
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, спеціальність 292 « Міжнародні 

економічні відносини», освітні програми: 

«Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», 

«Міжнародна електронна комерція» для студентів 1 

курсу. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково - 

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Професор кафедри міжнародного бізнесу та 

економічної теорії к.е.н., доц. Шиловцева Надія 

Василівна 

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 є здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 

студента вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Опис Мета 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 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 
знати: 

 основні етапи становлення та розвитку економічної 

теорії як науки;  

 сучасну теорію виробництва та його факторів; 

 причини виникнення товарного виробництва та 

пояснювати його елементи;  

 економічний зміст власності, її типи, форми та шляхи 
трансформації;  

 соціально-економічні відносини у суспільстві та їх 

особливості у різних економічних системах;  

 причинно-наслідкові зв’язки, які відображають 

економічні закони: закони грошового обігу, закон 
попиту та пропозиції, закон вартості та інші;  

 основні закономірності ринкової економіки;  

 механізми функціонування різних видів ринків;  

 основи підприємництва, стратегію та тактику фірми в 

ринкових умовах;  

 основні результати й показники макроекономіки;  

 загальні основи функціонування кредитно-банківської 

та фінансової систем;  

 методи та інструменти державного регулювання 

економіки;  

 особливості економічних відносин між державами, 

шляхи концентрації виробництва, ефективного 
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використання ресурсів;  

 напрямки реформування соціально-економічних 
відносин в Україні. 

 

вміти: 

 здійснювати порівняльний аналіз економічних систем;  

 розраховувати основні показники економічної та 
соціальної ефективності суспільного виробництва;  

 пояснювати механізм встановлення ринкових цін і 

ринкової рівноваги;  

 розраховувати основні види доходів суб’єктів ринкової 

економіки;  

 аналізувати програми макроекономічного розвитку 
країни;  

 оцінювати структуру та інфраструктуру ринку, 

ефективність конкурентної та антимонопольної 

політики; визначати стан економічного розвитку 
окремих підприємств;  

 аналізувати сучасну економіку України, виявляти 

перспективи її розвитку, підвищення ефективності 

виробництва, зростання добробуту населення, 
розв’язання інших соціальних проблем;  

 робити рекомендації з приводу підвищення дієвості 

економічної політики держави в перехідному 

суспільстві України, підвищення ефективності 
використання ресурсів, зростання продуктивності 

суспільної праці, розвитку НТП тощо; 

 розуміти сутність й особливостей функціонування 

середовища міжнародних економічних відносин та 
моделей економічного розвитку; 

 обґрунтовувати особливості реалізації форм МЕВ на 

мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях. 

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
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. 

Тема 10 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. 

Тема 16 Світове господарство. Міжнародні 

економічні відносини. 

 



Система контролю та оцінювання знань, умінь і навичок 

тих, хто навчається, враховує як аудиторну діяльність студентів, 
так і їх самостійну роботу та підсумковий контроль у вигляді 

екзамену.  

Мова викладання. Українська 



 


