
Назва дисципліни Основи економічної теорії 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 1 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-

професійна програма «Міжнародні відносини».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Соболєва Марія Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічної 

теорії ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 057-707-53-51 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Шкільна програма з математики та основ економіки 

Опис 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 

з’ясування економічного становища громадян суспільства, 

можливість аналізувати численні економічні процеси, явища, 

здатності приймати, раціональні рішення у практичному 

житті, визначати механізм поведінки людей в процесі 

виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних 

благ і послуг. Важливою складовою мети навчальної 

дисципліни є формування у майбутніх бакалаврів цілісного 

світогляду, навичок економічного мислення на підставі 

розгляду основних теорій і концепцій мікро- та 

макроекономічному рівнях. 

 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен: 

РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та 

регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 

також природу та джерела політики держав на міжнародній 

арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. 

РН10. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги 

інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав, регіональних систем, 

міжнародних комунікацій. 

РН11. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, 

регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних 

комунікацій, із використанням сучасних політичних, 

економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів 

та міждисциплінарних підходів, презентувати результати 

досліджень, надавати відповідні рекомендації 

  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи слухачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: Тема 1. Розвиток 

економічних знань. Економічна теорія: предмет, метод, 

функції. Тема 2. Суспільне виробництво. Тема 3. Власність та 

її економічна роль. Тема 4. Ступені економічного розвитку 



суспільства. Сучасні економічні системи. Тема 5. Товарне 

виробництво. Теорія вартості і грошей. Тема 6. Попит і 

пропозиція в ринковій економіці. Тема 7. Підприємництво. 

Фірма. Тема 8. Витрати виробництва і прибуток. Тема 9. 

Ринкова економіка в умовах досконалої і недосконалої 

конкуренції. Тема10. Ринок ресурсів і факторні доходи. Тема 

11. Національна економіка: цілі і результати. Тема 12. 

Сукупний попит і сукупна пропозиція. Макроекономічна 

рівновага. Тема 13 Макроекономічна нестабільність та її 

форми. Тема 14. Грошово-кредитна система. Тема 15 

Фіскальна політика держави та рівень добробуту населення. 

Тема16.Світове господарство. Міжнародні економічні 

відносини. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень слухачів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /   

4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


