Силабус навчальної дисципліни

«Економічна теорія»
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність:
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-професійна програма:
«Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-професійний
ступінь
Статус
дисципліни
Форма навчання
Обсяг дисципліни,
кредити ЄКТС/
загальна кількість годин
Мова викладання

Фаховий молодший бакалавр
Обов’язкова навчальна дисципліна
Очна (денна)
4 кредити / 120 годин
Українська

Анотація
дисципліни

Дисципліна економічна теорія вивчає фундаментальні закони і
категорії економічного життя суспільства та досліджує, як
необхідно організувати виробництво, обмін та розподіл створених
товарів і послуг.

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ефективність
функціонування економічної системи та її механізмів в умовах
обмежених виробничих ресурсів. Вона досліджує, як мають бути
організовані виробництво, розподіл, обмін та споживання для
найповнішого задоволення потреб людей.

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати (мета)

Формування системи знань про економічні явища, особливості їх
становлення і розвитку в умовах переходу до ринкової економіки,
соціально-орієнтованої
економічної
системи,
економічного
мислення для ефективного його застосування при прийнятті
практичних рішень.

Чому можна навчитися
(результати навчання)

Знати свої права як члена суспільства, розуміти цінності
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина України.
Володіти державною та іноземною мовами для складання ділових
паперів і комунікації у професійній діяльності.
Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та
функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та
економічними явищами.
Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової
науки, особливості функціонування фінансових систем.
Дотримуватися
вимог
законодавства
для
забезпечення
правомірності професійних рішень.
Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

для розв’язання професійних завдань.
Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення
для отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи
та страхування.
Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних
джерел у процесі професійної діяльності.
Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах
професійної діяльності.
Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та
правильно інтерпретувати отриману інформацію.
Володіти методичним інструментарієм здійснення базових
контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
Використовувати професійну аргументацію для донесення
інформації до фахівців і користувачів послуг у сфері фінансів,
банківської справи та страхування для досягнення спільної мети.
Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді,
демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань.

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

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.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
Здатність
використовувати
теоретичний
і
методичний
інструментарій
фінансової,
економічної,
математичної,
статистичної, правової та інших наук для розв’язання складних
завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Здатність здійснювати професійну діяльність, згідно з вимогами
законодавства.
Розуміння особливостей функціонування сучасної національної і
світової фінансових систем та їх структури.
Здатність складати й аналізувати фінансову звітність.
Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
Здатність здійснювати ефективні комунікації між фахівцями і
користувачами послуг у сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно
підвищувати рівень професійної підготовки.
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МОДУЛЬ І
РОЗДІЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ
Тема 1. Завдання економічної науки та її значення в житті
суспільства і людини.
Тема 2. Споживач в економіці. Економічні потреби та економічні
інтереси.
Тема 3. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника.
Тема 4. Відносини власності.
Тема 5. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова
ціна.
МОДУЛЬ ІI
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Навчальна
логістика

Тема 6. Підприємство як економічний суб’єкт. Класифікація
підприємств за певними ознаками.
Тема 7. Організація підприємницької діяльності. Основні
елементи процесу виробництва.
Тема 8. Основні показники діяльності підприємства.
Тема 9. Джерела фінансування діяльності підприємства.
МОДУЛЬ ІII
РОЗДІЛ 3. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА РОЛЬ УРЯДУ
У ЇЇ РЕГУЛЮВАННІ
Тема 10. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної
рівноваги.
Тема 11. Інфляція як макроекономічне явище.
Тема 12. Оцінка рівня інфляції. Антиінфляційні заходи уряду.
Тема 13. Державне регулювання економіки.
Тема 14. Види суспільних благ та роль уряду у їх створенні.
МОДУЛЬ ІV
РОЗДІЛ 4. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА НАЦІОНАЛЬНА
ЕКОНОМІКА

Пререквізити

Постреквізити

Тема 15. Світове господарство: сутність та етапи розвитку
Тема 16. Глобалізація: зміст, об’єктивні причини та наслідки
Тема 17. Суть, види та показники світової торгівлі
Тема 18. Міжнародна міграція робочої сили в умовах
глобального розвитку
Дисципліна «Економічна теорія» може вивчатись студентами на
основі базової загальної середньої освіти.
Дисципліна «Економічна теорія» є складовою циклу професійної
та практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з фінансів,
банківської справи та страхування. Знання з даного курсу будуть
використовуватися при вивченні дисциплін
професійного
спрямування. Набуті знання можуть бути використані при написанні
курсової роботи, проходженні навчальної та виробничої практик, а
також для подальшого навчання за обраною спеціальністю.
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Інформаційні
ресурси

3.
4.

Формат
та обсяг курсу

Розподіл балів,
форма контролю

Основна (базова)
Криховець-Хом'як Л. Я., Длугопольський О. В., Вірковська А. А.
Економіка 11 клас. Профільний рівень. Тернопіль: Астон, 219,
296 с.
Крупська Л.П. Економіка. 10 клас. Профільний рівень:
підручник. Харків: Ранок, 2018. 240 с.
Крупська Л.П. Економіка. 11 клас. Профільний рівень:
підручник. Харків: Ранок, 2011. 288 с.
Пармаклі Д.М., Бахчиванжи Л.А., Евтушок О.В., Бахчиванжи
В.В. Економіка підприємства. Посібник: Комратський державний
університет, Одеський державний університет. Вид-во ТОВ
«Лерадрук». 2020. 400 с.
Радіонова І.Ф. Економіка (профільний рівень). 10 клас /
І.Ф.Радіонова, В.В.Радченко. Кам’янець-Подільський: Аксіома,
2011. 208 с.
Радіонова І.Ф. Економіка (профільний рівень). 11 клас / І.Ф.
Радіонова, В.В. Радченко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома,
2012. 256 с.
Допоміжна
Економічна теорія: навчальний посібник для студентів усіх
спеціальностей галузі знань «Управління та адміністрування»/
укладачі: М.І. Колосінська, С.І. Белей, С.В. Бойда. Чернівецький
національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім.
Ю. Федьковича, 2020. 152 с.
Кремень О.І. Фінанси: Навчальний посібник - Київ: ЦУЛ,
2014. 416 с.
Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. / Л.В.
Русул, М.П. Федишин, Н.А. Лаврук. Камянець-Подільський:
Аксіома, 2018. 288 с.
Фінанси
підприємств:
підручник
/
О.Б.Курило,
Л.П.Бондаренко, О.И Вівчар, О.М.Чубка. Київ: Видавничий дім
«Кондор», 2020. 340 с.
Фінансово-економічна діяльність: Навч. посіб. / О. О. Коць,
П. Г. Ільчук. Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. 134 с.
https:www.bank.gov.ua. – офіційний сайт Національного банку
України;
https:www.dfm.gov.ua. – офіційний сайт Держфін моніторингу
України;
https:www.minfin.gov.ua. – офіційний сайт Міністерства фінансів
України;
https:www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державної служби
статистики України
Кількість годин
Вид занять
Лекції
35
Практичні
35
Самостійна робота
50
Форми контролю
Максимальна кількість балів
Модуль 1
12
Модуль 2
10
Модуль 3
14
Модуль 4
14
ІСПИТ
50
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Циклова комісія

Економічних дисциплін

Відділення

Економічне відділення
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Шкала оцінювання,
національна
та ЄКТС

Оцінка
ЄКТС

Оцінка
за національною шкалою
5 (відмінно)

90-100

А

80-89
70-79
60-69
50-59

В
С
D
Е

35-49

FX

(з можливістю повторного
складання)

0-34

F

(з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни)

4 (добре)
3 (задовільно)
2 (незадовільно)
2 (незадовільно)

Викладач(і)

Покликання на
дисципліну
(сторінка курсу
в Moodle)

АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА ТОМАШЕВСЬКА
Посада: викладач
Категорія: друга кваліфікаційна категорія
Педагогічне звання: –
Науковий ступінь: –
Вчене звання: –
Профайл викладача (-ів):
http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
E-mail: a.tomashevska@chnu.edu.ua

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1392
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