
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Геолого-географічний факультет 

Кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру 

 

 Силабус навчальної дисципліни 

«Економічна теорія» 

 

Спеціальність 014.07 – Середня освіта. Географія. 

Освітня програма 014.07 – Середня освіта. Географія. 

Освітній рівень Бакалавр 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 3 курс, 5 семестр 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

2 
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викладача (-ів) 
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Дні занять Середа 

Консультації Щопонеділка - 14-40 –15-40 – очні;  

Щовівторка - 8-00 - 9-00 - дистанційні; Індивідуальні - 

відповідно до графіку консульта-цій. 

Мета навчальної дисципліни 

Формування системи теоретичних знань щодо понятійно-категоріального апарату 

економічної теорії; ґрунтовне оволодіння сутністю економічних явищ і процесів; 

забезпечення базової фундаментальної теоретичної підготовки, необхідної для 

подальшого вивчення циклу фахових дисциплін; глибоке розуміння законів і 

основних тенденцій економічного розвитку суспільства. 

Передумови для навчання 

Передумовою вивчення є засвоєння дисциплін «Політологія», «Вища математика», 

«Соціальна географія». Здатність визначати сутність основних політико-
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економічних категорій, використовувати математичний апарат для визначення 

основних показників функціонування економіки, характеризувати особливості 

розвитку соціально-економічного потенціалу. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи мікроекономіки та макроекономіки. 

Тема 1. Сутність, предмет та методи економічної науки. Тема 2. Товарно-грошові 

відносини. Тема 3. Власність. Ринок. Попит та пропозиція. Тема 4. Теорія фірми. 

Витрати виробництва. Тема 5. Монополія та конкуренція. Ціноутворення на різних 

типах ринків. Тема  6. Ринок праці. Тема 7. Ринок капіталу. Інвестиційний ринок. 

Тема 8. Загальна характеристика макроекономічних показників. Тема 9. 

Циклічність розвитку економіки. Тема  10. Фінансова та кредитно-банківська 

системи. Тема 11. Світова економіка. 

Рекомендовані джерела 

Основні: 

1.Базилевич В. Економічна теорія. Політекономія. Підручник. (11-е вид.). – К.: 
Знання-Прес, 2020. – 729 с. 
2.Гальчинський А. Економічна теорія. Підручник. –К.: Вища школа, 2017. - 503 с.    
3.Горлач М. Економічна теорія. Підручник. – К.: ЦУЛ, 2016. – 532с.   
4.Корецький М. Економічна теорія. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2015. – 256 с.    
5.Предборський В. Економічна теорія. Підручник. – К.: ЦУЛ, 2017. – 784 с. 
Додаткові:  

6.Горлач М.I., Соколов М.О., Кримов М.I., Лисенко С.Ф., та ін. Економічна теорія: 
Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2018. – 532 с.  
7.Андрусь О. Економічна теорія. Ключові питання. Навчальний посібник. –К.:КНТ, 
2017. –536 с.  
8.Андрусь О. Економічна теорія. Практикум. Навчальний посібник. – К.:КНТ, 2016. 
– 480 с.   
9.Мазур О. Основи економіки: Теорія і практикум. –К.:Лібра, 2017. –478 с.  
10.Юрій С. Економічна теорія: політична економія. Підручник. – К.:Кондор, 2016. – 
604 с.    
11.Періодика: Журнали: «Економіка України», «Бізнес», «Вісник соціально-
економічних досліджень» та ін. 

Система оцінювання результатів навчання 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 

Максимально/мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний 

контроль упродовж семестру – 60/35 та максимально/мінімально можлива 

кількість балів, набраних на екзамені –40/25. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна робота на практичних заняттях 24 

Поточні контрольні роботи 12 

Реферати 10 



Поточний модульний контроль 14 

Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та 

системі оцінювання ОНУ імені І.І. Мечникова 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), 

диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), 

практики 

 

для заліку 

90 - 100 A відмінно  

 

зараховано 
85 - 89 B добре 

 75 - 84 C 

70 - 74 D задовільно 

60 - 69 E 

35 - 59 FX незадовільно не зараховано 

1 - 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності: Кожний студент має суворо 

дотримуватись принципів академічної доброчесності. У разі виявлення 

академічного плагіату або списування під час поточних контрольних робіт, 

модульного контролю, заліку або екзамену, - студенту проставляється оцінка 

“незадовільно” (“не зараховано”). 

Політика щодо пропусків занять: Кожне пропущене заняття має бути 

відпрацьованим. Наявність хоча б одного невідпрацьованого заняття означає 

недопуск до підсумкового контролю (екзамену). 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: Кожне 

завдання для самостійної роботи (реферат) має бути передано викладачеві (онлайн 

або оффлайн) у встановлений термін. За виконання завдання пізніше 

встановленого терміну (у разі відсутності документально підтвердженої поважної 

причини) за таке завдання проставляється оцінка не вище, ніж “74 бали 

(задовільно)”. 

 


