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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору 

Загальний обсяг 

дисципліни: кредити 

ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна робота (60 

год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна робота 

(106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. Очікується, 

що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські (практичні) 

заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати 

пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем семінарських 

(практичних) занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його 

тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Вивчення базових положень економічної теорії; набуття навичок 

використання мікро- та макроекономічного аналізу; розгляд базових моделей 

рівноваги економічних систем. 

Чому це треба вивчати?   Формування знань про механізми функціонування мікро – та макросистем на 

базі сучасних економічних теорій світової та вітчизняної науки. 

Яких результатів можна  

досягнути? 

Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви 

соціально-економічних проблем у різних категорій населення. 

Використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги, 

пенсій. 

Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам 

соціального захисту. 

Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики 

та шляхи соціального забезпечення населення. 

Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати 

управлінські рішення в організації роботи виконавців. 

Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій 

населення. 

Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та 

здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності. 
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Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним розвитком 

держави. 

Вміння планування та звітності в системі соціального забезпечення 

населення. 

Здатність до планування та реалізації заходів з проведення моніторингу і 

інспектування. 

Здатність оцінювання якості соціальних послуг. 

Здатність до організації та управління процесами в соціальному забезпеченні. 

Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів з соціальної 

допомоги для виконання завдань професійної діяльності. 

Зміст дисципліни Теорія поведінки споживача 

Аналіз попиту, пропонування та ринкової рівноваги 

Мікроекономічна модель підприємства 

Витрати і результати виробництва 

Ринок досконалої конкуренції 

Монопольний ринок 

Ринок монополістичної конкуренції 

Олігополія 

Макроекономічні показники в системі національних розрахунків 

Макроекономічна нестабільність. Безробіття та інфляція 

Сукупний попит і сукупне пропонування 

Споживання, заощадження та інвестиції. моделі макроекономічної рівноваги 

Монетарна та фіскальна макроекономічна політика 

Зовнішньоекономічна політика 

Економічне зростання 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та додаткових 

декількох видів завдань: підготовка доповідей за заданою проблематикою 

дисципліни, поглибленого опрацювання окремих лекційних тем або питань; 

підготовка до поточного контролю знань, що полягає в опрацюванні 

контрольних запитань, питань для самодіагностики, самостійному 

опрацюванні теоретичного матеріалу за зазначеною тематикою; 

систематизація вивченого матеріалу для підготовки до заліку (перелік 

міститься в Методичних вказівках для підготовки до семінарських 

(практичних) занять), а також обов’язкових письмових індивідуальних 

навчально-дослідних завдань (за вибором студента). 

Міждисциплінарні зв’язки Вступ до спеціальності, вища математика 
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Поточний контроль Виконання завдань семінарських (практичних) занять, тестування, ІНДЗ. 

Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною визначається 

розділом 8 Положення про порядок організації освітнього процесу в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 

види та критерії оцінювання відображені в робочій програмі з дисципліни. 

Підсумковий контроль Залік 
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