
ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ 
 

 Мета курсу  — формування у студентів системи знань щодо основ 
функціонування та розвитку економіки, особливостей ведення підприємницької 
діяльності в Україні, процесу започаткування власної справи. економічного 
мислення, опанування знань щодо, ознайомлення з основними економічними 
законами, методами пізнання економічних явищ та процесів. 
 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Логіка, 
Філософія, Математика, Соціологія, Політологія, Бізнес-аналіз, Маркетинг, 
Менеджмент тощо. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність продемонструвати систематичні знання сучасних 
методів проведення досліджень в області економіки; здатність 
продемонструвати розуміння впливу економічних процесів на суспільний 
розвиток; уміння аргументувати вибір методів вирішення проблемних ситуацій, 
критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення;  
уміння застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін 
під час розв’язання теоретичних та прикладних задач з економіки.  
         Програмні результати навчання: 
знати: загальні засади економічної теорії; зміст і роль товарно-грошових та 
ринкових відносин в економічному розвитку суспільства; механізм 
функціонування підприємств в умовах ринкових відносин; принципи та методи 
організації та ведення власного бізнесу; теоретичні підходи до аналізу 
зовнішнього та внутрішнього підприємницького середовища; прогресивні 
методи планування та організації бізнесу; показники оцінки результатів 
діяльності підприємницької діяльності; 
уміти: здійснювати аналіз соціально-економічних процесів у суспільстві;  
самостійно досліджувати і давати оцінку економічним явищам на макро- та 
мікрорівнях; здійснювати оцінку ефективності діяльності фірми на основі 
економічних показників; проводити аналіз використання ресурсів; вишукувати 
резерви підвищення ефективності діяльності підприємства; приймати 
обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності 
підприємств; розробляти бізнес-план діяльності підприємств.  
володіти: системой знань про загальні основи функціонування і розвитку 
економічних систем та моделей поведінки в них господарюючих суб’єктів; 
розумінням основних економічних явищ і процесів; основами економічного 
мислення, яке опирається на глибоке знання економічних законів та механізму 
їх впливу, використання передового досвіду для підвищення ефективності 
національного виробництва в умовах наростаючої обмеженості ресурсів.  
 Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Вступ в економіку. 
Економіка як сфера людської діяльності. Поняття «економіка» і його зміст. 
Співвідношення понять «економіка» і «господарство». Суть економічної 
діяльності. Причини існування економіки. Потреби і обмеженість ресурсів. 
Складові економіки: трансформаційна, інформаційна та інституційна. Зв’язок 
економіки з системами природа і суспільство. Економічні знання в системі 



наукових знань. Економічна наука, її зародження та розвиток. Предмет 
дослідження та функції економічної науки. Зв’язок економічної науки з іншими 
науками. Методи і рівні економічних досліджень. Поняття методу економічної 
науки. Основні методи економічних досліджень. Економічні закони. Мікро- та 
макрорівень економічних досліджень. Процес виробництва. Потреби як 
рушійна сила економічного розвитку. Поняття потреб. Економічні потреби. 
Види потреб. Закон зростання потреб. Вплив потреб на економічний розвиток. 
Економічні інтереси. Економічні блага: поняття, властивості, класифікація. 
Обмежені та вільні блага. Корисність благ. Граничні корисність. Закон спадної 
корисності. Взаємозв’язок благ. Субституційні та комплементарні блага. 
Економічні ресурси: властивості, класифікація. Види ресурсів. Сучасні 
тенденції у розвитку ресурсної бази економіки. Фактори виробництва. 
Економічна система. Поняття та складові економічної системи. Основні 
питання вибору та способи їх вирішення в економічній системі. Фактори, що 
впливають на формування економічної системи. Інституційні основи 
економічної системи. Еволюція та типи економічних систем. Ринкова система, 
командна система, змішана система. Сучасні типи економічних систем. Основні 
моделі сучасних змішаних систем: американська, європейська, японська. 
Спільні риси та національні особливості розвитку економічних систем сучасних 
країн. Економічні агенти та їх взаємодія. Домашні господарства, фірми, 
держава, їх функції та участь у економічному процесі. Факторні доходи 
учасників виробництва. Кругооборот продуктів і доходів в економічній системі. 
Модель кругопотоку. Власність як інституційна основа економічної системи. 
Сутність власності. Типи, форми і види власності. Еволюція власності. Роль 
власності в функціонуванні економічної системи. 
МІКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ.. 
Формування та еволюція ринкової системи. Натуральне господарство. Суть та 
характерні риси натурального виробництва. Історичне місце та хронологічні 
рамки натурального господарства. Товарне господарство. Суть та характерні 
риси товарного господарства. Причини та умови виникнення товарного 
господарства. Історична роль та еволюція товарного господарства. Товар та 
його властивості. «Чисті» товари, напівсуспільні та суспільні блага. Грошове 
господарство. Походження та еволюція грошей. Гроші, їх суть та функції. 
Грошові системи. Закони грошового обігу. Сучасна еволюція грошового обігу. 
Ринок, його суть і функції. Поняття ринку: його умови існування та характерні 
ознаки. Функції ринку. Структура та інфраструктура ринку. Умови 
функціонування ринку. Конкуренція і монополія. Конкуренція, її типи, види і 
форми. Сутність конкуренції. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. 
Типи ринків за режимом конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція. 
Цінові і нецінові методи конкурентної боротьби. Недобросовісна конкуренція. 
Позитивні і негативні наслідки конкуренції. Монополізм, його причини і форми 
прояву. Поняття монополії і суть монополізму. Причини і умови існування 
монополізму. Види монополій. Форми прояву монополізму. Монопольна влада. 
Позитивні і негативні наслідки монополізму. Природні монополії. Державне 
обмеження і регулювання монополій. Підприємництво в ринкові економіці. 
Підприємництво, його суть і функції. Сутність і ознаки підприємницької 



діяльності. Еволюція підприємництва. Функції підприємництва. Види 
підприємницької діяльності. Принципи і умови підприємницької діяльності. 
Підприємство і фірма. Поняття фірми. Поняття підприємства. Види 
підприємств. Організаційно-правові форми підприємств, їх переваги і недоліки. 
Бізнес-планування. Виробництво на підприємстві. Витрати виробництва та їх 
види. Поняття витрат. Явні та неявні витрати. зв’язок витрат із змінами обсягів 
виробництва: постійні, змінні витрати. загальні середні та граничні витрати. 
Масштаб виробництва та виробнича потужність підприємства. Собівартість 
виробництва. Капітал підприємства та його структура. Поняття капіталу 
підприємства. Джерела формування капіталу. Напрямки вкладення капіталу 
підприємства. Основні та оборотні засоби. Функціонування капіталу та його 
оборот. Зношення основного капіталу. Амортизація. Доходи підприємства та 
прибуток. Поняття доходу підприємства, його джерела і форми. Поняття 
прибутку та його функції. Фактори. що впливають на величину прибутку. 
Управління підприємством в умовах ринку. Бізнес-планування. Система 
менеджменту на підприємстві. Маркетингова діяльність.  
МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ.. 
Національна економіка і її розвиток. Поняття національної економіки. 
Економічна територія країни. Суб’єкти національної економіки резиденти і 
нерезиденти. Економічні показники національної економіки. Система 
національних рахунків. Національний обсяг виробництва. ВВП и ВНП, способи 
їх вимірювання. Національний дохід. Національне багатство. Економічне 
зростання та його зміст. Показники економічного зростання фактори 
економічного зростання. Типи економічного зростання. Фінансова система. 
Фінанси, їх суть і функції. Фінансова система та її структура. Податки, їх суть і 
функції. Податкова система. Державний бюджет та його структура. Бюджетна 
система України та її структура. Доходи державного бюджету. Видатки 
державного бюджету. Дефіцит державного бюджету, його природа, джерела 
покриття та наслідки. Державний борг. Кредит, його суть і функції. Принципи 
кредиту. Види кредиту. Кредитна система країни. Банківська система. Банки та 
їх функції центральний банк та його функції. Небанківські кредитні установи. 
Міжнародні економічні відносини. Міжнародна торгівля. Суть, причини та 
структура міжнародної торгівлі. Вплив міжнародної торгівлі на економічний 
розвиток країни. Режими зовнішньої торгівлі. Державне регулювання 
зовнішньої торгівлі. Міжнародний вивіз капіталу. Причини, форми та напрямки 
вивозу капіталу. Вплив міжнародного вивозу капіталу на економічний розвиток 
країни. Валютний ринок і валютний курс. Фактори формування валютного 
курсу. Вплив валютного курсу на економічну ситуацію в країні. Режими 
валютних курсів. Платіжний баланс країни та його структура. Вплив 
платіжного балансу на економічне становище країни. Регулювання платіжного 
балансу. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 20 годин аудиторних навчальних занять і 70 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
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