
 

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  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Сауляк Наталія Миколаївна, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта;  

НРК України – 5 рівень.  

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
18 тижнів протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 3,0 кредити ЄКТС 90 

годин, з яких 36 годин становить контактна робота з викладачем 

(26 годин лекцій, 10 годин практичних занять), 54 години 

становить самостійна робота. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки 

Передумови для 

вивчення дисципліни 

Необхідні знання з дисциплін: «Правознавство» 

Додаткові умови Без додаткових умов 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є розвиток економічної грамотності студентів, їх гнучкості й 

адаптивності, комунікабельності, ініціативності та підприємливості, готовності до 

співробітництва. Підготовка здобувача освіти до економічного життя і забезпечення 

оптимальним поєднанням фундаментальної освіти та практичної підготовки, при яких знання 

перетворюються у переконання, а уміння і навички сприяють швидкій адаптації особистості в 

житті, яке невпинно трансформується, та використання власного потенціалу для 

самореалізації й навчання впродовж життя. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Соціальні цілі економіки  

Економіка як сфера життя людей. Рівні економіки. Економічна теорія як наука. Історичний 

розвиток економічної теорії. Учасники (субʼєкти) економічних відносин. Суспільне 

виробництво та його результати. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: 

виробництво, розподіл, обмін і споживання.  Економічні потреби та  блага. Ефективність 

суспільного виробництва. 



 

Тема 2. Сталий розвиток 

Обмеженість ресурсів. Необхідність  раціонального та ефективного  використання ресурсів. 

Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.  

Тема 3. Економіка домогосподарства 

Домашнє господарство як власник і споживач. Типи, види і форми власності в різних 

економічних системах. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів. Бюджет 

домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.  

Тема 4. Ринкова економіка 

Ринкова економіка та її еволюція. Принципи ринкової економіки. Види ринків. Ринкова 

інфраструктура. Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція. Закони дії ринку. 

Еластичність товарів (послуг).  Гроші в ринковій економіці. Грошовий обіг та його закони. 

Інфляція. Кредитно-фінансовий ринок. Банки. Держава в ринковій економіці та її функції.  

Державний бюджет, податки. 

Тема 5. Підприємництво 

Підприємницька діяльність та її реєстрація. Типи підприємництва. Підприємство (фірма) як 

суб’єкт господарювання. Види підприємств та форми їх об’єднань. Бізнес-планування. Мета і 

соціальна відповідальність підприємця. Права та обов’язки підприємців. Правовий захист 

бізнесу.  

Тема 6. Ринок праці 

Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності,  

кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника. Види та форми 

оплати праці. Державна політика у сфері доходів. Споживчий кошик. Прожитковий мінімум. 

Мінімальна заробітна плата. Зайнятість і безробіття. Наслідки безробіття. Закон Оукена. 

Тема 7.  Лобіювання інтересів та  корупція 

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції 

в економіці та політиці.  Шляхи подолання корупції. 

Тема 8. Інтеграція. Міжнародні економічні відносини  

Світове господарство та його структура. Європейське і світове співробітництво. Поняття 

інтеграції. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Поняття 

міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні організації. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН 1. Знати і розуміти сутність та структуру економіки, особливості економічних відносин 

між суб’єктами господарювання, елементи економічної системи України; 

особливості функціонування різних видів ринку, а також бюджетної, фінансової та 

податкової системи держави. 

РН 2. Знати та визначати види та форми підприємництва, формувати власні професійні 

цілі та вибирати шляхи їх досягнення, виявляти ставлення до власних економічних 

потреб та шляхів їх задоволення, оцінювати особливості сучасного ринку праці в 

Україні, наявні виробничі ресурси при бізнес-плануванні. 

РН 3. Уміти аналізувати економічні відносини, використовуючи при цьому історичний 

підхід, критичне мислення та елементи логіки, добирати джерела економічної 

інформації та працювати з економічними даними, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між економічними подіями на міжнародній арені та в Україні, 

враховувати фінансові ризики та наслідки корупційних дій, застосовувати набуті 

знання і вміння під час планування домашнього господарства та бюджету родини. 

 

 



 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення 

суспільства, аналізувати й оцінювати явище політичного розвитку українського 

суспільства в контексті світової історії.  

ПРН 5. Застосовувати знання та прийоми фізико-математичних, природничих, технічних та 

гуманітарних наук для розв’язання спеціалізованих завдань геодезії та землеустрою.  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Соціальні цілі економіки 

Л 1. Економіка як сфера життя людей. Учасники економічних відносин.  

Л 2. Суспільне виробництво та його результати. Економічні потреби та інтереси. 

ПЗ 1. Визначення ефективності суспільного виробництва. 

Тема 2. Сталий розвиток 

Л 3. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля. Обмеженість ресурсів. 

Тема 3. Економіка домогосподарства 

Л 4. Домогосподарство як власник та споживач. Типи, види і форми власності в різних 

економічних системах. Права споживачів. 

ПЗ 2. Визначення типу економічної системи країни та рівня життя домогосподарств. 

Тема 4. Ринкова економіка 

Л 5. Ринкова економіка та її еволюція. Ринок,  його сутність та структура. Види ринків. 

Ринкова інфраструктура. 

Л 6. Механізм функціонування ринку. Закони дії ринку. Еластичність попиту та 

пропозиції. Ринкова рівновага. Ціна в ринковій економіці. Конкуренція та 

монополія. 

Л 7. Гроші в ринковій економіці. Грошовий обіг та його закони. Інфляція.  

Л 8. Держава як суб’єкт ринкової економіки. Кредитно-фінансова та податкова система. 

Державний бюджет. 

ПЗ 3. Визначення основних ринкових та кредитно-фінансових показників. 

Тема 5. Підприємництво 

Л 9. Сутність підприємництва і його планування. Підприємство (фірма) як суб’єкт 

господарювання.  

Л 10. Витрати підприємств та результати їх діяльності: дохід, прибуток, рентабельність. 

ПЗ 4. Створення бізнес-плану власного підприємства. 

 

 



 

Тема 6. Ринок праці 

Л 11. Ринок праці та його учасники. Заробітна плата. Державна політика доходів.  

ПЗ 5. Аналіз попиту на ринку праці та складання резюме. 

Тема 7. Лобіювання інтересів та корупція 

Л 12. Поняття лобізму та корупції. Шляхи подолання корупції. 

Тема 8. Інтеграція. Міжнародні економічні відносини 

Л 13. Поняття світового господарства. Європейське і світове співробітництво. Інтеграція. 

Форми міжнародних економічних відносин. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до опитування та/або обговорення. 

НД 3. Виконання практичних завдань. 

НД 4. Підготовка до тестування. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, робота з електронним 

навчальним контентом. 

МН 2. Евристичні (запитальні) словесні методи: бесіда. 

МН 3. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 

МН 4. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 5. Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. 

МН 6. 
Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 7. 
Пояснювально-спонукальний метод викладання і частково-пошуковий метод 

учіння. 

МН 8. Полілог / групова бесіда. 

МН 9. Problem-Based Learning/ метод проблемного викладу. 

МН 10. Ситуативне моделювання. 

МН 11. Mobile Learning/ мобільне навчання. 

МН 12. Blended-learning / змішане навчання. 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу з економічної теорії, що є основою для самостійного навчання), робота з 

електронним навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами освіти 



 

тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити 

самостійність у навчанні). Лекції доповнюються практичними заняттями, які надають 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах, у т.ч. з 

використанням евристичних (запитальних) словесних методів (діалогічний метод навчання, за 

якого викладач із допомогою поставлених питань спонукає здобувачів освіти відтворювати 

раніше набуті знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного 

фактичного матеріалу). При подачі матеріалу також  використовуються наочні методи 

навчання: ілюстрування (оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, плакатів, 

малюнків, схем), самостійне спостереження (через безпосереднє споглядання та сприймання 

явищ дійсності безпосередньо з життя, власних спостережень). Опанування навчальної 

дисципліни також передбачає використання пояснювального методу викладання і 

репродуктивного методу учіння, коли викладач не тільки повідомляє певні факти, але й 

пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння здобувачами освіти (здобувачі освіти 

засвоюють матеріал на рівні розуміння і запам'ятовування); інструктивно-практичного методу 

викладання і продуктивно-практичного методу учіння, коли викладач інструктує здобувачів 

освіти словесними, наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії, 

а здобувачі освіти за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички; пояснювально-

спонукального методу викладання і частково-пошукового методу учіння, коли викладач 

частину навчального матеріалу подає в готовому вигляді, іншу частину – через проблемні 

завдання, а здобувачі освіти засвоюють навчальний матеріал як за допомогою 

репродуктивного, так і творчого, дослідницького методу. Полілог або групова бесіда на 

семінарських заняттях, реалізується через відповіді на запитання і опитування думок 

здобувачів освіти, викладач ставить запитання, які стосуються розуміння і засвоєння 

матеріалу, а також особистого ставлення здобувачів освіти до того чи іншого факту, події. PBL 

(Problem-Based Learning/метод проблемного викладу), при якому лекція стає схожою на 

діалог, викладання імітує дослідний процес (висуваються спочатку кілька ключових 

постулатів по темі лекції, виклад вибудовується за принципом самостійного аналізу і 

узагальнення студентами навчального матеріалу). Ситуативне моделювання – навчання у грі 

– створення на заняттях умов, ситуацій наближених до умов реального виробництва 

(відтворення у процесі розігрування реальної виробничої ситуації). Гнучкість, доступність та 

персоніфікація навчання забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. 

Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), 

в межах якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно онлайн. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  вільно володіє навчальним матеріалом, в якому легко 

орієнтується; повне опанування понятійного апарату; 

вирішує практичні завдання; демонструє грамотний, 

логічний виклад відповіді (як в усній, так і в письмовій 

формі); не вагається при видозміні запитання; висловлює 

свої думки, робить аргументовані висновки; самостійно 

знаходить додаткову інформацію та використовує її для 

реалізації поставлених перед ним завдань; вільно 

використовує інформаційні технології для поповнення 

власних знань; може аргументовано обрати раціональний 

спосіб виконання завдання й оцінити результати власної 

навчальної і практичної діяльності; виконує завдання, не 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

передбачені навчальною програмою; вільно використовує 

знання для розв’язання поставлених перед ним завдань. 

4 (добре) достатній  повне засвоєння навчального матеріалу; володіння 

понятійним апаратом; орієнтування в вивченому матеріалі; 

свідоме використання знань для вирішення практичних 

завдань; грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі 

відповідей мають місце окремі неточності (похибки) та/або 

нечіткі формулювання тощо; демонструє самостійне 

мислення; використовує знання з теорії управління у 

практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

(за зразком); має стійкі навички виконання завдання. 

3 (задовільно) середній  неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє 

для практичної діяльності за фахом; рівень знань 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання: володіння 

навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні 

запам’ятовування, відтворення певної частини 

навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, 

знання основних понять навчального матеріалу; як 

правило, відповідь базується на рівні репродуктивного 

мислення; має елементарні, нестійкі навички виконання 

завдань. 

2 (незадовільно) початковий  має розрізнені, безсистемні знання; не вміє виділяти 

головне і другорядне; допускається помилок у визначенні 

понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено 

викладає матеріал, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді; незнання основних 

фундаментальних положень; не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань; як правило, 

виставляється здобувачу освіти, який не може продовжити 

навчання без додаткових знань з курсу. 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

виконання завдань студентом на практичному занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі підготовки до тематичного оцінювання. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Тестовий контроль. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/) 

Форма підсумкового контролю: залік. 
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10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

Економіка (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти 

/ Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна.  Харків : Вид-во «Ранок», 

2019. 256 с. : іл. 

Допоміжна 

література 

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

– Прес, 2001. 581 с. 

2. Ватаманюк З.Г. (Економічна теорія: мікро- та макроекономіка): Навч. 

Посібник. К.: Знання, 2001. 588 с. 

3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія. Вища школа, 2007. 503 с. 

4. Круш П.В. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. К.: 

Каравела, 2008. 448 с. 

5. Мочерний С. В. Економічна теорія. Навчальний посібник. К.: 

Видавничий центр «Академія», 2005. 640 с. 

6. Основи економічної теорії: Підручник / За науковою редакцією проф. 

Федоренка В. Г.  К.: Алерта, 2005. 511 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України.   URL: http://www.me.gov.ua 

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: 

https://www.minfin.gov.ua 

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

www.ukrstat.gov.ua 

4. Сауляк Н.М., Сосненко О.В., Іващенко М.М. Економічна теорія. 

дистанційний курс для студентів усіх спеціальностей URL: 

https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/view.php?id=844 
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