
Уманський національний університет садівництва 

 Факультет менеджменту  
Кафедра менеджменту 

Силабус 

1. Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни Основи економічних знань 

Рівень вищої освіти Початковий (короткий цикл)  

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність  241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 073 «Менеджмент» 

Освітня програма  «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Менеджмент» 

Семестр 2 

Факультет Менеджменту 

Курс 1 

Анотація курсу В курсі «Основи економічних знань» на основі узагальнення фундаментальних 

надбань світової економічної думки і практики господарювання розглядаються 

основні питання економічної теорії – загальні основи соціально-економічного 

розвитку суспільства, товарного виробництва і ринкової економіки, теоретичні 

основи мікро- та макроекономіки, світового господарства та міжнародних 

економічних відносин. 

Сторінка курсу в 

MOODLE 
https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=999 

Мова викладання Українська 

Лектор курсу Новак І.М., д.е.н., професор  https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro-

kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/inna-mikolaivna-novak.html 

Адреса кафедри м. Умань, вул. Інтитутська,1, корпус 4 

2. Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма «Менеджмент» https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-

menedzhmentu/op-menedzhment-molodshij-bakalavr.html 

«Готельно-ресторанна справа» https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-

programam/fakultet-menedzhmentu/op-gotelno-restoranna-sprava-molodshij-

baklavr.html 

«Туризм» https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-

menedzhmentu/op-turizm-molodshij-bakalavr.html  

Перелік загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ОП «Менеджмент»: 

– здатність до аналізу та синтезу на основі логічних підходів та перевірених 

фактів; 
– здатність до навчання, самоорганізації та самокритики; 

ОП «Готельно-ресторанна справа»: 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ОП «Туризм»: 

– здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, 

суспільства і природи, духовної культури. 

– здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних 
умовах. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(СК) 

ОП «Менеджмент»: 

– здатність застосовувати знання теорії і практики менеджменту для 
вирішення типових спеціалізованих задач у професійній діяльності; 

– здатність збирати, обробляти та аналізувати інформацію про внутрішнє та 

зовнішнє середовище, оцінювати його вплив на результати діяльності 

організації; 
– здатність планувати, організувати, мотивувати, контролювати та 

оцінювати власну роботу та роботу інших працівників; 
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ОП «Готельно-ресторанна справа»: 

- здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, 
управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  

Перелік

 програмних 

результатів 

навчання 

ОП «Менеджмент»: 

– демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, 

використовувати понятійно-категоріальний апарат та концепції менеджменту. 
ОП «Готельно-ресторанна справа»: 

– розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
ОП «Туризм» 

– базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння 

загальнопрофесійних дисциплін. 

 

3. Опис дисципліни  

Структура 

навантаження 

студентів 

Кількість годин – 135; 

Кількість кредитів – 4,5; 

Кількість лекційних годин – 26 год. 

Кількість практичних занять – 28 год. 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 81год. 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання Тематичні, проблемні лекції; практичні і семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів; інтерактивні заняття; індивідуальні 

заняття із підготовкою рефератів, есе; консультації з викладачами; самонавчання 

на основі конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через електронне модульне середовище навчального 

процесу Moodle. 

Мета та завдання Мета курсу – набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, 

формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, 
навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню 

приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з 

їхньою економічною діяльністю. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

– науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства; 

– розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;  
– з'ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми 

у процесі господарської діяльності; 

– визначити суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх 

еволюції;  
– з'ясувати роль економічної науки у розробці шляхів формування соціально 

орієнтованої економічної системи суспільства. 

4. Зміст дисципліни 

Тема 1 Предмет і методи економічної науки 

Тема 2 Історія розвитку економіки та економічної думки 

Тема 3 Економічна система суспільства 

Тема 4 Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства. Теорія товару та грошей 

Тема 5 Домогосподарство як суб'єкт ринкової економіки. Аналіз поведінки споживача 

Тема 6  Витрати і доходи фірми. Теорія прибутку.   

Тема 7 Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок 

Тема 8 Ринок монополістичної конкуренції. Олігополістична структура ринку 

Тема 9 Економічна ефективність та добробут. Держава в мікроекономічній теорії: 
зовнішні ефекти та суспільні блага 

Тема 10 Макроекономічні показники в системі національних рахунків 



Тема 11 Грошово-кредитний ринок. Споживання, заощадження та інвестиції  

Тема 12 Сукупні витрати і ВВП держави. Економічна динаміка 

Тема 13 Світове господарство: основні риси та структура 

5. Політика дисципліни 

Організація 

навчання 

Регулярне відвідування лекцій здобувачами, активна їх участь під час 

опитування на практичних заняттях, ініціативність в обговоренні дискусійних 

тем, своєчасність виконання самостійної роботи. 

Організація навчання відбувається згідно розкладу http://mkr.udau.edu.ua 

Методи контролю Рейтингова система оцінювання, яка передбачає усне і письмове опитування; 

поточний модульний контроль; презентація есе, рефератів; екзамен. 

Академічна 

доброчесність 

Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності  УНУС». 
Доступний за посиланням: https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-

akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf 

 

 

 

6. Розподіл балів, які отримують здобувачі  
Поточний (модульний) контроль 

П
ід
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й
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о
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С
у
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 30 100 

5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 

 

 

7. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 
зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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