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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З
ОСНОВНИМИ
ЕКОНОМІЧНИМИ
ЗАКОНАМИ,
ПРИНЦИПАМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО НАСЛІДКАМИ.
Наприклад: Вміння оцінювати рівень конкуренції, виділяти методи, форми та
наслідки конкуренції. типи конкурентної поведінки. Знати моделі ціноутворення.
Вивчення практичної частини дисципліни засновано на виконанні ситуаційних
групових та індивідуальних завдань щодо законів та принципів функціонування
економічних систем. Студенти самостійно або в групах виробляють власні рішення
економічних ситуацій, здійснюють їх оцінку, готовлять презентації з обґрунтуванням
запропонованих стратегічних дій щодо конкретної ситуації.

Передумовами для вивчення дисципліни «Економічна теорія» є набуття
теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами:
Філософія;
Історія України і української культури.
Метою дисципліни «Економічна теорія» є вивчення основних економічних
законів і категорій, основних закономірностей розвитку економічного життя
суспільства.
Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни:
 здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.;
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та
біржової діяльності.
 здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур,
 здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
 здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур
 здатність використання методів оцінки для визначення стану економічної
системи;
 здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у
професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків
Програмні результати навчання
знати:
- сутність основних понять і категорій економічної теорії;
- проблеми та принципи функціонування економічних систем з урахуванням
специфіки економіки сучасної України;
- механізм формування рівноваги на ринку;
- специфіку функціонування ринку.
вміти:
- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової
діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях
- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань
за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльності
- демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних,
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
- демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності для подальшого використання на практиці
аналізувати й узагальнювати сутність механізмів функціонування економічних
систем;
- пояснити головні умови зростання економіки та чинники, що породжують її
нестабільність.

володіти:
- законодавчою, методичною і нормативною базою господарської діяльності
підприємства;
- навичками вибору інструментів в економічній діяльності підприємства.
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Кількість годин

Назва тем

лекції

Розділ 1. Основи економічної теорії
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Продуктивні
сили і виробничі відносини. Економічні закони та
економічні категорії
Тема 2. Типи економічних систем. Товарне виробництво.
Еволюція товарного виробництва
Тема 4. Власність. Власність і майно. Основи аналізу
відносин власності.
Тема 3. Закон вартості і його функції
Тема 5 . Розвиток форм вартості. Походження і функції
грошей
Тема 6. Грошовий обіг і його регулювання. Інфляція
Розділ 2. Типи економічних систем
Тема 7. Сутність та функції ринку
Тема 8. Закон попиту, крива попиту. Закон пропозиції,
крива пропозиції
Тема 9. Конкуренція: поняття, види, політика
Тема 10. Накопичення капіталу і його чинники. Кругообіг
і обіг капіталу. Виробничі фонди, амортизація
Тема 11. Типи, тенденції і загальні проблеми виробництва.
Ресурси і фактори виробництва
Тема 12. Витрати виробництва. Прибуток виробництва
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Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за
навчальною дисципліною «Економічна теорія» складає 60 балів і може бути
досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Засоби оцінювання
ЧАСТИНА І
Контрольна робота
Підготовка повідомлень
Контроль знань:
- Поточний контроль знань (стандартизовані
тести), або
- Підсумковий (семестровий) контроль знань
Разом

Кількість у
семестрі

Мінімальна
кількість
балів

Максимальна
кількість
балів

1
2

10
20

20
30

30

50

60

100

2
1

Контрольна робота передбачена з тем розділів «Теорія товару і грошей» та
«Ринкові механізми функціонування економічної системи». Складається з кейсів
індивідуальних завдань: теоретична частина складається з описової частини,
вирішення тестів, практична частина складається з вирішення трьох задач.
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані
тести (20 тестових питань), наприклад
1. Що таке економічний закон?
а. Це метод пізнання системи економічних відносин
б. Це стійка, істотна, причинно-наслідковий зв'язок між економічними явищами і процесами.
в. Це сукупність економічних категорій.
г. Це система економічних зв'язків
2. У чому суть методу абстракції?
а.В розчленуванні цілого на окремі елементи і дослідженні кожного окремо
б.В логічному висновку про ціле на основі окремих фактів
в.В відмову від поверхневих, несуттєвих сторін явища і зосередженні на з'ясуванні внутрішніх сутнісних
зв'язків.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем
(комісією викладачів) з тематики навчальної дисципліни.
Інформаційне забезпечення
Основна література
1. Економічна теорія: підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова
та ін.; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. С.608.
2. Історія економіки та економічної думки (у схемах, таблицях і рисунках):
Навчальний посібник / Теліщук Микола Миколайович, Теліщук Мирослава
Миколаївна.– Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015. – 494 с.
3. Політекономія: навч. посібн. / Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко –Ірпінь:
Видавництво Національного університету ДПС України, 2015 –450 с..
4. Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка).
Політекономія: навчальний посібник / Мацелюх Н.П., Максименко І.А., Теліщук
М.М. та ін. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. – 270 с..
5. Економічна теорія: навч. посіб./ Л.С. Шевченко, О. А. Гриценко, О. С.
Марченко та ін.; за заг. ред. Л.С. Шевченко. – Х.: Право, 2016. – 268 с.
6. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні
теорії: навчальний посібник/ О.О. Шевченко. – К.: Центр учбової літератури, 2015. –
288 с.
7. Стренковська А.Ю., Євдокімова О.М. Економічна теорія: конспект лекцій /
Одеса: ОДАБА, 2018. С.80
8. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
«Економічна теорія» для студентів освітнього рівня «Бакалавр» 07 «Управління та
адміністрування» (спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»). Стренковська А.Ю., 2019, ОДАБА, с. 23
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2-х т. - М., 2003.

