


 

 



Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань: 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 

Обов’язкова 

Модулів – 1  

 
Спеціальність: 

051 Економіка 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 
 

1-й 

Загальна кількість 

годин –120 

Семестр 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,1 

самостійної роботи 

студента – 6,2 

Освітній рівень: 

третій 

(освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти 

 

Освітня програма: 

«Економіка» 

16 год. 

Семінарські 

24 год. 

Самостійна робота 

80 год. 

Вид контролю: 

екзамен 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – формування у здобувачів розуміння механізму 

функціонування базових моделей економічного розвитку, здатності на основі 

структурно-цілісного усвідомлення та творчо-критичного осмислення 

основних наукових напрямів світової економічної теорії, їх фундаментальних 

методологічних засад, теоретико-концептуальних основ, науково-дослідного 

апарату розробляти науково-практичні підходи до реалізації економічної 

політики. 

Завдання дисципліни: вивчення економічних ідей та пропозицій з огляду 

на їх належність до певних напрямків економічної думки; набуття вмінь 

аналізувати економічні ситуації з позицій різних сучасних економічних 

концепцій та взаємозв’язки економічної політики із сучасними теоретичними 

поглядами. 

Результатом   вивчення   дисципліни   є    набуття    здобувачами    таких 

компетентностей: 

 здатність на основі структурно-цілісного усвідомлення та творчо- 

критичного осмислення основних наукових напрямів світової 

економічної теорії застосовувати їх фундаментальні методологічні 

засади, теоретико-концептуальні основи, науково-дослідний апарат для 

формування концепцій розвитку сучасних економічних систем; 

 здатність до створення та інтерпретації нових знань через оригінальне 

дослідження на основі розуміння сучасних тенденцій, напрямів і 

закономірностей розвитку науки в умовах глобалізаційних тенденцій; 

 здатність аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, 

концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження; 

 здатність до дослідження та осмислення базових засад теорії 

економічного розвитку суспільства, основних закономірностей 

суспільного відтворення та економічного зростання національної та 

світової економіки; 

 здатність аналізувати існуючу економічну кон’юнктуру та прогнозувати 

стратегічний розвиток різних секторів та сфер національної економіки, 

виходячи з критеріїв екзогенного та ендогенного характеру. 

Вивчення дисципліни «Теорії економічного розвитку» має забезпечити 

отримання здобувачами таких програмних результатів навчання: 

– застосовувати теоретико-концептуальні основи, фундаментальні 

методологічні засади, науково-дослідний апарат основних наукових 

напрямів світової економічної теорії для самостійного формування 

концепцій сучасних економічних систем; 

– виконувати оригінальні наукові дослідження на основі розуміння 

сучасних тенденцій, напрямів і закономірностей розвитку науки в умовах 

глобалізаційних тенденцій; 



– здійснювати аналіз, формувати оцінку та порівнювати різноманітні теорії, 

концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження; 

– проводити порівняльний аналіз, критичне осмислення та оцінку окремих 

доктрин, шкіл, течій сучасної економічної науки; 

– розкривати науковий внесок окремих шкіл та їх провідних представників 

у теорію економічного розвитку; 

– аналізувати основні умови та фактори, що впливають на забезпечення 

рівноважного розвитку національної економічної системи; 

– аналізувати економічні явища та процеси з метою обґрунтування нових 

тенденцій та моделей розвитку національної економіки. 
 

2. Програма навчальної дисципліни 

«ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГОРОЗВИТКУ» 
 

Змістовий модуль1. 

СУТНІСТЬ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Тема 1. Предмет та методологія дисципліни «Теорії економічного 

розвитку» 

Предмет та об’єкт дисципліни «Теорії економічного розвитку». 

Методологія дисципліни «Теорії економічного розвитку». Сутність 

економічного розвитку. Місце в системі економічних дисциплін. Логіка і 

структура курсу. Мета і завдання курсу. Наукові підходи до структурування та 

періодизації історії вчень. Проблема реінтеграції вітчизняної економічної 

думки в світову. 

 

Тема 2. Економічний розвиток та основні його фактори. 

Економічне зростання та економічний розвиток. Провідні теорії 

економічного розвитку: загальна характеристика. Еволюція теорій 

економічного розвитку у сучасному вимірі знань. Класифікація теорій 

економічного розвитку. Концепція стадій економічного розвитку. Джерела 

економічного розвитку. Класичні фактори економічного розвитку (природні 

ресурси, продуктивність праці, капітал) та неокласичні фактори 

(технологічний прогрес, підприємництво). 
 

Тема 3. Моделі економічного розвитку 

Варіативність моделей економічного розвитку. Модель лінійних стадій 

розвитку (зростання), доведена американським економістом В. Ростоу. Теорія 

структурних трансформацій. Теорія зовнішньої залежності. Теорії циклічного 

розвитку економіки. Неокласична модель вільного ринку. Теорія ендогенного 

зростання. Модель сталого розвитку. Модель випереджаючого економічного 

розвитку. Підходи до формування моделі соціально-економічного розвитку 

національної економіки. 



Змістовий модуль 2. 

ПРОВІДНІ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Тема 4. Теорії циклічного розвитку економіки. 

Закономірності циклічного розвитку економічних систем. 

Марксистська теорія. Інноваційна теорія розвитку. Теорія економічного 

розвитку Й.Шумпетера та нео-шумпетеріанська теорії. Теорії 

перенагромадження в капітальному секторі. Теорії, пов'язані з робочою 

силою. Цінові теорії. Кейнсіанські і неокейнсіанські теорії. Концепція 

реальних економічних циклів Д. Кюдланда та Е. Прескота. Рівноважний 

циклічний процес Р. Лукаса. Теорія циклічних коливань М.І. Туган- 

Барановського. 

 

Тема 5. Теорія сталого розвитку 

Концепція меж зростання і теорія сталого розвитку: історичні аспекти, 

цілі, завдання, проблеми і напрямки сталого розвитку. Основні поняття і 

визначення сталого розвитку і теорії систем. Сталий розвиток та економічне 

зростання. 

Світовий досвід. Принципи забезпечення сталого розвитку. Індикатори 

сталого розвитку. Соціально-економічні аспекти сталого розвитку. 

Концепція сталого розвитку як основна теорія соціальної політики в умовах 

глобалізації. Природний капіталізм. 

 

Тема 6. Інновації в теоріях економічного розвитку 

Інноваційний розвиток, його роль та вплив на економічне зростання. 

Становлення теорії інноватики та її сучасні концепції. Концепція 

технологічних устроїв Д. Львова і С. Глазьєва. Теорія інноваційної економіки 

і підприємницького суспільства П. Друкера. Інновації в дослідженнях С.-С. 

Кузнеця та Г. Менша. «Нова економіка» та інноваційний розвиток. 

 

Тема 7. Теорії місцевого економічного розвитку 

Сутність місцевого економічного розвитку. Класичні теорії розвитку 

про базові галузі економіки, роль місцерозташування, центральні місця, 

кумулятивну причинність; моделі розвитку, побудовані на концепції 

атракційності. Синергетична теорія. Практичні підходи до місцевого 

економічного розвитку, підходи, орієнтовані на потреби і на пропозицію, 

традиційні підходи. Інституціональний та традиційний підходи до місцевого 

економічного розвитку. Основні моделі місцевого економічного розвитку. 

Алгоритм вибору моделі місцевого економічного розвитку. 



3. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

л с с.р 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

Тема 1. Предмет та методологія дисципліни «Теорії 
економічного розвитку» 

20 2 2 16 

Тема 2. Економічний розвиток та основні його фактори 20 2 4 14 

Тема 3. Моделі економічного розвитку 20 4 4 12 

Разом за змістовим модулем 1 60 8 10 42 

Змістовий модуль 2. 

ПРОВІДНІ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Тема 4. Теорії циклічного розвитку економіки 15 2 4 9 

Тема 5. Теорія сталого розвитку 15 2 4 9 

Тема 6. Інновації в теоріях економічного розвитку 15 2 4 9 

Тема 7. Теорії місцевого економічного розвитку 15 2* 2 11 

Разом за змістовим модулем 2 60 8 14 38 

Усього годин 120 16 24 80 

*залучений стейкхолдер для спільного проведення аудиторного заняття 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

 

Назва теми 
Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Сутність та моделі економічного 
розвитку 

10 

1 Тема 1. Предмет та методологія дисципліни «Теорії 

економічного розвитку» 

2 

2 Тема 2. Економічний розвиток та основні його фактори 4 

3 Тема 3. Моделі економічного розвитку 4 

 Змістовий модуль 2. Провідні теорії економічного розвитку: 

загальна характеристика та основні положення 

14 

4 Тема 4.Теорії циклічного розвитку економіки 4 

5 Тема 5. Теорія сталого розвитку 4 

6 Тема 6. Інновації в теоріях економічного розвитку 4 

7 Тема 7. Теорії місцевого економічного розвитку 2 
 Усього 24 

http://kimo.univ.kiev.ua/EcCiv/30.htm
http://kimo.univ.kiev.ua/EcCiv/30.htm
http://www.geograf.com.ua/chseg/vypusk812010/teorii-miscevogo-ekonomichnogo-rozvytku
http://kimo.univ.kiev.ua/EcCiv/30.htm
http://kimo.univ.kiev.ua/EcCiv/30.htm
http://www.geograf.com.ua/chseg/vypusk812010/teorii-miscevogo-ekonomichnogo-rozvytku


5. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Змістовий модуль 1. Сутність та моделі економічного 

розвитку 

42 

2 Тема 1. Предмет та методологія дисципліни «Теорії 

економічного розвитку». 

Проблема реінтеграції вітчизняної економічної думки в світову. 

Тематика дискусійних питань для обговорення: 

1. Д. Стігліц про економічне зростання в глобальній економіці 
2. Проблема реінтеграції вітчизняної економічної думки в 

світову. 

3. Врахування нових параметрів економічного розвитку в умовах 

науково-технічного прогресу. 
4. Соціологічний та філософський зміст поняття «розвиток». 

 

 

 

 
16 

3 Тема 2. Економічний розвиток та основні його фактори 

Еволюція теорій економічного розвитку у сучасному вимірі 

знань. 

Тематика дискусійних питань для обговорення: 

1. Фактори економічної динаміки. 

2. Концепція стадій економічного розвитку. 

3. Джерела економічного розвитку. 
4. Співвідношення понять «економічне зростання» та 
«економічний розвиток». 

 

 

 

14 

4 Тема 3. Моделі економічного розвитку 

Підходи до формування моделі соціально-економічного 

розвитку національної економіки. 

Тематика дискусійних питань для обговорення: 

1. Розробка теорій економічної динаміки та економічного 

зростання (Р. Харрод, Є. Домар). 

2. Зміст структурних трансформацій в моделі А. Льюїса. 

3. Спільні риси й відмінності в моделях економічного розвитку 

4. Універсальний характер моделей економічного розвитку. 
5. Нові вимоги до функціонування економічної системи в 

контексті теорій економічного розвитку 

 

 

 

 

 
12 

5 Змістовий модуль 2. Провідні теорії економічного розвитку: 

загальна характеристика та основні положення 

38 

6 Тема 4. Теорії циклічного розвитку економіки 

Концепція реальних економічних циклів Д. Кюдланда та Е. 

Прескота. Рівноважний циклічний процес Р. Лукаса. Теорія 

циклічних коливань М.І. Туган-Барановського. 

Тематика дискусійних питань для обговорення: 
1. Динамізація статичної моделі Кейнса. 

 

 
9 

http://kimo.univ.kiev.ua/EcCiv/30.htm
http://kimo.univ.kiev.ua/EcCiv/30.htm


 2. Багатофакторні моделі економічного зростання (Дж. Хікс, Е. 

Хансен). 

3. Теоретичне значення інвестиційної теорії циклів М.І. Тугана- 

Барановського. 

4. Ортодоксальні течії неокейнсіанства 

5. Розробка неокейнсіанських теорій економічного циклу (Дж. 

Хікс, Е. Хансен). 
6. Проблеми динамічної рівноваги та циклічних коливань. 

 

7 Тема 5. Теорія сталого розвитку 

Концепція сталого розвитку як основна теорія соціальної 

політики в умовах глобалізації. Природний капіталізм. 

Тематика дискусійних питань для обговорення: 

1. Сталий розвиток України у глобальному середовищі 
2. Концепція сталого розвитку як основна теорія соціальної 

політики в умовах глобалізації. 

3. Сталий розвиток у контексті суспільно – економічних 

проблем ХХI століття. 

4. Наукові основи стратегії сталого розвитку природи та 

суспільства. 

5. Стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку. 

 

 

 

 

 
9 

8 Тема 6. Інновації в теоріях економічного розвитку 

«Нова економіка» та інноваційний розвиток. 

Тематика дискусійних питань для обговорення: 

1. Технологічні устрої розвитку та еволюція інноваційних 

теорій . 

2. Інноваційна теорія розвитку 

3. Вплив науково-технічних нововведень на розвиток 

економіки. 

4. Періодизація суспільного розвитку з позицій теорії інновацій 
5. Технологічні уклади: сутність та особливості розвитку 

 

 

 

 
9 

9 Тема 7. Теорії місцевого економічного розвитку 

Основні моделі місцевого економічного розвитку. Алгоритм 

вибору моделі місцевого економічного розвитку. 

Тематика дискусійних питань для обговорення: 

1. Корпоративний та альтернативний підходи до місцевого 

економічного розвитку. 

2. Стратегії місцевого економічного розвитку. 

3. Синергетична теорія місцевого економічного розвитку. 
4. Стратегічне планування місцевого економічного розвитку. 
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10 Усього 80 
 

 

8. Методи навчання 

 Теоретичні та практичні положення дисципліни вивчаються студентами в 

процесі роботи над лекційним курсом, участі у семінарських заняттях, при 

виконанні індивідуальних завдань (студентами заочної форми навчання), 

https://pidruchniki.com/12631113/ekonomika/tehnologichni_ukladi_sutnist_osoblivosti_rozvitku
http://www.geograf.com.ua/chseg/vypusk812010/teorii-miscevogo-ekonomichnogo-rozvytku


самостійній роботі, яка полягає у вивченні та опрацюванні наукової, навчально-

методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, виконанні навчальних 

завдань. 

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу 

передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: лекції-

бесіди, робота в мікрогрупах, семінари-дискусії, кейс-метод, аудіовізуальний 

метод, метод «дерева рішень», презентації. Лекції-бесіди – при читанні лекції 

студентам даються питання для самостійного розміркування, що дає змогу 

зосередити увагу на найбільш важливих проблемах теми, яка вивчається, визначити 

зміст і темп викладу навчального матеріалу з урахуванням рівня підготовленості та 

освіти аудиторії. Окрім питань студентів, вона допускає викладення ними своєї 

точки зору з того чи іншого питання. Робота в мікрогрупах використовується з 

метою є розв'язання дилем, що потребують колективного обговорення. Кейс-метод 

(метод аналізу конкретних ситуацій) передбачає розгляд виробничих, 

управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних 

ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу. Застосування 

аудіовізуального методу передбачає використання можливостей Інтернет, теле-, 

відео-, фото-, аудіо- та інших матеріалів у навчальному процесі. Метод «дерева 

рішень» використовується з метою зважити переваги і недоліки різних варіантів 

дій, рішень тощо, аналізуючи та оцінюючи альтернативні варіанти розв'язання 

проблеми та прогнозуючи наслідки кожного з них. 

Дистанційні технології навчання є однією з форм індивідуалізації освітнього 

процесу, що ґрунтується на принципах відкритого навчання з широким 

використанням комп’ютерних навчальних програм різного призначення та створює 

інформаційне освітнє середовище для передачі веб-ресурсів навчальних дисциплін і 

взаємодії між учасниками. Дистанційне навчання в Уманському НУС здійснюється 

відповідно до положення «Про організацію поточного, семестрового контролю та 

проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в 

Уманському національному університеті садівництва». Для забезпечення 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в УНУС і 

використовується система управління навчанням Moodle.  Матеріали курсу «Теорії 

економічного розвитку» розміщені на платформі Moodle 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=272.  В разі запровадження 

карантинних обмежень проводяться відеоконференції в форматі лекцій або 

семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечують різноманітні сучасні 

платформи, такі як: Zoom, Google Meet, Moodle 

 

9. Методи контролю 

Для забезпечення оцінювання проводиться поточний (модульний) та 

підсумковий (екзамен) контроль. Модульний контроль передбачає перевірку 

стану засвоєння визначеної системи елементів знань та вмінь аспірантів з того 

чи іншого модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=272


заняттях оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для 

виконання лабораторних робіт; повнота, якість і вчасність їх виконання та 

результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах 

на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на 

семінарські заняття; результати експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені 

робочою навчальною програмою дисципліни, оцінюванню в балах 

підлягають: самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; 

написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових 

тестів; переклад іноземних текстів, встановлених обсягів, підготовка 

реферативних матеріалів з публікації тощо. 

При виконанні модульних завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування 

певного модуля. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, здобувачі мають право, з дозволу лектора за поданням викладача, 

який проводить практичні заняття, скласти їх до останнього семінарського 

заняття. Час і порядок складання визначає викладач, що веде практичні 

заняття. 

Знання здобувача з певного модуля вважаються незадовільними, за 

умови коли сума балів його поточної успішності та за модульний контроль 

складають менше 61% від максимально можливої суми за цей модуль. В 

такому випадку можливе повторне перескладання модуля у терміни 

встановлені викладачем. 

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів 

та підсумкового контролю виставляється як сума набраних аспірантом балів 

протягом семестру та балів набраних здобувачем на підсумковому контролі. 

До підсумкового контролю допускаються здобувачі, які виконали всі 

модульні контролі, передбачені для даної навчальної дисципліни і за 

рейтинговим показником набрали не менш як 35 балів. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання 

здобувачів на заключному етапі вивчення дисципліни і проводиться 

відповідно до навчального плану у вигляді екзамену в термін, встановлений 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному 

даною робочою програмою навчальної дисципліни. Форма проведення 

контролю є комбінованою (передбачає усну відповідь на два теоретичних 

питання і письмово на одне тестове завдання).Зміст і структура контрольних 

завдань, екзаменаційних білетів та критерії оцінювання визначаються 

рішенням кафедри. 

Якщо у підсумку здобувач отримав за рейтинговим показником оцінку 

“FX”, то він допускається до повторного складання підсумкового контролю з 

дисципліни. Здобувач, допущений до повторного складання підсумкового 

контролю зобов’язаний у терміни, визначені деканатом, перездати невиконані 

(або виконані на низькому рівні) завдання поточно-модульного контролю і 

скласти підсумковий контроль. 

У разі отримання здобувачем за рейтинговим показником оцінки “F”, то 



він повинен пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни протягом 

наступного семестру (навчального року) за графіком, встановленим 

деканатом. Бали, отримані при вивченні дисципліни у попередній період, 

анулюються. 

 

10. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена спеціальна 

100- бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може 

набрати аспірант за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням 

поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи, 

підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни 

до моменту підсумкового контролю (екзамену) здобува може набрати 

максимально 70 балів. На підсумковому контролі (екзамені) здобувач може 

набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни 

розподіляються наступним чином. 

Поточний контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70. Об’єктами 

поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях. 
При контролі систематичності та активності роботи на семінарських 

заняттях оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для 

виконання завдань, що передбачені завданнями для самостійного 

опрацювання; повнота, якість і 

вчасність їх виконання та результати захисту; рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; 

активність при обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; 

результати експрес-контролю тощо. 

Розподіл балів за видами роботи на семінарських заняттях 

здійснюється наступним чином: 

– експрес-опитування – 1 бал; 

– участь в інтерактивній дискусії – 2 бали; 

– вирішення тестових завдань – 2 бали. 

2. Модульний контроль. 
При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах 

підлягають теоретичні знання і практичні уміння, яких набули здобувачі 

після опанування певного змістового модуля. Модульний контроль 

проводиться письмово у формі тестів (30 тестів за кожним зі змістових 

модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 7 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з 

об’єктивних причин, студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх 

до останнього семінарського заняття. Час і порядок складання визначає 

викладач. У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної 

контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. 

Перездача модульного контролю допускається у строки, які 

встановлюються викладачем. Знання студента з певного модуля 



вважаються незадовільними, за умови коли сума балів його поточної 

успішності та за модульний контроль складають менше 61% від максимально 

можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне 

перескладання модуля у терміни, встановлені викладачем. 

3. Виконання самостійної роботи. 

Самостійна робота здобувачів полягає у вивченні та опрацюванні 

наукової, навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів; 

виконанні навчальних завдань; опрацюванні лекційного матеріалу; підготовці 

до виступу на семінарських заняттях; поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; пошуку (підборі) та огляді літературних джерел за 

заданою проблематикою дисципліни; аналітичному розгляді наукових 

публікацій; контрольній перевірці здобувачами власних знань за запитаннями 

для самодіагностики; підготовку до модульного контролю; систематизації 

вивченого матеріалу з метою підготовки до підсумкового контролю (екзамену). 

Розподіл балів, присвоюваних здобувачам при вивченні 

дисципліни 

«Теорії економічного розвитку» 
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Теми Т1 Т 2 Т 3 Т4 Т5 Т6 Т 7 

Кількість балів за видами 

робіт змістових модулів, 
всього: 

8 8 8 8 8 8 8 

в т.ч.: активність на 
семінарських заняттях 

5 5 5 5 5 5 5 

виконання самостійної 
роботи 

3 3 3 3 3 3 3 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

 
Оцінка 

ECTS 

 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



 

Оцінка «відмінно» (90 – 100 балів). Здобувач має систематичні та глибокі 

знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, 

які передбачені програмою курсу, засвоїв основну й ознайомився з додатковою 

літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й 

висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного 

матеріалу. 

Оцінка «добре» (75 – 89 балів). Здобувач повністю засвоїв навчальний 

матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає 

матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не 

наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу 

або допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, невеликі 

арифметичні помилки у розрахунках при вирішенні практичних завдань. 

Оцінка «задовільно» (60 – 74 бали).Здобувач засвоїв матеріал не у повному 

обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питання, припускається 

грубих помилок при вирішенні практичного завдання. 

Оцінка «незадовільно» (менше 60 балів). Здобувач не засвоїв навчальний 

матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не володіє 

основними методами наукових досліджень при виконанні практичних завдань. 

Здобувач не допускається до складання іспиту, якщо кількість балів одержаних за 

результати успішності під час поточного та модульного контролю (відповідно 

змістовому модулю) впродовж семестру в сумі не досягла 35 балів. 

 
11. Методичне забезпечення 

1. Смолій Л.В. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з 

навчальної дисципліни «Теорії економічного розвитку» для здобувачів третього 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії». Умань, УНУС, 2020. URL: 
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13. Зміни у робочій програмі на  2021-2022 навчальний рік. 

 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021-2022 навчальний рік, 

охоплюють: 

1. Оновлення розділу «Методи навчання» з метою врахування вимог 

положення «Про організацію поточного, семестрового контролю та проведення 

атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в 

Уманському національному університеті садівництва». 

2. Оновлення переліку рекомендованої літератури.  
 


