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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Економічна теорія  

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

 Індустріально-педагогічний технікум Конотопського 

Інституту Сумського державного університету, циклова 

комісія фінансово-економічних і соціальних дисциплін 

Розробник(и) 

Викладач Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського Інституту Сумського державного 

університету, циклова комісія фінансово-економічних і 

соціальних дисциплін     Моргун Т.О.  

Рівень вищої освіти 
Початковий рівень (короткий цикл), НРК України - 5 

рівень, FQ-EНEA –  початковий цикл,   EQF-LLL -5 рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
20 тижнів  протягом 3 семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить  2,5 кредитів 

ЄКТС, 75 годин, з яких 40 годин становить контактна 

робота з викладачем (32 годин лекцій,  8 годин 

семінарських занять),  35 годин становить самостійна 

робота. 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Розробка програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: основ економіки, математики, 

географії 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні  

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення  студентами системи знань з питань закономірностей 

розвитку суспільного виробництва, механізму дії та ефективного використання економічних 

законів людьми для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних 

потреб. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 

Предмет, основні функції економічної теорії. Економічні категорії і закони. Систематизація 

економічних законів. Методи дослідження економічних явищ. Зародження економічної теорії як 

науки. Основні напрями і школи світової економічної думки. 

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства 

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність потреб. Сутність 



 

 

суспільного виробництва. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія. Обмеженість 

ресурсів. Потреби і виробництво. Закон зростання потреб та механізм його дії. Вирішення 

проблеми безмежних потреб та обмежених економічних ресурсів. 

Тема 3. Економічна система суспільства 

Економічна система: її сутність та структурні елементи. 

Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загально цивілізаційний підходи до типізації 

суспільства. Класифікація економічних систем за формами власності на засоби виробництва і за 

способом управління господарською діяльністю: традиційна, ринкова, командна і змішана 

економічна системи. 

Тема 4. Економічні відносини власності 

Власність, її сутність і місце в економічній системі. Реалізація прав власності. Суб'єкти та об'єкти 

власності. Типи, форми і види власності. Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у 

світі. 

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва 

Натуральне виробництво: сутність, риси, історичні межі. Товарне виробництво: причини 

виникнення, сутність, ознаки і роль в розвитку суспільства. Проста і розвинена форми товарного 

виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості і ціни. Закон вартості, Його 

сутність і функції. 

Тема 6. Гроші. Товарно-грошові відносини 

Виникнення і розвиток грошових відносин. Сутність грошей. Еволюція і типи грошей. 

Функції грошей. Грошовий обіг і його закони. Суть, причини, види і соціально-економічні 

наслідки інфляції. 

Тема 7. Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва 

Суть, функції і умови   формування ринку. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна. 

Конкуренція та її значення. Типи конкуренції. Монополізм, вплив монополій на економічні 

процеси. Антимонопольне законодавство. Особливості ринкових відносин в Україні. 

Тема 8. Структура та інфраструктура ринку 

Структура ринку. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання. 

Ринок виробничих ресурсів: землі, робочої сили і засобів виробництва (попит, пропозиція, ціна). 

Фінансовий ринок , його складові елементи. Інфраструктура ринку і її роль в регулюванні 

економічних процесів. 

Тема 9. Підприємство і підприємництво 

Зміст, основні принципи та умови підприємницької діяльності. Підприємство - первинна ланка 

ринкової економіки. Основні функції та види підприємств. Загальні економіко-правові основи 

розвитку підприємництва в Україні. 

Тема 10. Капітал. Витрати виробництва і прибуток 

Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Витрати виробництва: їх суть та 

класифікація. Валовий дохід і прибуток підприємства. Норма прибутку. Кругообіг і оборот 

промислового капіталу. Амортизація 

Тема 11. Форми суспільного продукту в процесі відтворення 

Сутність та види суспільного відтворення.  

Суспільний   продукт   і   його   форми.   Методи   обчислення   і показники національного 

продукту. Кругообіг доходів і витрат в національному господарстві.  Національне багатство, його 

зміст і структура. 

Тема 12.Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли 

Економічне зростання і економічний розвиток. Типи економічного зростання. Фактори 

економічного зростання. Циклічність економічного розвитку. Причини і основні характеристики 

циклічних коливань. Проблеми економічного зростання в різних групах країн та в Україні. 

Тема 13. Державне регулювання національної економіки 

Еволюція поглядів на роль держави в економічному житті. Діяльність держави щодо 

забезпечення економічної рівноваги. Регулююча діяльність держави в соціальній сфері.  Межі і 

перспективи регулюючої діяльності держави. 

Тема 14. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин 

Світове господарство: поняття, основні етапи розвитку. Міжнародна економічна інтеграція.  

Основні форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля та її економічні 



 

 

основи. Сутність і форми міжнародного руху капіталів. Міжнародні валютно-фінансові 

відносини. 

Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем 

Причини виникнення і сутність глобальних проблем.  Основні глобальні проблеми сучасності. 

Класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством.  

Міжнародне співробітництво у розв'язанні глобальних проблем. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

РН1. 

Знати історію становлення та розвитку економіки  як науки. Вміти пояснити особливості  

моделей економічних систем, описати принципи управління і закономірності 

функціонування суб’єктів господарської діяльності. 

РН2. 

Розрізняти та описувати фактори, що впливають на ефективність функціонування 
економічних процесів та явищ. Розділяти на елементи виявлені проблеми 

функціонування організації на основі ідентифікації та застосування даних її існуючого 

стану.  

РН3. 
Описувати та порівнювати економічні явища та процеси в економіці. Уміти визначати 

потрібні методи економічної науки  та застосовувати їх в практичному житті.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 2 

Аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в 

контексті світової історії, застосовувати здобуті знання для прогнозування суспільних 

процесів,  самостійно критично мислити під час аналізу суперечливих явищ суспільного 

життя насамперед у сфері виробництва,  розуміти та сприймати етичні норми поведінки 

відносно інших людей і відносно природи. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

МОДУЛЬ 1 

Л 1.   Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 

Предмет, основні функції економічної теорії. Економічні категорії і закони. Систематизація 

економічних законів. Методи дослідження економічних явищ. Зародження економічної теорії як 

науки. Основні напрями і школи світової економічної думки.  

Література: [1] с. 13-37, [2] с 6-28 
Л 2. Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства 

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність потреб. Сутність 

суспільного виробництва. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія. Обмеженість 

ресурсів. Потреби і виробництво. Закон зростання потреб та механізм його дії. Вирішення 

проблеми безмежних потреб та обмежених економічних ресурсів. 

Література: [1] с. 39-57, [2] с 33-52 

СЗ 1. Загальні основи економічної теорії 

Л 3. Тема 3. Економічна система суспільства 

Економічна система: її сутність та структурні елементи. 

Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загально цивілізаційний підходи до типізації 

суспільства. Класифікація економічних систем за формами власності на засоби виробництва і за 

способом управління господарською діяльністю: традиційна, ринкова, командна і змішана 

економічна системи. 

Література: [1] с. 59-71, [2] с 52-59 

Л 4. Тема 4. Економічні відносини власності 

Власність, її сутність і місце в економічній системі. Реалізація прав власності. Суб'єкти та об'єкти 

власності. Типи, форми і види власності. Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у 

світі. 



 

 

Література: [1] с. 71-92, [2] с 59-73 

СЗ 2. Економічна система суспільства. Відносини власності. 

Л 5. Тема 5. Форми організації суспільного виробництва 

Натуральне виробництво: сутність, риси, історичні межі. Товарне виробництво: причини 

виникнення, сутність, ознаки і роль в розвитку суспільства. Проста і розвинена форми товарного 

виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості і ціни. Закон вартості, Його 

сутність і функції. 

Література: [1] с. 113-150, [2] с 123-141 

Л 6. Тема 6. Гроші. Товарно-грошові відносини 

Виникнення і розвиток грошових відносин. Сутність грошей. Еволюція і типи грошей. 

Функції грошей. Грошовий обіг і його закони. Суть, причини, види і соціально-економічні 

наслідки інфляції. 

Література: [1] с. 152-187, [2] с 146-155 

СЗ 3. Тема 7. Гроші. Товарно- грошові відносини 

Л 7. Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва 

Суть, функції і умови   формування ринку. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна. 

Конкуренція та її значення. Типи конкуренції. Монополізм, вплив монополій на економічні 

процеси. Антимонопольне законодавство. Особливості ринкових відносин в Україні. 

Література: [1] с. 214-264, [2] с 165-172; с. 204-220 

Л 8.  Тема 8. Структура та інфраструктура ринку 

Структура ринку. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання. 

Ринок виробничих ресурсів: землі, робочої сили і засобів виробництва (попит, пропозиція, ціна). 

Фінансовий ринок , його складові елементи. Інфраструктура ринку і її роль в регулюванні 

економічних процесів. 

Література: [1] с. 189-211, [2] с 172-195 

СЗ 4. Ринок, його структура та інфраструктура 

 

МОДУЛЬ 2 

Л 9. Тема 9. Підприємство і підприємництво 

Зміст, основні принципи та умови підприємницької діяльності. Підприємство - первинна ланка 

ринкової економіки. Основні функції та види підприємств. Загальні економіко-правові основи 

розвитку підприємництва в Україні. 

Література: [1] с. 267-288, [2] с 257-270 

Л 10. Тема 10. Капітал. Витрати виробництва і прибуток 

Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Витрати виробництва: їх суть та 

класифікація. Валовий дохід і прибуток підприємства. Норма прибутку. Кругообіг і оборот 

промислового капіталу. Амортизація 

Література: [1] с. 290-315, [2] с 228-247 

СЗ 5. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці 
Л 11. Тема 11. Форми суспільного продукту в процесі відтворення 

Сутність та види суспільного відтворення.  

Суспільний   продукт   і   його   форми.   Методи   обчислення   і показники національного 

продукту. Кругообіг доходів і витрат в національному господарстві.  Національне багатство, його 

зміст і структура. 

Література: [1] с. 410-442, [2] с 366-381 

Л 12.  Тема 12. Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли 

Економічне зростання і економічний розвиток. Типи економічного зростання. Фактори 

економічного зростання. Циклічність економічного розвитку. Причини і основні характеристики 

циклічних коливань. Проблеми економічного зростання в різних групах країн та в Україні. 

Література: [1] с. 445-466, [2] с 422-435 

СЗ 6. Економічне зростання. Економічні цикли 

Л 13. Тема 13. Державне регулювання національної економіки 

Еволюція поглядів на роль держави в економічному житті. Діяльність держави щодо 

забезпечення економічної рівноваги. Регулююча діяльність держави в соціальній сфері.  Межі і 

перспективи регулюючої діяльності держави. 



 

 

Література: [1] с. 511-527, [2] с 474-492 

СЗ 7. Державне регулювання національної економіки 

Л 14.  Тема 14. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин 

Світове господарство: поняття, основні етапи розвитку. Міжнародна економічна інтеграція.  

Література: [1] с. 558-583 

Л 15. Тема 14.  Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин 

Основні форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля та її економічні 

основи. Сутність і форми міжнародного руху капіталів. Міжнародні валютно-фінансові 

відносини. 

Література:  [2] с496-513 

Л 16. Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем 

Причини виникнення і сутність глобальних проблем.  Основні глобальні проблеми сучасності. 

Класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством.  

Міжнародне співробітництво у розв'язанні глобальних проблем. 

Література: [1] с. 586-625, [2] с 517-522 

СЗ 8. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 

7.2 Види навчальної діяльності                       

НД 1.  Підготовка до лекції.  

НД 2.  Підготовка до обговорення та/або опитування за темами семінарського заняття  

НД 3.  Тестування 

8.   Методи викладання та  навчання          

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1.  Інтерактивні лекції.  

МН 2.  Семінарські заняття. 

МН 3.  Навчальна дискусія / дебати. 

МН 4.  Мозковий штурм. 

МН 5.  Творчий метод 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) 

шкалою: 

Оцінка Рівень Визначення 

5 (відмінно)  високий   відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок; студент здійснює евристичний пошук, 

використовує знання для розв’язання завдань та 

проблемних ситуацій, які характеризуються 

певною невизначеністю умов  

4 (добре)  достатній   вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання у практичній діяльності 

при розв’язуванні типових ситуацій  

3 (задовільно)  середній   виконання задовольняє мінімальні критерії; 

студент відтворює знання, передбачені даною 

програмою  



 

 

2 (незадовільно)  початковий   виконання не задовольняє мінімальні критерії; 

можливе повторне складання  

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

 «За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та 

усні коментарі викладача за його результатами, оцінювання поточного тестування 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Форма підсумкового контролю– екзамен 4 семестр, що проводиться в усній формі. 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування.  

М 2. Тестування  

М 3. Перевірка виконання ситуативного завдання/кейсу.   

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни   

10.1 Засоби навчання  

ЗН 1.  Мультимедіа  

ЗН 2.  Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного 

навчання, онлайнопитування)  

ЗН 3.  Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі  

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. – К.: 

Знання – Прес, 2006. – 631 с. 

2. Ніколенко Ю. В. Політекономія: Підручник. – К: ЦУЛ,  2003. – 412 с  

Допоміжна 

література 

1.  Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.; За ред. А.А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001. -606 с 

2. Політична економія: Навчально-методичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни / За ред. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2003.-354 с. 

3. Старостенко Г.Г. Економічна теорія: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання. - К.: Університет "Україна", 2004. -172 с. 

Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

1. Верховна рада України http://zakon2.rada.gov.ua 

2. Міністерство фінансів України  http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Конотопська міська  рада http://rada.konotop.org/ 

4. Сумський державний університет http://sumdu.edu.ua/ukr/ 

5. Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту 

http://kipt.sumdu.edu.ua/ 

 

http://www.minfin.gov.ua/


 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загаль- 

ний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Семі- 

нарсь- 

ки 

заняття, 

годин 

Практи- 

чні 

заняття,  

годин 

Лабора- 

торні 

заняття, 

годин 

Самостій- 

не опра- 

цювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуа- 

льні 

 завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Денна форма навчання                                       

1.  Тема 1. Предмет і метод економічної теорії  4 2    2  

2.  
Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості 

суспільства  
6 2 

 
  2  

3.  Тема 3. Економічна система суспільства. 4 2    2  

4.  Тема 4. Економічні відносини власності 6 2 2   2  

5.  Тема 5. Форми організації суспільного виробництва. 4 2    2  

6.  Тема 6. Гроші. Товарно- грошові відносини. 6 2    2  

7.  
Тема 7. Ринок як економічна форма організації 

суспільного виробництва  
4 2 

 
  2  

8.  Тема 8. Структура та інфраструктура ринку. 6 2 2   2  

9. Тема 9.  Підприємство і підприємництво 4 2    2  

10. Тема 10. Капітал. Витрати виробництва і прибуток 6 2    2  

11. 
Тема 11. Форми суспільного продукту в процесі 

відтворення.  
4 2 

 
  2  

12. 
Тема 12. Економічне зростання і його чинники. 

Економічні цикли 
6 2 

2 
  4  

13. 
Тема 13. Державне регулювання національної 

економіки 
6 2 

 
  3  

14. 
Тема 14. Світове господарство. Форми міжнародних 

економічних відносин 
5 4 

 
  4  

15. Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем. 4 2 2   2  

Всього з навчальної дисципліни за денною формою 

навчання: 
 

75 32 
 

8   35  



 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ПРН 2; ЗК2; ЗК3; 

ЗК4; ЗК5; ЗК6 
РН1. 

Л.1; Л.2; Л.3; Л.4; 

Л. 5;  СЗ 1; СЗ 2 

НД 1; НД 2; НД 3 МН 1; МН 2; МН 

3; МН 4; МН 5 
ЗН 1; ЗН 2; ЗН 3 М1, М2, М3 

ПРН 2; ЗК2; ЗК3; 

ЗК4; ЗК5; ЗК6 
РН2. 

 Л.6; Л.7; Л.8;  Л. 

9; СЗ 3; СЗ 4; СЗ 5 

НД 1; НД 2; НД 3 МН 1; МН 2; МН 

3; МН 4; МН 5 

ЗН 1; ЗН 2; ЗН 3 
М1, М2, М3 

ПРН 2; ЗК2; ЗК3; 

ЗК4; ЗК5; ЗК6 РН3. 

Л.10; Л.11; Л.12; 

Л.13; Л.14; Л.15; 

СЗ 6; СЗ 7; СЗ 8 

НД 1; НД 2; НД 3 МН 1; МН 2; МН 

3; МН 4; МН 5 

ЗН 1; ЗН 2; ЗН 3 
М1, М2, М3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


