
Назва дисципліни  Економічна теорія 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і 

курси навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу , спеціальність 242 «Туризм» 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Викладання дисципліни забезпечує кафедра міжнародного 

бізнесу та економічної теорії.  

Викладач:  к.е.н., доцент Дерід Ірина Олександрівна.  

Контакти: ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), 057-707-53-51,  

097-153-16-90, ec_teor@karazin.ua 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни 

Попередніми умовам для вивчення дисципліни «Економічна 

теорія» є здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність студента вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Опис 

Мета дисципліни.  

ознайомлення студентів неекономічних спеціальностей із 

основами економічного життя суспільства, основними теоріями в 

економіці, сутністю таких категорій як ринок, власність, вартість, 

ціна, попит та пропозиція, підприємництво, витрати та прибуток, 

економічна політика держави, економічні кризи, безробіття, 

інфляція, дефолт, міжнародні економічні відносини, валютний 

курс, платіжний баланс та ін. 

 

Очікувані результати навчання:  

- розуміння сутності потреб суспільства; 

- знання основних факторів виробництва; 

- розуміння сутності суспільного виробництва; 

- знання основних форм власності, вміння користуватися та 

захищати права інтелектуальної власності, розуміння механізмів 

приватизації; 

- вміння користуватись набутими знаннями стосовно попиту та 

пропозиції, з метою аналізу поведінки покупців та продавців; 

- розуміння, в яких формах можна вести підприємництво, яким 

чином уникнути банкрутства або провести процедуру 



банкрутства; 

- вміння користуватись основними стратегіями управління 

ризиками; 

- розуміння механізмів конкуренції та ціноутворення на ринках із 

досконалою конкуренцією, монополістичною конкуренцією, 

абсолютною монополією, олігополією.  

- розуміння сутності основних показників, що вказують на ступінь 

розвитку країни – ВВП, національний дохід, рівень інфляції та 

безробіття; 

- розуміння природи економічних циклів; 

- знання дії монетарної політики держави, розуміння її цілей та 

заходів; 

- знання дії фіскальної політики держави, розуміння її цілей та 

заходів; 

- розуміння взаємодії центрального банку та комерційних банків; 

- знання сутності світової економіки та її основних суб’єктів, 

розуміння платіжного балансу та механізмів встановлення 

валютних курсів. 

- розуміння процесів глобалізації та інтеграції. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

1. Розвиток економічних знань. Економічна теорія: предмет, 

методи, функції 

2. Суспільне виробництво  

3. Власність та її економічна роль  

4. Ступені економічного розвитку суспільства. Сучасні 

економічні системи 

 5. Товарне виробництво. Теорії вартостей і грошей  

 6. Попит і пропозиція в ринковій економіці   

 7. Підприємництво. Фірма  

 8. Витрати виробництва та прибуток   

 9. Ринкова економіка в умовах досконалої та недосконалої 

конкуренції 



 10. Ринок ресурсів і факторні доходи  

11. Національна економіка: цілі та результати  

12. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна 

рівновага 

 13. Макроекономічна нестабільність та її форми   

 14. Грошово-кредитна система  

 15. Фіскальна політика держави та рівень добробуту населення 

 16. Світове господарство. Міжнародні економічні відносини 

Методи контролю результатів навчання 

- усний контроль, що по своїй сутності передбачає діалог і 

перевірку репродуктивного відтворення студентом отриманої 

інформації, а також усний контроль у формі доповіді студентом 

стосовно проблеми, що не була вирішена в рамках інформації, 

даної у лекції; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією групою та 

викладачем стосовно знаходження відповіді на поставлене 

питання; 

письмовий поточний тестовий контроль; 

письмовий контроль у вигляді написання 1 контрольної роботи, 

що містить як завдання, що потребують розгорнутої відповіді, так 

і тести та задачі; 

підсумковий контроль у вигляді письмового екзамену. 

 

Мова викладання. Українська 

 


