
 

Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

 

Факультет: Економічний 

Кафедра: Підприємництва, організації виробництва та теоретичної 

і прикладної економіки 

Викладач: к.е.н., доцент Н.Є. Федорова 

Рівень вищої освіти  
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Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2,0/60 годин 

МЕТА дисципліни формування сучасного економічного мислення; розбудова системи 

знань про об’єктивні закономірності функціонування економічних 

систем, що побудовані за принципом рідкості, тобто обмеженості 

економічних ресурсів, що породжує необхідність вирішення проблем 

максимально ефективного використання обмежених виробничих 

ресурсів з метою максимального задоволення зростаючих потреб 

суспільства 

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 
знати:  

‒ головні економічні закони і закономірності, які знаходять 

відображення у формуванні економічної рівноваги та її 

порушеннях як на мікро-, так і на макрорівні;  

‒ зміст основних економічних понять, категорій та моделей; 

‒ методологічні підходи та методи дослідження в економічній 

теорії. 

вміти: 

– використовувати категоріальний апарат та методологію 

дослідження; 

– аналізувати особливості становлення та розвитку економічних 

відносин між людьми в процесі господарської діяльності; 

– аналізувати взаємодію економічних суб’єктів в процесі створення 

матеріальних благ при обмежених ресурсах; 

– застосовувати діалектичні методи економічного аналізу при 

дослідженні елементів ринкового механізму;  

– обґрунтовувати можливості застосування теоретичних моделей 

економічного розвитку в практичній діяльності; 

– аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком грошово-кредитних 

відносин, фіскальної політики та державного регулювання в 

умовах ринкової економіки; 

– оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, 

тенденції розвитку світової економіки. 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Загальні основи економічної теорії 

Тема 1.1. Економічна теорія: предмет і методологія 

Тема 1.2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. 

Економічна система. 

Тема 1.3. Загальні основи ринкового господарства 

Змістовий модуль 2. Мікроекономіка 

Тема 2.1. Підприємство і система підприємництва. Сутність та види 



 

доходів 

Змістовий модуль 3. Макроекономіка 

Тема 3.1. Національна економіка: мета та результати 

Тема 3.2. Циклічність та економічне зростання 

Тема 3.3. Макроекономічна нестабільність: безробіття та інфляція 

Тема 3.4. Держава та її роль в стабілізації ринкової економіки 

Види занять Лекції, семінарські, самостійні, індивідуальні заняття 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

«Економічна теорія» – це фундаментальна дисципліна, яка закладає 

підґрунтя вивчення основ «Економіки, організації та управління 

підприємств» 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. 

Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. — К.:3нання-Прес, 2007. – 

719 с. 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 

«Економічна теорія» («Основи економічної теорії»)  для студентів ІІ-

ІІІ курсів неекономічних спеціальностей денної і заочної форм 

навчання / Укл.: В.Л. Смєсова, О.В. Рубан, Н.Є. Федорова. – Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 12 с. 

3. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» («Основи 

економічної теорії») за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів 

спеціальностей «101 Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування»; «131 Прикладна механіка»; 

«133 Галузеве машинобудування»; «144 Теплоенергетика»; «151 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; «161 Хімічні 

технології та інженерія»; «162 Біотехнології та біоінженерія»; «181 

Харчові технології»; «186 Видавництво та поліграфія»/ Укл.: В.Л. 

Смєсова, Н.Є. Федорова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 70 с. 

4. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять з 

дисципліни «Економічна теорія» («Основи економічної теорії») за 

освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальностей «101 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування»; «131 Прикладна механіка»; «133 Галузеве 

машинобудування»; «144 Теплоенергетика»; «151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології»; «161 Хімічні технології та 

інженерія»; «162 Біотехнології та біоінженерія»; «181 Харчові 

технології»; «186 Видавництво та поліграфія»/ Укл.: В.Л. Смєсова, 

Н.Є. Федорова. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 25 с. 

Поточний та 

семестровий контроль 

Індивідуальні тестові завдання, диф. залік 

Електронний ресурс 

дисципліни 

https://classroom.google.com/c/MTg3OTQzOTk4OTI0 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=305 


