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Міністерство освіти і науки України 

 

              ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 
 

 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та інформаційних технологій 

Кафедра економіки та підприємництва 

 

СИЛАБУС 
ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ВК1-4.3 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЕКОНОМІЧНЯ ТЕОРІЯ 

  
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
вибіркова 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 

Освітня програма Галузеве машинобудування 

Обсяг дисципліни 3,0 кредити ECTS (90 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Контрольна робота 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік 

 

Викладачі: Стренковська Анна Юріївна, к.е.н., доцент кафедри 

економіки та підприємництва Strenkovskaya26@ogasa.org.ua  

 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ВИВЧАЮТЬ 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Й ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ 
СУСПІЛЬСТВА, ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ АНАЛІЗУВАТИ 
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА, 
ВИЗНАЧАТИ НАЙВАЖЛИВІШІ РИС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
СИСТЕМ І НАБУВАЮТЬ ВМІННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ. 
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Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань 

та практичних навичок за такими дисциплінами: Історія України; Філософія; 

Основи системного аналізу.  

Наприклад: Вміння розкрити суть інфляції та охарактеризуйте її типи. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» здобувачі вищої освіти: 

повинні знати:  

− предмет, методи та функції економічної теорії як науки; 

−  основні економічні категорії і закони суспільного розвитку; 

−  зміст, структуру та основні фактори суспільного виробництва як системи 

економічних відносин; 

−  сутність, цілі, типи і основні структурні елементи економічної системи 

та основні форми власності, що в ній існують; 

−  генезис форм господарства та властивості товару як економічної 

категорії; 

−  сутність грошей, грошових систем та їх еволюцію; 

−  теоретичні основи ринкової економіки; 

−  закономірності розвитку світового господарства. 

повинні володіти:  

− вмінням самостійного пошуку та обробки інформації з використанням 

сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері економіки; 

−  методикою розрахунку показників економічної ефективності; 

−  навичками роботи з економічною науковою літературою та обробки і 

аналізу статистичних масивів даних. 

повинні вміти:  

− користуватися методами економічної теорії в практичній площині; 

− аналізувати ключові закономірності розвитку суспільного виробництва; 

− прогнозувати вектор економічного розвитку на перспективу на базі 

відомих принципів економічного життя суспільства; 

− формулювати найважливіші риси соціально-економічних систем; 

− встановлювати зв’язок теоретичних знань і практичних рекомендацій в 

економічних процесах; 

− орієнтуватися у питаннях економіки;  

− оперувати найважливішими економічними поняттями і категоріями; 

− приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем; 

− досліджувати закономірності розвитку господарського життя і світового   

ринку; 
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− грамотно роз’яснювати основні економічні події в Україні і за її межами. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 
Економічна теорія як 

наука 
2 – – 5 

2,3 

Виробництво, його 

сутність та роль у житті 

суспільства 

4 – – 5 

4,5 

Економічна система. 

Власність, її сутність, 

форми і місце в 

економічній системі 

4 2 – 6 

6,7 
Форми організації 

суспільного виробництва 
4 4 – 6 

8,9 

Сутність грошей, 

грошових систем і їх 

еволюція 

4 4 – 6 

10,11 Ринок 4 – – 6 

12,13 

Підприємництво і 

підприємство в системі 

ринкових відносин 

4 4 – 6 

14,15 
Капітал підприємства, 

його кругообіг та обіг 
4 – – 6 

 Всього 30 14 – 46 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Економічна теорія» складає 60 та 100 

балів відповідно, і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
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Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Контрольна  робота 1 10 20 

Практичні роботи 

(виконання та захист) 
4 10 20 

Аудиторна контрольна 

робота 
1 10 20 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100  
 

З дисципліни передбачено виконання контрольну роботу в одному 

семестрі.  

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Економічна теорія». Зміст роботи 

пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни 

«Економічна теорія».  

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи [8]. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Ринок – це:  
а) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін 

товарів;  

б) спосіб узгодження дій економічних суб’єктів на основі цін та 

конкуренції;  

в) система коопераційних зв’язків, яка склалася у результаті суспільного 

поділу праці;  

г) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми 

виробництва. 

2.Вартість це:  
а) пропорції в яких обмінюються товари;  

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару;  

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару;  

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага. 

 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 
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бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 
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«Економічна теорія» для студентів, що навчаються за освітньо – 

професійною програмою «Галузеве машинобудування» підготовки 
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