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Попередні умови для вивчення 

навчальної дисципліни 
Відсутні 

 

 Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Розбудова і розвиток ринкової економіки в країні та регіонах» дозволяє 

досліджувати закономірності становлення механізму функціонування ринкової економіки та розвитку 

підприємництва в Україні; розвиває ключові фахові компетентності в області глобалізації та регіоналізації, 

що супроводжується зміною економічних перетворень, формуванням пріоритетних напрямків 

господарювання. 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи спеціальних знань з питань сутності 

процесів розбудови і розвитку ринкової економіки регіону повинно зайняти важливе місце їх усвідомленої 

участі в економічному будівництві країни, керуванні процесами ринкових перетворень у регіонах, 

корпоративних структурах і підприємствах. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення основних теоретичних положень дисципліни; з’ясування 

сутності та основних положень ринкової економіки в країні та регіонах; обґрунтування соціально-економічних орієнтирів 

країни та регіонів; визначення способів та шляхів формування ринків та їх регулювання; охарактеризувати 

підприємництво як форму діяльності в умовах ринкової економіки; розкриття специфіки управління за умов 

ринкової економіки; вивчення стану фінансово-кредитних відносин в умовах економічних перетворень на 

державному рівні та у регіонах; проведення базисних та нормативних прогнозних розрахунків на основі 

статистичного аналізу, враховуючи тенденції та закономірності, що сталися в економіці; визначення напрямів 

трансформаційних змін економіки на державному і регіональному рівні. 
Компетентності: 

Програмні результати навчання: 
загальні: фахові: 

ЗК 1. Здатність до критичного 

мислення генерування нових 
складних ідей, аналізу та 

синтезу цілісних знань. 

ФК 1. Здатність до пошуку, обробки та 

аналізу та узагальнення інформації для 
проведення самостійних наукових 

досліджень у сфері економіки; 

ФК 2. Здобуття глибинних знань з 

економіки, зокрема розуміння теоретичних 

і практичних проблем, історії розвитку та 

сучасного стану наукових знань, 

критичного аналізу основних концепцій, 

оволодіння науковою термінологією. 

ПРН 1. Вміти здійснювати критичний аналіз, 

узагальнювати результати наукових досліджень, 
формулювати та обґрунтовувати висновки і 

пропозиції щодо розвитку концептуальних і 

методологічних знань у галузі економіки. 
 

 Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Становлення та функціонування ринкової економіки. 

Тема 2. Соціально-економічні орієнтири в Україні. Структура ринків. 

Тема 3. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки. 

Тема 4. Управління в ринковій економіці. 

Тема 5. Фінанси: сутність, структура і механізм функціонування. 

Тема 6. Прогнозування і планування економіки в умовах ринкових відносин. 

Тема 7. Сучасні економічні системи і моделі переходу до ринкових відносин. 

https://www.pdaa.edu.ua/people/volkova-nelya-vasylivna
https://www.pdaa.edu.ua/people/volkova-nelya-vasylivna
mailto:volkova.nelia@pdaa.edu.ua
mailto:volkova.nelia@pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/people/zagrebelna-iryna-leonidivna


Критерії успішного опанування програмних результатів 

навчання 

Шкала оцінювання: 

національна та ЄКТС 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 120 год. Кількість кредитів – 4. Форма сем. контролю – залік. 

Структура курсу 

Тема Результати навчання Вид завдань Оцінювання 

Тема 1. Становлення та 

функціонування 

ринкової економіки 

ПРН 1. Вміти здійснювати критичний аналіз, 

узагальнювати результати наукових досліджень, 

формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції 

щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у 

галузі економіки. 

Практичне заняття: 
виконання практ. завд.  

презентація 
 Самостійна робота:  

розробка тестів 

 

1 
2 

 
3 

Тема 2. Соціально-

економічні орієнтири в 

Україні. Структура 

ринків. 

ПРН 1. Вміти здійснювати критичний аналіз, 

узагальнювати результати наукових досліджень, 

формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції 

щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у 
галузі економіки. 

Практичне заняття: 
виконання практ. завд.  
презентація 

 Самостійна робота:  
розробка тестів 

 

1 
2 

 
3 

Тема 3. 

Підприємництво як 

форма діяльності в 

умовах ринкової 

економіки 

ПРН 1. Вміти здійснювати критичний аналіз, 

узагальнювати результати наукових досліджень, 

формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції 

щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у 

галузі економіки. 

Практичне заняття: 
виконання практ. завд.  

презентація 
 Самостійна робота:  

розробка тестів 

 

1 

2 
 

3 

Тема 4. Управління в 

ринковій економіці 

ПРН 1. Вміти здійснювати критичний аналіз, 

узагальнювати результати наукових досліджень, 

формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції 

щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у 

галузі економіки. 

Практичне заняття: 
виконання практ. завд.  
презентація 

 Самостійна робота:  

розробка тестів 

 

1 
2 

 
3 

Тема 5. Фінанси: 

сутність, структура і 

механізм 
функціонування 

ПРН 1. Вміти здійснювати критичний аналіз, 

узагальнювати результати наукових досліджень, 

формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції 
щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у 

галузі економіки. 

Практичне заняття: 
виконання практ. завд.  
презентація 

 Самостійна робота:  
розробка тестів 

 

1 

2 

 
3 

Тема 6. Прогнозування 

і планування економіки 

в умовах ринкових 

відносин 

ПРН 1. Вміти здійснювати критичний аналіз, 

узагальнювати результати наукових досліджень, 

формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції 

щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у 

галузі економіки. 

Практичне заняття: 
виконання практ. завд.  

презентація 
 Самостійна робота:  

розробка тестів 

 

1 

2 
 

3 

Тема 7. Сучасні 

економічні системи і 

моделі переходу до 

ринкових відносин 

ПРН 1. Вміти здійснювати критичний аналіз, 

узагальнювати результати наукових досліджень, 

формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції 

щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у 

галузі економіки. 

Практичне заняття: 
виконання практ. завд.  
презентація 

 Самостійна робота:  
розробка тестів 

 

1 
2 

 
3 

 Політика оцінювання 

1. Академічна доброчесність: 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу 

про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної аграрної академії. Дотримання 

академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації 

про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

2. Дедлайни та перескладання: 

Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-30%). Перескладання поточного та підсумкового 

контролю відбуваються за наявності поважних причин з дозволу директорату. 

3. Система оцінювання: 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Робота під час практичних занять: 60 

Підготовка презентації 30 

Виконання вправ 30 

Завдання самостійної роботи 10 

Письмове виконання практичного 

ситуаційного завдання 

40 

Залік  

 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за 

національно 
ю шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно 

1 – 34 F 

 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
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