратегічного протистояння 

підприємств-конкурентів 

1. Економічна діагностика: 

сутність, класифікація за 

ознаками  

2. Методика діагностики 

конкурентного середовища  

3. Визначення пріоритетних 

конкурентів на ринку. 

2 

Практична робота 7. 

Розв’язання задач 

4 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання 

(підготувати 

доповіді до 

теми). 

 

9 

Тема 8. Діагностика 

конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання. 

Діагностика 

конкурентоспроможності 

продукції. Діагностика майна і 

ринкова ціна суб’єктів 

господарювання 

1. Конкурентоспроможність 

підприємства: сутність, 

чинники формування  

2. Аналітична та графічна 

оцінка 

конкурентоспроможності 

підприємства  

3. Конкурентоспроможність 

2 

Практична робота 8. 

Розв’язання задач 

4 

Виконати 

тести 

самоконтролю 

знань. 

Виконати 

індивідуальні 

завдання 

(підготувати 

доповіді до 

теми). 

 

9 
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продукції: сутність, чинники 

формування, методика оцінки  

Разом 16  32  72 

 

Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів» 

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 
 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (5 Балів); обговорення 

матеріалу занять (5 Бали); виконання навчальних завдань (5 Балів); 

завдання самостійної роботи (5 Балів); тестування (5 бали); поточна 

модульна робота (10 балів) 

35 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (5 Балів); обговорення 

матеріалу занять (5 Бали); виконання навчальних завдань (5 балів); 

завдання самостійної роботи (5 Балів); тестування (5 Бали); 

поточна модульна робота (10 Балів) 

35 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 
 


