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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна 
характеристика 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 1, семестр: 1-й, 2-й 
Кількість годин 240 

Кількість кредитів 8 
Лекції (Л) 

практичні заняття (П) 
самостійна робота (С) 

Л 50 
П 20 
С 170 

Анотація 

Дисципліна «Економічна теорія» є нормативною складовою навчального плану, 
входить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка спрямована на формування у 
студентів системи спеціальних знань про базові економічні категорії та закони, особливості 
становлення економічних засад нової цивілізації, зорієнтованої на всебічний розвиток 
людини, необхідність теоретичного осмислення нових реалій та підготовки суб’єктів 
господарювання і суспільства в цілому до нових умов економічної співпраці. 

Формат 
навчання 

Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистанційного 
навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

Технічне й 
програмне 

забезпечення/ 
обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та програмних 
продуктів: Power Point, Microsoft Office Excel, Microsoft Word 

Методи та 
техніки 

навчання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 
інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-візуалізація); 
семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», тестування / 
ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); індивідуальні консультації; 
робота в малих групах 
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Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Філософія», «Історія 
економіки та економічної думки», «Вступ до фаху». 

Постреквізити 
Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: 
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Регіональна економіка», «Фінанси, гроші і 
кредит», «Економіка підприємства».  

Мета дисципліни 

Формування глибоких теоретичних знань з економічної теорії у здобувачів вищої 
освіти, здатних володіти економічним мисленням, теоретичними знаннями та 
практичними навичками, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих 
завдань та практичних проблем у сфері економіки.   

Завдання 
дисципліни 

 набуття досвіду по виявленню способів і механізму ефективного використання 
обмежених ресурсів в умовах ринкової економіки та особливості цих процесів і явищ 
у трансформаційних економіках;  

 застосовування методології і методів економічної теорії до аналізу певних 
економічних процесів і явищ; 

 вміння робити узагальнення і висновки та давати порівняльні характеристики різних 
поглядів і концепцій, які мають місце у сучасній економічній теорії;  

 творчо використовувати теоретичні положення для аналізу конкретних ринкових 
ситуацій, вміння давати власну науково-обґрунтовану оцінку будь-якого 
економічного явища; 

 вироблення навичок по здійсненню економічного аналізу агрегованих показників, 
визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а 
також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та 
пріоритетів економічної політики. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Компетентності та програмні результати навчання 

Загальні компетентності Програмні результати навчання 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК10. Здатність виявляти ініціативу та лідерські 

якості.  
ЗК13. Здатність працювати у команді. 
ЗК15 Здатність працювати автономно. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 
закони, причинно-наслідкові та функціональні 
зв’язки, які існують між процесами та явищами 
на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та 
принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем.  

ПР03. Визначати особливості функціонування 
сучасних світових та національних фінансових 
систем та їх структури.  

ПР04. Знати механізм функціонування 
державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 
податкової систем, фінансів суб’єктів 
господарювання, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків, банківської системи та 
страхування. 

ПР08. Розуміти принципи, методи та 
інструменти державного та ринкового 
регулювання діяльності в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

ПР16. Володіти загальнонауковими та 
спеціальними методами дослідження 
фінансових процесів.  

ПР17. Вміти абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз та синтез для виявлення 
ключових характеристик фінансових систем, а 
також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання 
для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Фахові компетентності 
ФК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 
мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 
економічні явища.  

ФК02. Розуміння особливостей функціонування 
сучасних світових та національних фінансових систем та 
їх структури. 

ФК03. Здатність до діагностики стану фінансових 
систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 
податкова системи, фінансові ринки, фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси домогосподарств, банківська 
система та страхування).  

ФК06. Розуміння особливостей функціонування 
фінансових, банківсько-кредитних, страхових установ 
та релігійних організацій. 

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та використання 
інформації для вирішення професійних завдань, 
формування аналітичних висновків та прийняття 



управлінських рішень у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування. 

ФК14. Здатність використовувати спеціальні 
фінансові інструменти для забезпечення ефективної 
діяльності та розвитку у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування. 

ФК17. Здатність підтримувати належний рівень знань 
та постійно підвищувати свою професійну підготовку. 

Очікувані 
результати 
навчання 

Вимоги щодо знань і умінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни: 
а) знати 
 суть економічних явищ і процесів, економічний зміст відносин власності, 

розподілу, обліку й споживання матеріальних благ та послуг у суспільстві;  
 механізм дії і використання економічних законів на мікро- і макрорівнях;  
 зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки, становлення різних 

форм господарювання, розвитку комерційних структур підприємництва та 
особливостей розподілу отримуваних ними доходів. 

б) уміти 
 дати наукове тлумачення особливостей формування й розвитку товарно-ринкового 

виробництва в умов сучасної економічної реформи України;  
 вміти спиратися на критичний аналіз певних сторін господарської практики, 

перетворення економічних знань на практичні дії при розв’язанні ситуаційних 
задач та економічних проблем;  

 орієнтуватися у глобальних проблемах, розвитку інтеграції України у всесвітнє 
господарство;  

 оптимально застосовувати набуті знання при виконанні своїх професійних обов’язків. 
СТРУКТУРА КУРСУ 

Години: 

Тема Результати навчання Завдання 
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МОДУЛЬ І 
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

4 1 10 Тема1. Економічна теорія: 
предмет і методи пізнання. 

Знати: зміст основних економічних категорій 
та законів, функціонування економічних 
систем. Вміти: аналізувати та систематизувати 
економічні процеси господарського життя 
країни та розрізняти методи вивчення та 
дослідження економічної теорії. 

Питання, 
тестування, 

дискусія 

3 2 10 
Тема 2. Суспільне 
виробництво і його 
результати. 

Знати: зміст основних економічних 
категорій та законів. Розуміти, що таке 
потреби та інтереси, в чому полягає їх вплив 
на розвиток економічних відносин у 
суспільстві. Вміти: аналізувати та 
систематизувати показники економічної 
ефективності. 

Дискусія, 
тестування, 

розрахунково-
аналітичні 
завдання 

3 1 12 
Тема 3. Форми 
суспільного виробництва. 
Товарне виробництво. 

Знати сутність виробництва та його 
класифікацію. Вміти: аналізувати на 
конкретних прикладах етапи виробництва, 
розрізняти просте та розвинуте виробництво. 

Питання, 
дискусія, 

тестування 

2 1 11 

Тема 4. Власність в 
системі економічних 
відносин. 

Знати: Знати функції ринку послуг, 
аналізувати класифікацію видів власності 
згідно чинного законодавства, відмінність 
власності ринку товарів та послуг. Вміти: 
оцінити роль власності в економіці. 

«Мозковий 
штурм», 
дискусія, 

тестування 

2 2 11 

Тема 5. Теорія грошей і 
грошового обігу 

Знати: зміст основних економічних категорій 
та  законів, функції та форми грошей, 
закономірності їх виникнення та розвитку, 
сутність грошової системи та її елементи.   
Вміти: аналізувати та систематизувати 
економічні процеси. 

Питання, 
тестування, 

розрахунково-
аналітичні 
завдання 



4 2 12 

Тема 6. Ринок в структурі 
економічної системи. 
Конкуренція і монополія в 
ринковій економіці. 

Знати термінологічне значення поняття 
ринку та його класифікації, розуміти 
механізм функціонування ринку. Вміти: 
розуміти сутність конкуренції та монополії у 
ринковій економіці. 

«Мозковий 
штурм», 

тестування, 
розрахункові 

завдання 

4 2 11 Тема 7. Попит і пропозиція. 
Ціна і ринкова рівновага. 

Знати: зміст основних економічних 
категорій та  законів попиту, пропозиції, 
ринкової рівноваги, еластичності попиту та 
пропозиції. Вміти: сформувати знання про 
ціну, закони попиту та пропозиції. з’ясувати 
умови забезпечення ринкової рівноваги та 
причини і наслідки її порушене.    

Питання, 
тестування, 
розрахунково-
аналітичні 
завдання 

4 1 11 Тема 8. Підприємництво у 
ринковій економіці. 

Знати: сутність категорій підприємництво і 
підприємство, проаналізувати їх основні 
види і форми. Вміти: аналізувати та 
систематизувати економічні процеси 
господарського життя країни 

Питання, 
дискусія, 
тестування  

4 2 12 Тема 9. Капітал. Витрати 
виробництва і прибуток. 

Знати: зміст основних економічних 
категорій , сутність та класифікацію витрат 
та прибутку, їх вимір. Вміти: аналізувати та 
систематизувати економічні процеси 
господарського життя країни 

Питання, 
розрахунково-
аналітичні 
завдання, 
тестування  

2 1 10 
Тема 10. Ринкові 
відносини в аграрному 
секторі економіки. 

Знати: особливості природних ресурсів як 
фактору виробництва; окреслити основні 
теорії ренти та її форми. Вміти: дослідити 
особливості земельної ренти. 

Дискусія, 
ситуаційний 
аналіз, 
модульний 
контроль 

МОДУЛЬ ІІ 
МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

3 1 12 
Тема 11. Суспільне 
відтворення й циклічні 
коливання в економіці. 

Знати: зміст основних економічних категорій 
сутність економічного відтворення та 
зростання. Особливість циклічності 
економічної активності та її вплив на 
розвиток економіки країн. Вміти: аналізувати 
та систематизувати економічні процеси. 

Дискусія, 
презентація, 
ситуаційний 
аналіз 

4 2 12 Тема 12. Фінансово-
кредитна система. 

Знати: основні економічні поняття та 
категорії, розуміти принципи та методи 
функціонування фінансово-кредитної 
системи, Вміти: визначати значення 
фінансової та кредитної системи в розвитку 
економіки.  

Питання, 
тестування, 
розрахунково-
аналітичні 
завдання 

4 2 12 
Тема 13. Зайнятість, 
безробіття і соціальний 
захист населення. 

Знати: зміст основних економічних 
категорій та законів, функціонування 
економічних систем. Вміти: аналізувати та 
систематизувати економічні процеси 
господарського життя країни 

«Мозковий 
штурм», 
тестування, 
аналітичні 
завдання 

3 1 12 
Тема 14. Світове 
господарство і міжнародні 
економічні відносини. 

Знати поняття інтеграції, розуміти чим 
займаються міжнародні об’єднання та 
фінансові міжнародні організації, а також 
розуміти їх значення на світовому рівні. 
Вміти: аналізувати та систематизувати економічні 
процеси господарського життя країни 

Питання, 
дискусія, 
презентація 

4 2 12 
Тема 15. Економічні 
аспекти глобальних 
проблем та їх вплив на 
економічний розвиток. 

Знати: зміст основних економічних 
категорій, об’єктивного процесу глобалізації 
світової економіки, причин виникнення 
глобальних проблем та шляхів їх розв’язання 
людством. Вміти: аналізувати та 
систематизувати економічні процеси 
господарського життя країни 

Дискусія, 
ситуаційний 
аналіз, 
модульний 
контроль 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 



Форми контролю 

Форма поточного 
контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня 
підготовки студента за визначеною темою (в тому числі і 
самостійної роботи). Поточний контроль проводиться у формі 
усного опитування, письмового експрес-контролю (в тому числі у 
вигляді виконання тестових завдань/вирішення задач), виступів 
студентів при обговоренні теоретичних питань, доповідей та 
презентацій, есе, захисту реферату. 

Форма модульного 
контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 
студента за темами одного змістового модулю та передбачає 
виконання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  
 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 
Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зараховуватись 
автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 
Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав мінімально 
необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 
(заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 
(заліку) для підвищення своєї оцінки. 

Форма 
підсумкового 
контролю 

Екзамен (усно/ письмово) 

Критерії 
оцінювання 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  
Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 
- самостійна робота студента – 15 балів; 
- індивідуальна робота студента – 5 балів. 
- модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  
  Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 
  змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
(max) 

Модульна 
контроль
на робота 

(max) 

Сума 
балів 
(max) 

Поточне оцінювання та 
самостійна робота 

(max) 

Модульна 
контроль
на робота 

(max) 

Сума 
балів 
(max) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
50 100 

Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
50 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 

 

Шкала 
оцінювання 

студентів 
(підсумковий 

контроль) 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
Екзамен (курсовий проект, 

практика) Залік 

90 - 100 А відмінно  
 

зараховано 82 - 89 B добре 
74 - 81 С добре 
64 - 73 D задовільно 
60 - 63 E задовільно 

35 - 59 FХ 
незадовільно 

(з можливістю повторного 
складання) 

незадовільно 
(з можливістю 

повторного складання) 

0 - 34 F 
незадовільно 

(з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни) 

незадовільно 
(з обов’язковим  повторним 
вивченням дисципліни) 



Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. Студенти 
виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  
Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за 
наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані 
літературні джерела. Виявлення ознак академічної не доброчесності в письмовій роботі 
студента (плагіат), незалежно від масштабів, є підставою для її не зарахування викладачем. 

Політика щодо 
відвідування 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. 
За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 
графік, карантин) навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний 
дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. 

Політика щодо 
зарахування 
результатів 

неформальної 
освіти 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів 
навчання, отриманих у неформальній освіті». 
Доступний за посиланням: http://www.kau.com.ua  

Політика та 
очікування 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 
університету імені Августина Волошина». 
Доступний за посиланням: http://www.kau.com.ua 

Інформаційні 
джерела 

Основні: 
1. Горлач М.I., Соколов М.О., Кримов М.I., Лисенко С.Ф. Економічна теорія : 

підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 532 c. 
2. Касьяненко Л. М. Економічна теорія : навч. поcіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 224 с.  
3. Семененко В.М. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : 

ЦУЛ, 2019. 426 с.  
4. Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Теліщук М. М. Економічна теорія (політекономія, 

мікроекономіка, макроекономіка) : навч. посіб. Ірпінь : Університет ДФС України, 
2018. 456 с. 

5. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія (Політекономія. 
Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : Центр 
учбової літератури, 2017. 684 с.  

6. 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. 

7. Шевченко Л.С., Гриценко О.А., Марченко О.С. Економічна теорія: навч. посіб. 
Харків: Право, 2016. 268 с. 

8. Mankiw, N.G. Principles of Economics.– 6th edition. Cengage Learning, 2011. 890 p. 
9. McConnell, Campbell R. Economics : principles, problems, and policies / Campbell R. 

McConnell, Stanley L. Brue. 16 th ed. New York , 2005. 757 p. 
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