
ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

Мета курсу ˗ формування у молодих спеціалістів сучасного 
економічного мислення, адекватного специфіці соціально-економічних 
перетворень, що дасть змогу з нових світоглядних, концептуальних позицій 
усвідомити існуючі та гіпотетичні суперечності життя й використати їх у 
господарській практиці; вивчення міжнародної економіки, її тенденцій та 
закономірностей, інтеграції України у світове господарство. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Основи економічної теорії» є джерелом 
фактичного матеріалу і основою для всіх економічних наук: 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Організація виробництва», «Основи  
бізнесу», «Економіка підприємства», «Маркетинг» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування у студентів системи знань з теоретичних 
засад економічного світогляду; здатності трактувати економічні закони та 
економічні категорії, оперувати категоріально-понятійним апаратом; 
здатності пояснювати сутність і структуру господарського механізму та 
ринку як форми організації суспільного виробництва, специфіки 
підприємницької діяльності на ринкових засадах в сучасних умовах; 
зрозуміння трансформаційних процесів в економіці України, проблем 
перехідної економіки; здатність орієнтуватись у виборі ефективного 
управлінського рішення; набуття первинних навичків раціональної 
економічної поведінки. 

Програмні результати навчання: 
знати: проблеми ринкової економіки, закономірності її розвитку, 
суперечності, методи регулювання; принципи раціонального поводження 
господарських суб’єктів на ринку; термінологію і основні методи 
економічного аналізу на мікрота макрорівні; 
вміти: застосовувати методи економічних досліджень для аналізу 
ефективності функціонування різних економічних систем, їх підсистем та 
окремих елементів; самостійно виконувати економічні розрахунки, повязані з 
обгрунтуванням раціонального поводження суб’єктів ринку; 
володіти:  економічним типом мислення; методами економічного аналізу, 
ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; 
сучасними інформаційними технологіями упавління. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Загальні засади економічного розвитку та формування ринку. Основи 
економічної теорії: предмет, метод і функції. Предмет економічної теорії. 
Економіка як об’єкт економічної теорії. Різні методологічні підходи до 



предмета економічної теорії. Позитивна і нормативна економіка. Методи 
дослідження економічних процесів і явищ. Метод наукової абстракції. 
Аналіз. Синтез. Історичний та логічний метод. Експеримент. Економічні 
категорії та закони. Практика як критерій істинності теоретико-економічних 
знань. Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі 
економічних наук. Актуальні проблеми економічної теорії в сучасних 
умовах. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів — проблема 
економічного вибору. Економічні системи суспільства. Зміст економічної 
системи. Структурні елементи економічної системи. Суспільне виробництво 
як основа економічної системи. Продуктивні сили суспільства. Типи 
економічних систем. Досучасні економічні системи. Командно-
адміністративна система. Ринкова система. Змішані системи. Проблема 
економічного вибору в різних економічних системах. Відносини власності в 
економічній системі. Форми організації суспільного виробництва. Гроші. 
Сучасний ринок, його сутність, структура та умови функціонування. 
Механізм саморегулювання ринку: попит, пропозиція, ціна. Конкуренція та її 
роль в ринковій економіці.  Підприємництво і підприємство в ринковій 
економіці. Витрати виробництва та формування прибутку. 
Функціонування національної та світової економіки. Національна економіка 
та її показники. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність.  
Безробіття й зайнятість населення. Грошовий обіг та інфляція. Фінансова 
система. Державний бюджет. Кредитно-банківська система. Об’єктивні 
передумови виникнення світового господарства. Поняття світового 
господарства. Етапи розвитку та структура сучасного світового господарства. 
Міжнародний поділ праці, його принципи і форми. Світовий ринок. 
Нерівномірність розвитку економіки окремих регіонів і країн світу. 
Світогосподарські зв’язки: форми міжнародних економічних відносин. 
Передумови та фактори входження економіки України у світове 
господарство. Україна в системі міжнародних економічних відносин. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: залік. 


