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Попередні умови 
для вивчення 
дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи економічної теорії» відповідає освітньо-
кваліфікаційним характеристикам і освітньо-професійній програмі 
підготовки фахівців та навчальному плану, затвердженому 
Міністерством освіти і науки України в установленому. Передумовою 
вивчення дисципліни «Основи економічної теорії» є вивчення 
студентами циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих 
дисциплін, що викладаються на факультеті міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу. 

Опис 

Мета дисципліни 
Метою курсу «Основи економічної теорії» є досягнення всебічного 
повного та глибокого розуміння студентами найважливіших шкіл і 
напрямків в економіці, економічній теорії, політичної економіці і їх 
загальної характеристики; механізмів ринку досконалої та недосконалої 
конкуренції; теорії фірми і організаційних форм бізнесу; ринків 
факторів виробництва; національного виробництва в цілому. 
 
Очікувані результати навчання  
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Основи економічної 
теорії» фахівці мають бути здатними вирішувати професійні завдання з 
урахуванням вимог правового регулювання ринкової економіки та 
володіти такими основними професійними якостями: вміння тлумачити 
теорії регулювання економіки, роль держави в економіці, форми впливу 
держави на економіку, характеристики методів регулювання економіки, 
системи органів управління та регулювання економіки; мати знання у 
по суті та необхідності формування стратегії соціально-економічного 
розвитку. 
 
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Теми аудиторних занять 
Тема 1. Розвиток економічних знань. Основи економічної теорії: 
предмет, методи, функції 
Тема 2. Суспільне виробництво 
Тема 3. Власність та її економічна роль 



Тема 4. Попит і пропозиція в ринковій економіці 
Тема 5. Товарне виробництво. Теорії вартості та грошей 
Тема 6. Ступені економічного розвитку суспільства. Сучасні економічні 
системи 

Теми для самостійної роботи 
Тема 1. Розвиток економічних знань. Основи економічної теорії: 
предмет, методи, функції 
Тема 2. Суспільне виробництво 
Тема 3. Власність та її економічна роль 
Тема 4. Попит і пропозиція в ринковій економіці 
Тема 5. Товарне виробництво. Теорії вартості та грошей 
Тема 6. Ступені економічного розвитку суспільства. Сучасні економічні 
системи 
 
Методи контролю результатів навчання 
Дисципліна «Основи економічної теорії» містить лекційні та 
семінарські заняття, а також передбачає самостійну роботу студентів.  
При вивченні дисципліни застосовуються такі види контролю: 
поточний та семестровий підсумковий. 
Міра успішності студента, тобто загальна оцінка, яку він одержує за 
результатами вивчення дисципліни, залежить як від поточної роботи, 
так і від результатів підсумкового контролю на заліку. 
Поточний контроль здійснюється на лекціях у формі опитування; на 
практичних заняттях – у формі опитування, діалогу, групового 
обговорення тематичних питань, самостійної та контрольної роботи; під 
час окремого розкладу занять – у формі тестування; у формі виступів 
студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях. 
Семестровий підсумковий контроль здійснюється під час проведення 
контролю за допомогою тестових завдань у час окремого розкладу 
занять. Підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 
контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно 
до навчального плану у вигляді семестрового заліку в терміни, що 
встановлені графіком навчального процесу, та в обсязі, визначеному 
робочою програмою. 
Остаточний контроль з дисципліни – екзамен. 
 
Мова викладання 
Українська. 

 


