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Прореквізити та постреквізити дисципліни
Прореквізіти дисципліни: історія України, українська мова (за професійним
спрямування), соціологія, основи правознавства
Постреквізити дисципліни: соціологія, політологія, філософія (рівень
бакалавра).
Призначення дисципліни
Дисципліна “Економічна теорія” належить до циклу дисциплін загальної
підготовки й призначена для формування в студентів економічної культури,
комплексу практичних навичок, вмінь, переконань для розуміння суті
економічних процесів і явищ, що відбуваються в суспільстві, співвідносити зміни в
економіці з практикою суспільного життя, знання економічних законів сприяють
раціональній поведінці у сфері споживання, доцільному використанню
індивідуальних заощаджень. Економічні знання дають змогу людині орієнтуватись
у сфері бізнесу, допомагають прийняти правильне рішення при виборі сфери
діяльності. Значною мірою саме завдяки цій дисципліні стає можливий вихід
свідомості студента за межі вузькопрофесійної підготовки.
Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Економічна теорія»
сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких
Загальних компетентності, як:
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
Фахові компетенції:
ФК 13.Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.
ФК 14.Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.
Метою навчання є :
- пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методів та функцій;
- розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії;
- аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи
функціонування різних сучасних господарських систем;
- характеристика основних рис та особливостей розвитку перехідних
економік;
- розкриття закономірностей суспільного відтворення економічного
зростання та циклічних коливань в економіці;
- сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв'язків та шляхи
вирішення загально цивілізаційних проблем людства.
Відповідно до освітньої програми "Музичне мистецтво естради»
(інструменталісти, вокалісти) вивчення навчальної дисципліни "Економічна теорія"
забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів
навчання (ПРН):
Програмні результати навчання
Демонструвати спроможність до самостійного дослідження
наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та
написання роботи відповідно до вимог, готовність
дискутувати і аргументувати власну позицію.
Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури,
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами
формування наукової теми та розуміння подальших
перспектив розвитку даної проблематики в різних
дослідницьких жанрах.

Шифр ПРН
РН 6

РН 7

Зміст і структура курсу
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Тема1.
Предмет і метод
економічної теорії

4

2

2

5

Тема 2.
Економічні потреби
суспільства.
Економічні інтереси

4

2

2

4

Тема 3.
Економічна система
суспільства.
Відносини власності

6

2

4

7

Тема 4. Форми
організації
суспільного
виробництва та їхня
еволюція

6

2

4

4

4

Тема 5. Теорія
грошей і грошового
обігу

6

2

4

7

6

2

16

27

26

8

1

4

1

2

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Тема 6.
4
2
2
7
1
Ринкова економіка:
суть, структура та
інфраструктура
Тема 7. Попит
6
2
4
5
1
і пропозиція. Теорія
ринкової рівноваги
Тема 8.
Конкуренція і
монополія у ринковій
економіці

6

2

Тема 9.
Підприємництво у

6

2

2

4

6

24

6

4

4

6

6

2

7

6

ринковій економіці
Тема 10.
Капітал. Витрати
виробництва і
прибуток

6

2

4

Тема 11.
Доходи, їхні джерела й
розподіл

6

2

4

7

1

6

4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Тема 12.
Національне
виробництво і
відтворення

4

2

2

4

4

Тема 13.
Макроекономічна
нестабільність і
економічне зростання

6

2

4

4

4

Тема 14.
Фінансово-кредитна
система.

6

4

2

5

1

Тема 15.
4
1
2
4
Урядове регулювання
національної
економіки. Теоретичні
аспекти ринкової
трансформації
економіки України
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО

6

4

ГОСПОДАРСТВА

Тема 16.
Інтернаціоналізація
господарського життя
і світовий ринок.

6

Тема 17.
Глобалізація
економіки та
загальноцивілізаційні
проблеми людства

4

Диференційований
залік/Іспит
Всього

90

1

30

4

5

2

4

2

2

5

2

2

6

54

90

10

80

№
з/п
1
2
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№
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1
2
3
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5
6
7
8
9
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17

№
з/п
1
2
3
4

Теми семінарських занять
Назва теми
Теорія грошей і грошового обігу
Підприємництво у ринковій економіці
Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні проблеми
людства
Разом
Самостійна робота (денна форма)
Назва теми
Предмет і метод економічної теорії
Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси
Економічна система суспільства. Відносини власності
Форми організації суспільного виробництва. Та їхня
еволюція
Теорія грошей і грошового обігу
Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура
Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Конкуренція і монополія у ринковій економіці
Підприємництво у ринковій економіці
Капітал. Витрати виробництва і прибуток
Доходи їхні джерела та розподіл
Національне виробництво і відтворення
Макроекономічна нестабільність і економічне зростання
Фінансово-кредитна система
Урядове регулювання національної економіки. Теоретичні
аспекти трансформації економіки України
Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок
Глобалізація економіки та загально цивілізаційні проблеми
людства
Разом
Самостійна робота (заочна форма)
Назва теми
Предмет і метод економічної теорії
Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси
Економічна система суспільства. Відносини власності
Форми організації суспільного виробництва. Та їхня
еволюція

Кількість
годин
2
2
2
6

Кількість
годин
2
2
4
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
2
2
4
4
54
Кількість
годин
4
4
6
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Теорія грошей і грошового обігу
Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура
Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Конкуренція і монополія у ринковій економіці
Підприєсництво у ринковій економіці
Капітал. Витрати виробництва і прибуток
Доходи їхні джерела та розподіл
Національне виробництво і відтворення
Макроекономічна нестабільність і економічне зростання
Фінансово-кредитна система
Урядове регулювання національної економіки. Теоретичні
аспекти трансформації економіки України
Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок
Глобалізація економіки та загально цивілізаційні проблеми
людства
Разом

6
6
4
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
80

Методи навчання
- словесні (пояснення, розповідь, лекція, семінари, бесіда);
- наочні (презентації, плакати, );
- практичні: (ситуативні задачі, моделювання життєвих ситуацій);
- методи стимулювання навчальної діяльності (метод навчальної дискусії, метод
опори на життєвий досвід здобувачів, створення ситуацій пізнавальної новизни);
- методи контролю і самоконтролю (метод усного контролю, метод письмового
контролю, метод тестового контролю).
Рекомендована література
Основна
1. Економічна теорія: Підручник. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. –
К.:Вища шк., 2007. -503 с.
2. Економічна теорія: Підручник. Мочерний С.В., Довбенко М.В. –
Київ.:Видавництво центр «Академія», 2004 - 856 с.
3. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. –
Київ.:Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.
4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. / За ред.
В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2003. -581с.
5. Основи економічної теорії: Навч. посіб.Чепінога В.Г. – К.:
Юрінком Інтер, 2003. - 456 с.
6. Основи економічної теорії: Підручник. Мамалуй О.О. – К.:
Юрінком Інтер, 2003. - 478 с.
7. Основи економічної теорії: Підручник. Ніколенко Ю.В. – Київ:
ЦУЛ, 2003.- 540 с.
Допоміжна

1. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.:
Знання, 2009. – 253 с.
2. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка,
макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент,
маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність) Укладачі: В С.
Іфтемічук, В.А. Григорьєв / За наук. ред. Г.Ш. Башнянина. – К.: «Магнолія
плюс». 2004 -688 с.
3. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: підручник/ О.Г.
Головніна. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури. 2013. –
648 с.
4. Дорогунцов С.І., Гош О.П. Політична економія: науковий курс –
К.: Оріяни, 2004. -560 с.
5. Задорожнюк Н.О., Донець А.С.Щелкунова А.В. Дослідження та
розвинення економічної сутності терміну «інновація». // Економічний форум –
2015- №1- с.8 -12.
6. Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития
предприятий / Н.Е. Брюховецкая, И.П. Булеев // Вісник економічної науки
України. — 2017. — № 1 (32). — С. 7–15.
7. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. (для студ. вищ.
навч. закл.) – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
8. Макарова І.С., Андрейшина Н.А. Шляхи зниження державного
боргу в умовах розвитку інформаційного суспільства. // Економіка та держава.
– 2016 - № 3 – с.13-15.
9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы,проблемы и
політика. Пер. с англ. К., Хагар-Демос, 1993. – 785 с.
10. Святненко В. Маркетингові технології як засіб ефективного
розвитку вітчизняних підприємств. – Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Економіка / Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. – Київ :Київський університет, 1958. –
ISSN 1728-2667 /вип.8 (161) – 2014. – с.44-49.
Інформаційні ресурси:
1. http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Державної служби
статистики України
2. https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA Офіційний сайт Міністерства
економікиУкраїни
3. https://www.kmu.gov.ua/ Офіційний сайт Кабінету Міністрів
України.
4. https://mof.gov.ua/uk Офіційний сайт Міністерства фінансів
України.
5. https://www.treasury.gov.ua/ua
Офіційний
сайт
Державного
казначейства України
6. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільний кодекс
України
7. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
Господарський
кодекс України

8. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text Закон України «Про
підприємництво»
9. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Закон України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань»
10. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text Закон України "Про
Державний бюджет України на 2020 рік"
11. https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/200936.html Закон України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік"
12. https://ol99.home.blog/ Блог Олени Франчук
Політика навчальної дисципліни
Контроль якості знань студентів. Проводиться протягом всього курсу
навчання (поточний контроль), в кінці кожного змістовного модуля (підсумковий
модульний) та в кінці курсу семестровий підсумковий (залік/екзамен).
Форми контролю: експрес-опитування, презентації виконаних результатів та
досліджень, есе, семінарські заняття, стандартизовані тести, залік/іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка
переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В,
С, D, E, FX, F).

Політика оцінювання.
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Вид
діяльності Модуль 1
здобувача вищої освіти
Максимальна
Кількість
кількість балів (сумарна)
Семінарські
3
12
заняття
Усне опитування
3
15
Опорний
конспект 1
лекцій, словник
Самостійна робота
3

2

Комп’ютерне
8
тестування
при
тематичному
оцінюванні
Модульна контрольна
4
робота
Іспит (залік)
1

40

9

12
10

Разом

100

Шкала оцінювання студентів:
ECTS Бали
A
90 — 100
B
82 — 89
C
74 — 81
D
64 — 73
E
60 — 63
FX
35 — 59

Зміст
«відмінно»
«добре»
«добре»
«задовільно»
«достатньо»
«незадовільно» з можливістю повторного
складання
F
1 — 34
«незадовільно» з обов’язковим повторним
курсом
Політика перескладання.
Перескладання змістовного модуля здійснюється за бажанням студента один
раз зі зниженням оцінки на один бал від отриманого результату за чотирибальною
системою оцінювання. Перескладання змістовного модуля відбувається з дозволу
керівника курсу за наявності поважних причин.
Перескладання модуля здійснюється за бажанням студента один раз з дозволу
навчальної частини за наявності поважних причин, оцінюється за 20 бальною
шкалою. Загальний підсумок за курс визначається шляхом додавання балів за всіма
видами контролю з подальшим переведенням в національну, 100 – бальну та
європейської кредитно-трансферну систему.
Політика академічної доброчесності
Списування під час поточних занять, тестових робіт та екзамену заборонені.
Політика відвідування
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за пропуск
занять без поважної причини знімаються бали (по 1 за кожне пропущене заняття). З
об’єктивних причин (напр., хвороба) навчання може відбуватися в онлайн формі за
погодженням із керівником курсу.

