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СИЛАБУС 

 

 

Базова інформація про дисципліну 

Шифр, назва дисципліни DP086  

Економічна теорія / Economic Theory 

Рівень вищої освіти / фахової 

передвищої освіти 

 Фахова передвища 

 

Галузь знань  02 Культура і мистецтво 

Спеціальність  022 Дизайн 

Освітня програма  Дизайн 

Семестр  3 семестр (9 кл), 1 семестр (11 кл) 

Курс  2 курс (9 кл), 1 курс (11 кл) 

Анотація курсу  Дисципліна ознайомлює студентів із сутністю економічних 

категорій, законів і принципів господарювання в умовах ринкової 

економіки, формує сучасний тип економічного мислення. 

Студенти набувають  вмінь і навичок, які дозволяють вільно 

оперувати економічними категоріями, виконувати економічні 

розрахунки, аналізувати різні економічні процеси як на мікро- так 

і на макрорівні. 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=632  

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу  спецыаліст І категорії Данилевська Людмила Сергіївна 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»:  повідомлення в чаті 

E-mail: Danylevska.ls@gmail.com 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Дизайн: http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_d.pdf  

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і 

явищ, до використання економічних знань у професійній 

діяльності 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність здійснювати професійну діяльність відповідно до актів 

законодавства та міжнародних стандартів 

Перелік програмних 

результатів навчання 

 

 

 

Оперувати економічними категоріями та поняттями. 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=632
mailto:Danylevska.ls@gmail.com
http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_d.pdf


 

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Кількість лекційних годин – 14 

Кількість практичних занять – 16 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 60 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Вербальний метод;  пояснювально-демонстраційний метод; метод 

проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з 

навчально-методичною літературою (конспектування, тезування 

тощо); метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації). 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Предмет і метод 

економічної теорії 

 

Виникнення та етапи розвитку економічної науки. Предмет 

економічної теорії. Закони, принципи і категорії економічної 

теорії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна 

економічна теорія. Методи економічної теорії. Функції 

економічної теорії. Місце економічної теорії в системі 

економічних наук. 

Тема 2. Сутність та форми 

організації суспільного 

виробництва 

 

Сутність і структура суспільного виробництва. Елементи процесу 

виробництва. Фактори виробництва. Ефективність виробництва, її 

сутність, показники. Форми організації суспільного виробництва: 

натуральне і товарне. Торвар і його властивості. Суспільний 

продукт. Валовий внутрішній продукт та валовий національний 

продукт 

Тема 3. Теорія грошей і 

грошового обігу 

Сутність, функції грошей. Концепції виникнення грошей: 

раціоналістична та еволюційна. Виникнення і розвиток грошових 

відносин. Грошовий обіг. Грошова маса та її структура. Сутність 

грошової системи. Елементи грошової системи. Типи грошової  

системи.  Валютні курси.  Конвертованість грошей. Сутність 

інфляції. Причини та види інфляції. Соціально-економічні 

наслідки інфляції. Атиінфляційна політика держави. 

Тема 4. Теоретичні основи 

ринкової економіки та її основні 

елементи 

 

Ринкові відносини, їх суб`єкти і об`єкти. Сутність, функції та види 

ринків. Сутність та фактори попиту. Закон попиту. Сутність та 

фактори пропозиції. Закон пропозиції. Еластичність попиту і 

пропозиції. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм 

формування. Конкуренція, її види. Методи конкурентної боротьби. 

Сутність, причини виникнення та види монополії.  Інфраструктура 

ринку.  

Тема 5. Підприємництво в 

ринковій економіці 

Сутність, ознаки та принципи підприємництва. Суб’єкти 

підприємництва. Теорії та моделі підприємництва. Види та 

функції підприємництва.  Підприємство, як первинна ланка 

економіки.  Види підприємств.  Організаційно-правові форми 

підприємництва. 

http://westudents.com.ua/glavy/54284--3-groshoviy-obg-yogo-zakoni.html
http://westudents.com.ua/glavy/54284--3-groshoviy-obg-yogo-zakoni.html
http://westudents.com.ua/glavy/54286--5-valyutn-kursi-konvertovanst-groshey.html
http://westudents.com.ua/glavy/54287--6-nflyatsya-sutnst-prichini-vidi-sotsalno-ekonomchn-nasldki.html
http://westudents.com.ua/glavy/54287--6-nflyatsya-sutnst-prichini-vidi-sotsalno-ekonomchn-nasldki.html
http://westudents.com.ua/glavy/54287--6-nflyatsya-sutnst-prichini-vidi-sotsalno-ekonomchn-nasldki.html


Тема 6. Капітал. Витрати 

виробництва і прибуток 

 

Капітал як економічна категорія. Теоретичне осмислення сутності 

капіталу в історії економічної думки. Властивості капіталу. Форми 

капіталу. Кругооборот капіталу. Знос і амортизація основного 

капіталу. Сутність та класифікація витрат виробництва. Прибуток 

на капітал. Економічна роль прибутку. 

Тема 7. Макроекономічна 

нестабільність та економічне 

зростання. 

 

Суть і види суспільного відтворення. Просте і розширене 

відтворення. Економічне зростання та економічний розвиток. 

Фактори економічного зростання. Протиріччя економічного 

зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному 

зростанні. Теорії і моделі економічного зростання. Економічні 

цикли та їх фази. Види і тривалість циклів. Економічні кризи та їх 

причини.  

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання 

самостійної роботи.  За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної доброчесності 

(плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво) передбачено повторне проходження 

оцінювання. 

 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських та 

інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу.  

 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Виконання завдань на семінарських  заняттях, опитування     

(4 теми) 

32 

Експрес-контрольна (1 к.р.) 8 

Модульні контрольні роботи (2 к.р.) 30 

Реферат  15 

Презентація / Розрахункова робота / Курс «Економіка для 

всіх» на платформі  Prometheus 

15 

Разом 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 

стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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