
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  Основи економічної теорії 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, 

студентам яких 

пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. 

Денне відділення. 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини». 

1-й навчальний семестр. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни,  

науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

Доц. Шедякова Тетяна Євгенівна. 

Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії факультету МЕВ 

та ТБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 

3-78, т. (057)707-53-51. 

 

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 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. Сутність і структура поняття «економіка» 

Тема 2. Предмет та медоди вивчення економічної науки 

Тема 3. Основні етапи розвитку економічної науки 



Тема 4. Економічні потреби та їх структура 

Тема 5. Крива виробничих можливостей 

Тема 6. Типи та моделі економічних систем 

Тема 7. Економічні системи з погляду цивілізаційного підходу 

Тема 8. Ринок і товарне виробництво 

Тема 9. Товар і праця 

Тема 10. Закон вартості та його функції 

Тема 11. Гроші та закони грошового обігу 

Тема 12. Попит і закон попиту 

Тема 13. Пропозиція і закон пропозиції 

Тема 14. Сутність підприємства та його основні види 

Тема 15. Капітал та його структура. 

Теми для самостійної роботи 

Тема 1. Сутність та структура економічного циклу. Структура циклу. 

Тема 2. Економічні кризи та способи їх розв`язання  

Тема 3. Закон прискореного розвитку економічних систем 

Тема 4. Умови виникнення товарного виробництва та його сутність 

Тема 5. Виникнення грошей та їх сутність 

Тема 6. Конкуренція і монополія 

Тема 7. Типи та форми власності 

Тема 8. Організаційно-правові форми підприємств 

Тема 9. Кругообіг і обіг капіталу 

Тема 10. Валовий і внутрішній національні продукти 

Тема 11. Бюджетна система та її структура 

Тема 12. Робоча сила та її вартість 

Тема 13. Роль держави в економіці 

Тема 14. Зайнятість, безробіття і соціальний захист населення 

Тема 15. Податки та державний бюджет. 

 

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 процессу, та в обсязі, визначеному 

робочою програмою. 

Остаточний контроль з дисципліни – екзамен. 

 

Мова викладання 

Українська. 

 


