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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Основи економіки – це базова навчальна дисципліна підготовки 

бакалаврів з економіки. Вона розпочинає цикл теоретичної та 
практичної підготовки майбутніх фахівців, закладає основи 
економічного мислення. Курс з основ економіки розкриває базові 

економічні категорії та закони, принципи економічних відносин і 
господарського механізму  в умовах обмеженості ресурсів.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи економіки» є 

набуття студентами теоретичних знань з основних економічних 
понять, формування логіки економічного мислення й економічної 

культури, засвоєння базових методів пізнання і аналізу економічних 
процесів та явищ.  

Основні завдання: оволодіння базовими економічними поняттями 

та категоріями; формування системи знань про загальні основи 
функціонування та розвитку економічних систем; формування у 

майбутніх фахівців розуміння основних економічних явищ і процесів;  
формування економічного мислення, яке спирається на знання 
економічних законів; засвоєння первинних навиків раціональної 

економічної поведінки.  

Посилання на розміщення освітньої компоненти на навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2483 

Компетентності 

Загальні компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  
Спеціальні компетентності 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, 
макро- та міжнародному рівнях.  

СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 
економічної науки.  
СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 
отримані результати.  

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної 
економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів 
соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.  

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення.   
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Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН-3. Знати та використовувати економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.  
ПРН-4. Розуміти принципи економічної науки, особливості 

функціонування економічних систем.  
ПРН-6. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної діяльності.  
ПРН-7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних 
напрямів розвитку економічної науки.  

ПРН-16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, 
критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та 
аналітичних текстів з економіки.  

ПРН-21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових характеристик економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.  

Структура та зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна складається з двох змістових модулів (розділів).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 
Тема 1. ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ, ФУНКЦІЇ.  

Сутність та функції економіки. Історичний процес становлення і розвитку 
економічної науки .Меркантилізм, фізіократи, класична політична економія. 
Марксистська політична економія. Основні напрями сучасної економічної науки: 
неокласицизм, кейнсіанство, монетаризм, інституціоналізм. Методи економіки.  

 
Тема 2. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА 

Структура і зміст економічної системи. Продуктивні сили, виробничі 

відносини, господарський механізм, як елементи економічної системи. Еволюція 

економічних систем як форм господарювання. Типи економічних систем. 

Тема 3. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ.  
Економічні потреби, їх суть і структура. Закон зростання потреб і механізм його 

дії. Економічні інтереси, їх сутність і структура. Економічні суперечності, їх 
характер та класифікація. Діалектика взаємозв’язку інтересів і потреб (проблема 
економічного вибору).  

 
Тема 4. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ 

Власність в системі економічних відносин. Суб’єкти й об’єкти власності. Основні 
типи та форми власності. Ступені реалізації прав власності: володіння, 
розпорядження, користування. Сучасні тенденції розвитку форм власності. 

 
Тема 5. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО: ЗМІСТ, ФОРМИ ТА РЕСУРСНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Сутність та фази суспільного виробництва.  Фактори виробництва, їх 

класифікація та взаємодія. Економічні ресурси. Закон рідкості ресурсів. Соціальна 
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та економічна ефективність суспільного виробництва. Критерії та показники 
ефективності виробництва, шляхи її підвищення. Еволюція виробництва, 
натуральне і товарне виробництво. Причини та умови виникнення і розвитку 
товарного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. 

 
ТЕМА 6. ТОВАР ТА ЙОГО ВАРТІСТЬ. ГРОШОВІ ВІДНОСИНИ 

Товарне виробництво, його загальні основи, суперечності та історичні етапи 
розвитку. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. 
Вартість. Мінова вартість. Споживча вартість та її показники.  

Гроші в системі товарних відносин. Виникнення і розвиток грошових відносин. 
Функції грошей. Види грошей: товарні, символічні (паперові), кредитні, електронні.  
Закон грошового обігу. 

 
ТЕМА 7. РИНОК ТА РИНКОВІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Визначення ринку. Роль і функції ринку. Характеристика системи ринків. Види 
ринків. Інфраструктура ринку. Основи теорії попиту та пропозиції. Попит. Закон 
попиту, його графічне відображення. Пропозиція. Закон пропозиції та його графічне 
відображення. Нецінові фактори попиту і пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції в 
умовах ринкової економіки. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги. Еластичність попиту 
та пропозиції. Ціна товару і фактори, що на неї впливають. 

 

ТЕМА 8.КОНКУРЕНЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
Сутність конкуренції. Умови виникнення конкуренції. Економічний закон 

конкуренції. Методи і способи конкурентної боротьби. Цінова і нецінова конкуренція. 
Типи конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція. Ринкова класифікація видів 
конкуренції. Чиста конкуренція, монополістична й олігополістична конкуренція. 
Конкуренція і монополія. Захист конкуренції. Антимонопольне законодавство. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

ТЕМА 9. ПІДПРИЄМНИЦТВО В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

Суть, умови та види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми 
підприємництва. Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст і структура. 
Роль капіталу у ринковій економіці Класифікація капіталу підприємства. Основний 
та оборотний капітал, його структура. Постійний та змінний капітал. Створення 
доданої та додаткової вартості. Кругообіг та обіг капіталу. 

 

ТЕМА 10. ВИТРАТИ ТА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА 
Загальна характеристика витрат. Поняття витрат та їх класифікація. 

Класифікація доходів підприємства. Суть прибутку (збитку) в підприємництві. 
Норма прибутку і рентабельність. Фактори максимізації прибутку. 

 
ТЕМА 11. РОБОЧА СИЛА ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Робоча сила як товар. Властивості товару робоча сила. Персонал. Категорії 
персоналу. Заробітна плата: суть, форми, системи. Номінальна та реальна 

заробітна плата.  
 

ТЕМА 12.СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ 
Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний продукт. Національний дохід 

та його роль в суспільному відтворенні. Розподіл та перерозподіл національного 
доходу. Національне багатство та його структура. 
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ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЦИКЛІЧНИЙ ХАРАКТЕР СУСПІЛЬНОГО 

ВІДТВОРЕННЯ 
Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в 

економічному зростанні. Фактори економічного зростання. Вплив НТР на 
економічний розвиток. Теорії і моделі економічного зростання. Економічні цикли: 
сутність, види. Фази економічних циклів. Економічні кризи.   

 
Структура навчальної дисципліни «Основи економіки» у розрізі 

програмних результатів навчання 
  

Теми 
Програмні результати навчання 

ПРН-3 ПРН-4 ПРН-6 ПРН-7 ПРН-16 ПРН-21 

Т 1 + + + + + + 
Т 2 + + + + + + 
Т 3  +  + + + + 
Т 4  +  + + +  
Т 5  + + + + + + 
Т 6 +  + + +  
Т 7 + + + + + + 
Т 8 +  + + + + 
Т 9 +  + + + + 
Т 10 + + + + +  
Т11 + + + + +  
Т 12 +  + + + + 
Т 13 +  + + + + 

  

Навчальна робота студента передбачена за такими формами: 

 денна форма навчання: лекції – 32 год, практичні заняття – 30 год, 
самостійна робота – 118 год;  

 заочна форма навчання: лекції – 10 год, практичні заняття – 8 год, 
самостійна робота – 162 год. 

 

Бюджет часу та розподіл балів за темами навчальної дисципліни 
«Основи економіки» та за формами навчання 
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о
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Змістовий модуль 1. Загальні основи економічного розвитку 

Тема 1. Економіка: сутність, 
методи, функції 

12 2 2 8 15 1   14 4 
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Тема 2. Економічна система 
14 4 2 8 17 1   16 4 

Тема 3. Економічні потреби та 
інтереси 

16 2 2 12 18 1 1 16 4 

Тема 4. Економічні відносини 
власності 

12 2 2 8 12 1 1 10 4 

Тема 5. Суспільне виробництво: 
зміст, форми та ресурсне 
забезпечення 

12 2 2 8 14 1 1 12 4 

Тема 6. Товар та його вартість. 
грошові відносини 

12 2 2 8 14 1 1 12 4 

Тема 7. Ринок та ринкові 
економічні відносини 

12 2 2 8 15   1 14 4 

Тема 8.Конкуренція в ринковій 
економіці 

12 2 2 8   1     4 

Разом за змістовим модулем 1 102 18 16 68 105 7 5 94 32 

Модульний контроль 1 1    Х    20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Тема 9. Підприємництво в 
ринковій економіці. капітал 
підприємства 

20 4 4 12 16 1 1 14 8 

Тема 10. Витрати та прибуток 
підприємства 

22 4 4 14 16 1 1 14 8 

Тема 11. Робоча сила та 
заробітна плата у 
підприємницькій діяльності 

12 2 2 8 11 1   10 4 

Тема 12.Суспільне відтворення 
12 2 2 8 15 1   14 4 

Тема 13. Економічне зростання 
та циклічний характер 
суспільного відтворення 

12 2 2 8 18 1 1 16 4 

Разом за змістовим модулем 2 78 14 14 50 76 5 3 68 28 

Модульний контроль 2  1    Х    20 

Усього 180 32 30 118 181 12 8 162 60 
 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills)  

1. Навички усного та письмового спілкування. 

2. Вміння налагоджувати контакти, уміння слухати і запитувати, 
формування власної думки.  

3. Здатність до критичного мислення, аналізу та розв’язання проблем. 

Форми та методи навчання 

Основними формами навчального процесу для дисципліни «Основи 
економіки» є: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента, 

консультації. 
Під час викладання навчальної дисципліни використовуються 
інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання із 

застосуванням: 

 лекцій з використанням мультимедійних презентацій та 
відеодемонстрацій; 

 лекцій у формі діалогу;  

 навчальної дискусії;  
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 розв’язування тестів, ситуаційних завдань та задач; 

 роботи в групах; 

 індивідуальних завдань для вирішення практичних вправ;  

 і творчих завдань.  
Основні засоби навчання: 

 навчальні посібники та підручники;  

 нормативно-правова база у сфері економіки;  

 статистичні дані (національні та іноземних держав);; 

 комп’ютерна техніка; 

 мультимедійне обладнання; 

 роздатковий матеріал. 

Порядок та критерії оцінювання 

Система оцінювання знань студентів проводиться відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в Національному 
університеті водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються наступні методи поточного контролю:  

 письмове тестування; 

 розв’язування задач; 

 оцінювання знань та активності під час обговорення проблемних 
ситуацій за темами практичних занять; 

 письмові індивідуальні творчі завдання; 

 оцінювання самостійної роботи студентів – шляхом усного 
обговорення проблеми та включення до письмових завдань;  

Кількість балів за виконання завдань за кожною з тем представлена у 
таблиці «Бюджет часу та розподіл балів за темами навчальної 
дисципліни».  

Основними критеріями, які характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні знань, є: 

 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачена силабусом 
навчальної дисципліни; 

 глибина знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в рекомендованих літературних 

джерелах; 

 чіткість, лаконічність, логічність, послідовність відповідей на 
поставлені питання; 

 вміння застосовувати теоретичні знання та положення під час 
розв’язання задач та практичних завдань; 

 вміння системно сприймати та аналізувати явища, які 
вивчаються, у їх взаємозв’язку та розвитку.  

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) здійснюється 
у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням  до цілого 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
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числа: 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);  
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Підсумковою формую контролю з дисципліни «Основи економіки» є 
залік. При сумарному оцінюванні знань використовується 100-бальна 

шкала оцінювання, у тому числі: 60 балів ‒ за поточну роботу; 40 балів 
– за модульний контроль.  

Модульний контроль проводиться у формі тестування із 

застосуванням системи Moodle.  
За кожним змістовим модулем проводиться по одному модульному 

контролю. Тестове завдання на перший модульний контроль містить 

38 питань різної складності: рівень 1 – 30 питань по 0,4 бала (12 балів), 
рівень 2 ‒ 6 питань по 1,0 балу (6 балів), рівень 3 ‒ 2 питання по 1,0 балу 

(2 бали). Тестове завдання на другий модульний контроль містить 38 
питань різної складності: рівень 1 – 35 питань по 0,16 бала (5,6 бали), 
рівень 2 ‒ 5 питань по 0,4 бали (2 бали), рівень 3 ‒ 2 питання по 1,2 бали 

(2,4 бали).Усього ‒ 20 балів за кожен модульний контроль. 
Перескладання модульних контролів не дозволяється. 

Модульні контролі проводяться у тестовій формі на платформі 
https://exam.nuwm.edu.ua/ відповідно до графіка навчального процесу.  
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 

зараховано 74 – 89 

60 – 73 

1 – 59 не зараховано 
 

Порядок проведення семестрового поточного та підсумкового 
контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти та інші  
документи, пов’язані з організацією оцінювання та порядком подання 

апеляцій, наведені на сторінці Навчально-наукового центру 
незалежного оцінювання за посиланням: https://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan  

Місце навчальної дисципліни в освітній траєкторії здобувача  

вищої освіти 

     Дисципліна «Основи економіки» є теоретичною і методологічною 

базою вивчення дисциплін професійного спрямування на 2-4 курсах.    

https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
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Знання та навички з навчальної дисципліни «Основи економіки» 

допоможуть оволодіти компетентностями з навчальних дисциплін 
«Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси, гроші та 

кредит», «Організація власного бізнесу» та ін. 

Поєднання навчання та досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість виконати індивідуальне 
дослідницьке завдання за темами навчальної дисципліни з подальшою їх 
презентацією під час участі у науково-практичних конференціях або 

опублікуванням результатів досліджень.  

 Інформаційні ресурси  

Рекомендована література 
Базова 

1. Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних закладів. Київ. Видавничий центр 
«Академія». 2015. С. 504.  

2.  Круша П.В., Депутат В.І,. Тульчинська С.О. Основи економічної теорії: 
Навчальний посібник. Київ. Каравела. 2008. С. 448.  

3. Основи економіки: Навч. посібник / О.О.Беляєв, А.С.Бебело, В.М. Сукноваленко   
та ін. – К.: КНЕУ, 2006.- 356с.  

4. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. 
Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 448 с. 

5. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. редакцією Ю.В. Ніколенка. – Київ, 
2003. – 350с. 

6. Гронтковська Г. Е. Економічна теорія : навч. посіб. для самостійного вивчення 
дисципліни / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік, О.І. Ряба. – Рівне: НУВГП, 2010.– 
369 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/2060 

7.  Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення 
дисципліни «Основи економіки» для студентів спеціальності 051 «Економіка» 
спеціалізацій «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-
аналітика», «Економічна кібернетика»/ Юрчик Г.М.  – Рівне : НУВГП, 2017. – 48 
с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/8035/1/06-05-45.pdf 

Допоміжна 
1. Основи ринкової економіки та підприємництва  для студ. вищих навч. закладів 

/ Бобров Я. В. Сафонова Є.В.   Київ, 2017. ВД «Персонал», с. 346.  
2. Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / І. В. Кокарєв. Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с. 
3. Економічна теорія : підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова та 

ін. ; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 608 с. 
4. Федоренко В.Г., Руженський М.М., Палиця С.В., Пінчук Ю.Б. Основи економічної 

теорії: навч. посіб. – 2-ше вид. перероб. і доп. Київ. Алерта. 2012.С 312.  
5. Щетинін А.І. Політична економія. Підручник. Київ. Центр учбової літератури. 

2018. С. 480.  
6. Юрій С.І. Економічна теорія: політична економія. Підручник. Київ. Кондор. 2018. 

С. 604. 

 
13. Інформаційні ресурси 

1. Законодавча база України у сфері економіки та підприємництва: Конституція 
України, Кодекс законів про працю України, Закон України «Про державний 
бюджет на … рік», Податковий кодекс, Господарський кодекс України та інші 
URL: http://www.rada.gov.ua. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/8035/1/06-05-45.pdf
http://www.rada.gov.ua/
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2. Періодичні фахові видання. 
3. Ресурси мережі Internet: 

Для вивчення навчальної дисципліни студенти можуть користуватися 
інформаційними ресурсами, наведеними на сторінці курсу 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2483 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється відповідно до 

«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП». URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно з положеннями цього документу 

також реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни 
або повторне навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів здійснюється згідно з правилами, 
оприлюдненими на сторінці Навчально-наукового центру незалежного 

оцінювання за посиланням: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються 

на сторінці MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/. 

Студенти також зобов’язані дотримуватися дедлайнів, 
встановлених для виконання усіх видів навчальних завдань, розміщених 
на сторінці курсу на платформі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування результатів 

навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті згідно з 
положенням: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-
osviti .  

Студенти можуть самостійно опанувати відкриті онлайн-курси на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. При 
цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
очікуваними програмними результатами навчання за освітньою 
програмою «Управління персоналом і економіка праці» та «Бізнес-

аналітика», а також відповідали переліку питань за темами навчальної 
дисципліни «Основи економіки». 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До формування змістовного наповнення дисципліни та проведення 
навчальних занять долучаються фахівці, які мають досвід діяльності 

практичної діяльності у сфері ведення підприємницької діяльності. 

Правила академічної доброчесності 

Перед початком курсу кожен студент має ознайомитися з «Кодексом 
честі», розміщеним на сторінці навчальної дисципліни на платформі 
MOODLE та прийняти його умови.  

За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права 

здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti
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За списування під час виконання окремих завдань, студенту 

знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної 
доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок 

здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 

ОСВІТИ сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування 

Здобувач вищої освіти має право оформити індивідуальний графік 
навчання відповідно до положення: http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних 

причин. За об’єктивних причин пропуску занять, студенти можуть 
самостійно вивчити пропущений теоретичний матеріал, розміщений 

на платформі MOODLE.  
У разі відсутності студента на занятті з поважної причини (хвороба, 

участь в змаганнях тощо) студент може отримати завдання від 

викладача під час консультацій.  
Здобувачі вищої освіти можуть на заняттях використовувати 

смартфони, планшети та ноутбуки лише в межах освоєння матеріалу 

з даної дисципліни. 

Оновлення 

Зміни до силабусу навчальної дисципліни можуть вноситись за 

ініціативою викладача та за результатами зворотного зв’язку у 
порядку, визначеному локальними нормативними документами НУГВП. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Електронні бібліотеки: Бібліотека НУВГП — Електронні бібліотеки 
(nuwm.edu.ua) 

Як знайти статтю у Scopus: Бібліотека НУВГП — В допомогу авторам 
(nuwm.edu.ua) 

Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: Бібліотека 
НУВГП — Можливості доступу до ресурсів і сервісів (nuwm.edu.ua) 

База періодичних видань: Scimago Institutions Rankings (scimagoir.com) 
 

Лектор Г.М. Юрчик, к.е.н., доцент, доцент 
кафедри трудових ресурсів і 

підприємництва 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
https://www.scimagoir.com/

