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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Економічна теорія» призначена для студентів, які навчаються за
спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)», галузь знань 01 «Освіта» за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона є обов’язковою навчальною дисципліною.
Передумовами для вивчення цієї дисципліни є знання, навички й уміння, отримані студентами
в межах дисциплін циклу загальної та професійної підготовки. Програма вивчення навчальної
дисципліни “Економічна теорія” відіграє важливу роль в освіті сучасного вчителя історії,
оскільки дає можливість оволодіти економічними знаннями, навчитися швидко орієнтуватися
в економічних процесах, оперативно приймати раціональні самостійні рішення, поєднувати
гуманістичні та економічні інтереси. Вивчення дисципліни сприяє формуванню сучасного
економічного мислення та свідомості майбутніх вчителів, оволодінню ними економічною
культурою, досягненню відповідного вимогам часу.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення системи економічних відносин, а також
актуальних економічних проблем, вирішення яких сприятиме подальшому розвитку 3
суспільства на основі сучасного економічного мислення та оволодіння економічною культурою.
Програма навчальної дисципліни складається з 3-ох кредитних модулів:
1. Загальні засади економічної теорії.
2. Макроекономічні аспекти економічної теорії.
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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
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
ЗК 01. 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.
ЗК 04. Здатність виявляти ініціативу, підприємливість, генерувати нові ідеї, визначати та
розв’язувати проблеми.
ЗК 06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.
ЗК 07. Здатність спілкуватися державною мовою усно та письмово.
ЗК 08. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
ФК 01. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення
міжпредметних зв’язків.
ФК 09. Здатність орієнтуватися в історичному часі, застосовувати періодизацію як спосіб
пізнання історичного процесу, доцільно використовувати категоріально-понятійний апарат і
хронологію історичної науки. Здатність розкривати загальну структуру історичної науки на
основі взаємозв’язку основних історичних процесів та постатей.
ФК 10. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення, аналізу та синтезу інформації
з різних джерел.
ФК 11. Здатність обґрунтовано визначати роль України в загальноєвропейських та світових
культурних процесах.
ПРН 01. Уміння аналізувати й розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми
у сфері професійної діяльності або навчання.
ПРН 02. Розуміння значення культури як форми людського існування, здатність цінувати
різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами
толерантності, діалогу і співробітництва.
ПРН 11. Здатність чітко і логічно відтворювати базові історичні знання, оцінювати нові
відомості, факти, події та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної історичної
картини світу.
ПРН 13. Уміння використовувати методологію історії як науки, характеризувати об’єктивно й
неупереджено історичні події та постаті різних історичних періодів, встановлювати причиннонаслідкові зв’язки між окремими подіями та явищами на підставі критичного аналізу
історичних джерел, інтеграції їх змісту, визнання й сприйняття різноманітності їх оцінок.
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Тематика практичних занять.
Кредитний модуль I
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система
суспільства та власність.
План:
1. Предмет економічної теорії.
2. Функції та методи економічної теорії.
3. Етапи становлення економічної теорії.
4. Економічна природа та сутність власності.
5. Форми власності.
6. Економічна система суспільства та її типи.
Тема 2. Форми суспільного виробництва. Ринок як форма функціонування
товарного господарства, його закони.
План:
1. Сутність та форми суспільного виробництва.
2. Товар та його властивості.
3. Гроші та їх функції.
4. Сутність ринку та його риси.
5. Форми ринку.
6. Структура та інфраструктура ринку.
Кредитний модуль IІ
Тема 3. Суспільне виробництво на макрорівні.
План:
1. Загальні засади макроекономіки.
2. Основні макроекономічні показники.
3. Сутність суспільного відтворення.
4. Економічне зростання та його типи.
Тема 4 . Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття,
інфляція. Роль держави в умовах ринку.
План:
1. Циклічність економічного розвитку. Види циклів.
2. Фази економічного циклу, їх характеристика.
3. Економічна криза в Україні, її причини та шляхи вирішення.
4. Безробіття, його сутність та види.
5. Інфляція, сутність, види.
6. Роль держави в умовах ринку.
Кредитний модуль ІІІ.
Тема 5 . Світова система господарства, її основні риси та напрямки
розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини.
План:
1. Об’єктивні причини існування світового господарства.
2. Валютна система та її складові.
3. Етапи становлення світової валютної системи.
4. Основні форми
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Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №13-14, №15-16, №17, ст. 112.
4. Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР),
1992, № 10,ст. 139.
5. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р.//Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1991,№ 49,ст. 682.
6. Закон України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. //Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2008, №50-51,. ст.384.
7. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991р.//Відомості
Верховної Ради (ВВР), 1991. -№ 21. - Ст. 377.
8. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07 грудня 2000 р.//Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2001, №5-6, ст.30
9. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від
15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №31-32, ст.263
10. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р.// Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1991, №47, Ст. 646.
11. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 р. //Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2002, №36, ст.266
12. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999р. // Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1999, №29, ст.238
13. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 червня 2006 р. .// Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2006, №31, ст.268
Підручники
1. Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія:Підручник. – Кондор, 2003.
2. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За редакцією Зюнькіна А.Г. – К.: КНТ,
Центр навчальної літератури, 2007.
3. Економічна теорія / За ред. Предборського В. А. – К. : Кондор, 2007.
4. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Економічна теорія – політекономічний контекст.
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008.
5. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008.
Допоміжна
1. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.:
Знання, 2009. – 253 с.
2. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: підручник/ О.Г.Головніна. – 2-е вид. перероб.
та доп. – К.: Центр учбової літератури. 2013. –648 с.
3. Задорожнюк Н.О., Донець А.С.Щелкунова А.В. Дослідження та розвинення економічної
сутності терміну «інновація». // Економічний форум –2015- №1- с.8 -12.
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ
Студент має право:
- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями
економічної теорії, економіки, ринкової економіки, фінансової системи тощо;
- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії;
активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення
аудиторних занять;
- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку;
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- отримати індивідуальні консультації у викладача.
Студент зобов’язаний:
- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу,
запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин;
- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил етичної
поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача;
- виконати індивідуальне завдання
- самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою допуску до екзамену.
- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів.
Студент, який не підготував самостійну роботу, до екзамену не допускається.
Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття
дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і
при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік
відвідування тощо).
Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення
про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і
доповненнями
від
23.12.2020
(https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання та при підготовці самостійної роботи,
виконанні індивідуальних завдань, забороняються плагіат, фабрикація та фальсифікація
результатів, списування, хабарництво.
Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни відбувається на
засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного
плюралізму.
Розподіл балів
Види контролю

Кількість

Бали

Загальна кількість
балів

Робота на практичному занятті

13

3

до 39

Індивідуальне завдання (презентації)

2

5

до 10

13

до 13

13

до 13

Самостійна робота:
вирішення
практичних
ситуацій; 1
складання процесуальних документів;
науковий проект1
Підсумкова контрольна робота
1
Усього
Екзамен:
Разом:

до 75
до 25
до 100

Самостійна робота є обов’язковою умовою допуску до екзамену. Студент, який не виконав самостійну роботу
до екзамену не допускається.
1

