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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисиципілни 

очна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів -  Галузь знання  

05 «Соціальні та 

поведінкові 

науки» 

(шифр, назва) 

За вибором 

Модулів -    

 

Спеціальність 

051 «Економіка»  

Рік підготовки 

Змістових модулів - 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання  ___ 

__________________ 

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин -  3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для очної 

форми навчання: аудиторних – 

самостійної роботи студента - 

 

 32 год. 12 год. 

Практичні   

16 год. 6 год.  

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

42 год. 72 год. 

Індивідуальні завдання: 

в межах самостійної 

роботи 

Вид контролю: 

екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

Для очної форми навчання – 53% до 47% 

Для заочної форми навчання – 20% до 80% 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Дисципліна «Історія економічних учень ІІІ» присвячена поглибленому 

вивченню напрямків розвитку економічної науки, критичному переосмисленню 

положень теоретичних концепцій, що належать як до головного потоку 

mainstream, так і альтернативних напрямків, зокрема інституційного напрямку 

та ліворадикальних економічних теорій.  Вивчення цієї дисципліни сприятиме 

аспіранту у визначенні теоретико-методологічних засад обраної тематики 

наукового дослідження, завдяки оволодінню системними теоретичними 

знаннями  про розвиток предмета дослідження економічної науки та 

удосконалення її аналітичного інструментарію,  методологічними критеріями 

класифікації економічних теорій,   навичок зіставлення соціально-економічних 

висновків представників різних економічних напрямків та шкіл, навичок 

виявлення інтелектуальних критеріїв прогресу економічної науки, та навичок 

критичної оцінки ролі сучасних економічних концепцій у поясненні 

економічних процесів і явищ та вирішенні проблем господарської практики.   

Мета дисципліни сформувати у слухачів   поглиблені системні знання про 

основні напрямки розвитку економічної науки, як у межах головного потоку 

так і альтернативних концепцій в економічній науці, вміння їх застосувати у 

науковому дослідженні  та визначенні теоретико-методологічних засад  

дослідження комплексних проблем в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики, дослідження конкретної економічної проблеми чи 

явища у функціонуванні економічної системи.    

Задля досягнення поставленої мети визначено наступні цілі: 

1) проаналізувати еволюційні зміни в економічній науці на основі  

традиційних (універсальних) моделей розвитку науки; 

2) засвоїти методологічних підходів до класифікації економічних теорій; 

3) здійснити порівняльний аналіз теоретичних концепцій, що пояснюють 

певні економічні процеси та явища; 

4) виявити та дослідити інтелектуальні критерії розвитку економічних 

теорій на основі її теоретико-методологічного аналізу; 

5) опрацювати першоджерела наукових праць фундаторів шкіл та 

напрямків в економічній науці; 

6)  здійснити критичний аналіз впливу економічних концепцій провідних 

економічних напрямків та шкіл на формування економічної політики;  

та вирішення проблем господарської практики.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
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знати: 

історико-економічні передумови, теоретичні основи та закономірності 

становлення та  розвитку економічної науки; 

основні науково-організаційні форми історико-економічних досліджень 

(економічна думка, економічне вчення, економічна школа, течія економічної 

думки, напрям економічної думки, теорія, гіпотеза, концепція, принцип, 

доктрина);  

підходи до систематизації економічних учень та виявлення методологічних 

критеріїв класифікації економічних теорій; 

пріоритетні в історії економічних учень методи економічного дослідження і 

напрями економічної політики; 

 

зміст наукових дискусій в історії економічних учень щодо проблем критичної 

оцінки запропонованих заходів економічної політики та їх вплив на 

господарську практику (економічне життя); 

основні теоретичні досягнення українських вчених-економістів, їх внесок і місце 

у світовій економічній науці. 

 

вміти: 

застосовувати системний підхід до аналізу історичного процесу виникнення, 

розвитку та змагання різних економічних теорій і доктрин, що дасть можливість 

виявити закономірності і етапи у еволюції економічної науки та її роль у 

розвитку цивілізацій; 

аналізувати економічні теорії принципи, категорії та поняття з позицій історії їх 

виникнення, розвитку і значення у подальшому розвитку економічної науки та 

економічної політики; 

оцінити теоретичну спадщину та внесок видатних вчених - предствників 

основних економічних шкіл течій та напрямів у розвиток сучасної економічної 

науки; 

 співставляти різноманітні теоретико-методологічні підходи (протекціоністські, 

ліберальні, дирижистські, тощо) до розв`язання проблем господарської практики 

та  формування ефективної   політики на конкретному етапі економічного 

розвитку; 

застосовувати комунікативні навички спілкування під час наукових дискусій та 

обговорень, формулювати та відстоювати власну наукову позицію щодо 

досліджуваного економічного процесу або явища і при цьому вміння 

аргументувати свою думку відповідними теоретичними положеннями та 

фактами. 

Очікувані результати навчання покликані забезпечити набуття 

компетентностей ЗК01, ЗК02, ЗК04, СК01, СК02,   результатів навчання  РН01, 

РН03, РН06, РН08, РН10, передбачених освітньо-науковою програмою 

підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка». 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Еволюційні джерела та методологічні аспекти 

прогресу економічної науки  

 

Тема 1. Історія економічних учень, як наука про перманентний і 

нескінченний процес продукування наукових знань 

 

Соціальні та інституційні основи становлення та розвитку економічної 

науки. Національні, культурні особливості економічної думки у ХХ ст. Основні 

ознаки сучасного етапу розвитку економічної теорії. 

Моделі розвитку науки. Парадигмальний підхід у дослідженні еволюції 

економічної науки. 

Абсолютивістські та релятивістські погляди на суть і джерела прогресу 

економічної науки. 

Методологія економічної науки та її зв’ялок із предметом, об’єктом та 

цілями економічного аналізу. Особливості методології сучасної економічної 

науки.  

 

Тема 2. Основні напрямки розвитку економічної науки у ХХ ст.  

 

Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст. Модифікація та адаптація 

неокласичної теорії в кінці ХХ ст. Неолібералізм. Консервативна неокласична 

школа. Кейнсіансько-неокласичний синтез. Оновлення кейнсіансько-

неокласичного синтезу в останній третині ХХ ст. Історичні умови експансії 

неоконсерватизму у 80-х роках ХХ ст. Формування опозиції неокласичному 

напрямку в межах сучасного економічного лібералізму. Неоавстрійська школа. 

Неоінституціоналізм. Основні напрямки розвитку опозиції економічному 

лібералізму та сучасному консерватизму в економічній науці.   Сучасні 

ліворадикальні теорії. 

Змістовий модуль 2. Кейнсіанство. 

Тема 3. Теоретична система Дж.М. Кейнса.  

Еволюція теорій державного регулювання економіки. Класифікація 

основних дирижистськийх теоретичних концепцій в першій третині ХХ 

ст.. Історичні умови виникнення кейнсіанської економічної теорії – однієї 

із провідних течій сучасної економічної науки. Дж.М. Кейнс – видатний 

економіст сучасності. Теоретична система Дж.М.Кейнса. Методологічні 

основи кейнсіанської теорії. Характеристика основних економічних сил: 

теорія мультиплікатора і кейнсіанська теорія проценту і грошей. 

Кейнсіанське трактування встановлення загальної економічної рівноваги 

за умов неповної зайнятості. Дж.М.Кейнс про причини недостатності 
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ефективного попиту. Кейнсіанська політика державного регулювання 

економіки. Основні аспекти критики теорії Дж.М. Кейнса. 

Тема 4. Основні напрямки еволюції кейнсіанства: неокейнсіанство.  

Еволюція кейнсіанської економічної теорії у ХХ ст. Неокейнсіанство. 

 Модель IS-LM Дж.Гікса, неокейнсіанська інтерпретація сутності 

кейнсіанської економічної теорії. Неокейнсіанська теорія інфляції. Крива 

Філіпса. 

 Кейнсіансько-неокласичний синтез (Дж.Гікс, П.Самюельсон, 

Ф.Модільяні) про регулюючі можливості ринку та необхідність обмеженого 

втручання держави в ринкову економіку. Ідеї неокласичного синтезу у книзі 

П.Самуельсона "Економікс". 

 Модель "доходів-видатків" Гікса-Гансена, як різновид неокласичної 

концепції загальної рівноваги. Специфічні кейнсіанські припущення, які 

роблять можливим встановлення загальної рівноваги за умов неповної 

зайнятості: пастка ліквідності, інвестиційна пастка, негнучкість грошової 

заробітної плати. 

 Сучасний етап у розвитку кейнсіансько-неокласичного синтезу. Перегляд 

ортодоксальної версії кейнсіанської економічної теорії прихильниками вчення 

Кейнса. 

 

Тема 5. Основні напрямки еволюції кейнсіанської економічної теорії:  

посткейнсіанство 

 

Посткейнсіанство. Формування двох течій посткейнсіанства у другій 

половині XX ст. Ліве "кембриджське" посткейнсіанство (Дж.Робінсон, 

Н.Калдор, П.Срафа). Теорія нагромадження капіталу Дж.Робінсон. Теорія 

вартості та ціноутворення П. Срафи. 

 Монетарне (американське) посткейнсіанство, як напрямок кейнсіанської 

реконструкції. Дослідження невизначеності та нестійкості економіки, як 

"ісинної основи" кейнсіанської теорії (Р.Клауер, А.Лейонхувуд, С.Вайнтрауб, 

Г.Мінскі). 

 Розвиток основних положень монетарного напряму посткейнсіанства 

представниками "нового кейнсіанства". Пошук мікрооснов кейнсіанської 

макротеорії (С.Азаріадіс, М.Спенс, С.Шапіро, Дж.Стігліц).  Ново-

кейнсіанська мікротеорія  недосконалої інформації в системі кредиту та 

фінансових ринків (Дж. Стігліц А.Вайс). 

 

Змістовий модуль 3. Теорії економічного неоконсерватизму 

 

Тема 6. Теорії економічного неоконсерватизму.  Монетаризм 

Історичні та теоретичні умови зародження монетаризму, як напрямку в 

економічній науці. Основні етапи розвитку доктрини. М.Фрідмен – 

безсмертний лідер монетаризму. Місце монетаризму в генеалогічному дереві 
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сучасної економічної науки. Особливості методології дослідження 

монетаризму. 

Кількісна теорія грошей, як теоретичний фундамент монетаризму. 

Монетаристська версія кількісної теорії грошей. Ідея портфеля активів. 

Попит на гроші в інтерпретації М.Фрідмена. Теорія перманентного доходу. 

 Особливості формування пропозиції грошової маси. Застосування моделі 

“база-мультиплікатор” для обґрунтування автономного характеру пропозиції 

грошей. 

 Вплив кількості грошей на економічну систему. Теорія “передавального” 

механізму. 

 Монетаристська теорія економічного циклу. Основні аспекти критики 

сучасними кейнсіанцями монетаристської теорії економічного циклу. 

Монетаристська теорія інфляції. Два етапи розвитку монетаристських поглядів 

на інфляцію. Дослідження механізму розвитку інфляції. Ф.Кейган про стійкий 

статистичний взаємозв`язок, характерний для періодів гіперінфляції між 

попитом на касові залишки та очікуваним темпом зростання цін. 

Адаптивна модель формування очікувань. Концепція інфляційних 

очікувань. Очікувана та неочікувана інфляція. Дослідження зв`язку інфляції та 

безробіття. Поняття природного рівня безробіття М.Фрідмена. Монетаристська 

інтерпретація кривої Філіпса.  Монетаризм про державне регулювання 

економіки. “Грошова конституція” монетаристів. Монетаристи про 

необхідність дотримання центральним банком грошового правила. Досвід 

застосування монетаристських рецептів державного грошово-кредитного 

регулювання урядами розвинутих країн світу. 

 Монетаристські підходи до до аналізу зовнішньо-економічних відносин 

та щодо реорганізації  світової валютної системи. 

 

Тема 7. Економічна теорія пропозиції 

 

Вихідні положення економічної теорії пропозиції – неоконсервативної 

течії в економічній науці. Теоретичні основи та ідейні джерела концепції: 

неокласична економічна теорія, монетаризм, неоавстрійська школа. Ставлення 

прихильників економічної теорії пропозиції до кейнсіанства. 

 Теорії безробіття та інфляції. Сеплайсайдери про причини та механізм  

безробіття. Сценарій вирішення проблеми безробіття. 

Особливості теорії інфляції саплайсайдерів. Передбачувана та непердбачувана 

інфляції. Причини непердбачуваної інфляції. Порівняльна характеристика 

інфляційних теорій монетаристів та теоретиків економіки пропозиції.  

 Сеплайсайдери про державний бюджет та проблеми бюджетного 

дефіциту. Теоретики пропозиції про грошове регулювання економіки. Роль 

держави у зміні інфляційної психології суб`єктів економічної системи. "Ефект 

оголошення" Е.Фелпса. Проблема вибору цільових грошових агрегатів. 

Сеплайсайдери про ефективність та дієвість заходів грошової політики 

 Особливості концепції економічного зростання. Крива Лаффера та її 

обґрунтування. Емпіричні оцінки найважливіших залежностей. Проекти 
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податкової реформи. Застосування основних положень економічної теорії 

пропозиції на практиці. Рейганоміка. 

 

Тема 8. Нова класична школа 

Становлення та розвиток основних напрямків нової класичної школи в 

економічній науці.Підходи в економічній науці до формування сподівань. 

Межа між макроекономікою та мікроекономікою в межах "неокласичного 

синтезу". Основні положення теорії раціональних сподівань. Інтерпретація 

кривої Філіпса представниками нової класичної школи. 

Макроекономічна модель "нових класиків". Рікардіанський погляд на 

пробле му бюджетного дефіциту. Теорема Барро-Рікардо. Дослідження 

результативності державної економічної політики. "Критика Лукаса". 

Рівноважний підхід у теорії ділових циклів. Теорія неповної інформації 

Лукаса. Острівна модель Фелпса. Теорія реальних ділових циклів. Модель 

неправильних уявлень працівників. Залишок Солоу і діловий цикл. 

 

Змістовий модуль 4. Гетеродоксальні теорії у сучасній економічній науці 

Тема 9. Формування опозиції неокласичному напрямку в межах сучасного 

економічного лібералізму. Неоавстрійська школа 

Методологічні особливості австрійської школи. Проблеми теорії пізнання 

економічних явищ. Методологічний апріоризм. Праксеологія та суб`єктивізм: 

методологічні основи аналізу неоавстрійців. 

Ф.Гаєк  та економічна думка ХХ ст. Основні положення філософії та 

методології Ф.Гаєка. Економічна теорія  як проблема координації. Концепція 

"спонтанного ринкового господарства". Трактування австрійцями  поняття 

конкуренції. 

Внесок Ф.Гаєка у розвиток теорії ціни, капіталу, циклу та грошей. 

Принципи та межі економічної політики. 

 

Тема 10. «Третя» течія в економічній науці ХХ ст. Інституціоналізм  

Напрямки оновлення вебленівскього інституціоналізму Дихотомії Т. Веблена. 

Еволюція американського інституціоналізму. Вчення Г.Мінза та А.Берлі про 

сучасну корпорацію і приватну власність. 

Інституційні теорії Й. Шумпетера. «Нові виробничі комбінації». Концепція 

ефективної конкуренції, Концепція ефективної монополії.Теорія 

врівноважуючої сили Дж.К. Гелбрайта.  Концепція нового індустріального 

суспільства. 

Тема 11. Нова інституційна теорія   

 Методологічні особливості і внутрішня структура нової інституційної теорії. 

Права власності і трансакційні витрати. Контрактні відносини. Теорема Коуза. 
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Теорії економічних організацій. Економіка права. Теорія суспільного вибору. 

Концепції економічного лібералізму. 

Тема 12. Поведінкова економічна теорія – нова альтернативна теорія 

сучасному неокласицизму 

 Основні положення поведінкової економічної теорії. Відмінності між 

неокласичною та поведінковою теорією поведінки господарського суб`єкта. 

Психологічна економічна теорія та економічна психологія. Методи 

дослідження поведінкової економічної теорії: опис, лабораторні експерименти 

(experimental economics), масові опитування, складання комп`ютерних програм, 

які імітують реальні процеси прийняття рішень.  

Модель обмеженої раціональності - методологічна основа поведінкової 

теорії. Основні положення теорії обмеженої раціональності Г.Саймона. 

Категорія "рівень домагань". Проблеми вибору задовільного варіанту 

прийняття рішень господарським суб`єктом. Критика теорії обмеженої 

раціональності. Теорія поведінки господарського суб`єкта Рональда Гайнера. 

Поняття Х-неефективності.  Залежність ступеня раціональності економічного 

суб`єкта від фізіологічних потреб та суспільних норм поведінки.  

  

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИИЦПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

очна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Еволюційні джерела та методологічні аспекти прогресу економічної науки  

Тема 1. Історія 

економічних учень, 

як наука про 

перманентний і 

нескінченний 

процес 

продукування 

наукових знань.  

 2    2  1    5 

Тема 2. Основні 

напрямки розвитку 

економічної науки у 

ХХ ст.  

 2 2   3  1 1   5 

Змістовий модуль 2. Кейнсіанство 

Тема 3. Теоретична 

система Дж.М. 

Кейнса. 

 2    2  1    4 

Тема 4. Основні 

напрямки еволюції 

кейнсіанства: 

неокейнсіанство 

 4 1   2  1 1   4 

Тема 5. Основні 

напрямки еволюції 

кейнсіанської 

економічної теорії:  

посткейнсіанство 

 4 1   3  1    6 

Проміжний   1          
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модульний 

контроль 

Змістовий модуль 3. Теорії економічного неоконсерватизму. 

Тема 6. Теорії 

економічного 

неоконсерватизму.  

Монетаризм.   

 4 1   2  1    6 

Тема 7. Економічна 

теорія пропозиції.   

 2 1   4  1 1   6 

Тема 8. Нова 

класична школа. 

 4 2   6  1 1   8 

Змістовий модуль 4. Гетеродоксальні теорії у сучасній економічній науці 

Тема 9. Формування 

опозиції 

неокласичному 

напрямку в межах 

сучасного 

економічного 

лібералізму. 

Неоавстрійська 

школа. 

 2 2   4  1    6 

Тема 10.   

Інституціоналізм. 

 2 1   4  1    6 

Тема 11. Нова 

інституційна теорія.   

 2 2   4  1 1   8 

Тема 12. 

Поведінкова 

економічна теорія – 

нова альтернативна 

теорія сучасному 

неокласицизму. 

 2 2   6  1 1   8 

Проміжний 

модульний 

контроль  

  1          

Усього годин  32 16   42  12 6   72 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

очне заочне 

1 Основні напрямки еволюції теорії та методології економічної 

науки 
2 1 

2 Кейнс та сучасне кейнсіанство 2 1 

3 Теорії економічного консерватизму 2 1 

4 Теорія раціональних очікувань 2  

5 Опозиція неокласинчному напрямку в економічній науці: 

неоавстрійська школа 
2 1 

6 Інституціоналізм 2  

7 Новий інстіитуціоналізм 2 1 

8 Теорія та методологія поведінкової економіки 2 1 

 Усього годин 16 6 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

очне заочне 

1 Основні напрямки еволюції теорії та методології 

економічної науки 

5 10 
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2 Кейнс та сучасне кейнсіанство 7 14 

3 Теорії економічного консерватизму 6 12 

4 Теорія раціональних очікувань 6 8 

5 Опозиція неокласинчному напрямку в економічній науці: 

неоавстрійська школа 

4 6 

6 Інституціоналізм 4 6 

7 Новий інстіитуціоналізм 4 8 

8 Теорія та методологія поведінкової економіки 6 8 

 Усього годин 42 72 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

У процесі вивчення навчальної дисципліни, обов’язковими для виконання є 

два індивідуальні завдання науково-дослідницького характеру. 

Перше завдання передбачене програмою вивчення дисципліни. Запропонована  

тематика індивідуальних науково-дослідницьких робіт відображає актуальні 

аспекти розвитку економічної науки. 

Друге індивідуальне завдання передбачає підготовку науково-

дослідницької роботи, присвяченої дослідженню теоретико-методологічних 

засад проблематики, що є предметом дисертаційного дослідження аспіранта. 

Підготовка дослідницьких робіт повинно базуватися на основі 

опрацювання першоджерел наукових праць фундаторів, теоретиків, 

прихильників та критиків досліджуваних теоретичних концепцій, напрямків та 

шкіл. 

Публічний захист підготовлених робіт відбувається: 

1) під час практичних занять (перше завдання) 

2) на науковому семінарі  кафедри аналітичної економії та міжнародної 

економіки (друге завдання).  

Результати проведених наукових досліджень у межах вивчення дисципліни 

можуть бути рекомендовані для публікації аспірантом у фахових наукових 

виданнях. 

  ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 
№ з/п Назва теми 

1.  Порівняльний аналіз теорій грошей І.Фішера і М. Фрідмана 

2.  Еволюція теорій інвестицій 

3.  Поняття стійкої рівноваги у працях М.Кондратьєва 

4.  Й.Шумпетер про внесок В.Парето у розвиток аналітичної економіки 

5.  Кредитний цикл І.Фішера і економічний цикл Е. Хансена 

6.  Гіпотеза мультипілкатора іневстицій у теорії М.Туган-Барановського 

7.  Психологічні чинники економічної кризи: А.Пігу vs Дж.М. Кейнс 

8.  Концепція простого і розширеного відтоврення у працях П.Сраффи. 

9.  Концепція економічної експлуатації у працях посткейнціанців 

10.  Позитивні та негативні сторони «економічного імперіалізму» 

11.  Гіпотеза про «розсіяні (розпорошені) знання» Ф. Гаєка як результат еволюції теорії про 

суспільний поділ праці А.Сміта 

12.  Роль нової монетарної теорії у формуванні макроекономічної політики держави в умовах 

фінансових стресів 

13.  Порівняльна характеристика інфляційних теорій кейнсіаців, монератистів, 

спелайсайдерів та нових класиків 

14.  Про методологічні спроби (намагання) теоретико-методологічного об’єднання мікро- 
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макроекономіки в останньої третині ХХ ст 

15.  Монетаристські підходи до  аналізу зовнішньо-економічних відносин та щодо 

реорганізації  світової валютної системи 

16.   Індекс споживчих настроїв - циклічний індикатор Національного бюро економічних 

досліджень США. 

 

8. МЕТОДИ  НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ 

Під час поточного контролю застосовують наступні методи оцінювання 

знань: 

- опитування навчального матеріалу, який розгадався  під час лекційних 

занять а також винесений на самостійне вивчення; 

- обговорення публічних виступів провідних вчених під час 

конференцій, симпозіумів, форумів, нобелівських лекцій, які 

розміщені у інтернет джерелах; 

- публічного захисту науково-дослідних індивідуальних робіт 

- модульного (проміжного) контролю, що передбачає виконання 

тестових завдань у письмовій формі за тематикою лекційних та 

практичних занять; 

- підсумкового контролю (виконання екзаменаційної роботи  у 

письмовій формі) у формі відповідей на тестові та теоретичні питання 

за тематикою лекційних, практичних занять та самостійної роботи. 

 

Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про контроль та 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf)   за накопичувальною100-

бальною шкалою. 

 Аспірант під час вивчення дисципліни максимально може набрати 100 

балів, з яких: 

1) участь у практичних заняттях (6×4 =24 балів)  (24 %) 

2) публічний захист науково-дослідних робіт (2×8 балів=16 балів) (16%) 

3) проміжний модульний контроль (2 модульні контрольні роботи×5 

балів=10 балів) (10%) 

4)  екзамен 50 балів (50%). 

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf
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