
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ІІ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,банківська справа та 

страхування» 

 

Цикл загальної підготовки.  

Загальна кількість годин та кредитів становить 180 годин 6 кредитів 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 
– обов’язкова.  

Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія ІІ» складена 

відповідно освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси,банківська справа та страхування». 

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення із закономірностями 

поведінки економічних суб’єктів, дослідження механізму прийняття рішень 

окремими мікросистемами, а також аналіз економічних взаємозв’язків  між 

домогосподарствами і фірмами, суспільством і фірмами в ринкових умовах; 

набуття необхідної сукупності теоретичних і практичних знань для вирішення 

конкретних економічних завдань на сучасному етапі розвитку економіки; 

формування у студентів вміння оперувати системними знаннями щодо 

основних показників, чинників і наслідків макроекономічного розвитку країни 

за ринкових умов; розуміння необхідності державного координування цього 

розвитку відповідно до цілей і пріоритетів відповідної економічної політики; 

озброїти їх науковим інструментарієм макроекономічного аналізу для 

самостійного дослідження економічного простору країни і світу через призму 

макроекономічної теорії. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення основних елементів 

ринкового механізму, їх взаємозв’язку та взаємодії, основний інструментарій 

мікроекономіки; висвітлення механізму прийняття економічних рішень 

окремими господарюючими суб’єктами, здійснення ними того або іншого 

вибору за умов обмеженості ресурсів та наявності альтернативних 

можливостей; розгляд основних факторів, що впливають на формування 

ринкової ситуації й зумовлюють економічну поведінку господарюючих 

суб’єктів та зміни  в ній; висвітлення основних закономірностей та правил 

поведінки господарюючих суб’єктів у ринковому середовищі; вивчення  

ключових положень базових макроекономічних теорій і ринкових механізмів та 

механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки; набуття 

вмінь аналізувати функціонування національної економіки та оцінювати 

ефективність економічної політики держави. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки.  

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.  

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача. 

Тема 4. Аналіз поведінки споживача. 



Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія. 

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства. 

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника. 

Тема 8. Витрати виробництва. 

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції. 

Тема 10. Монополістичний ринок. 

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція. 

Тема 12. Ринок факторів виробництва. 

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту. 

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства. 

Тема 15. Макроекономіка як наука. 

Тема 16. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 

Тема 17. Ринок праці. 

Тема 18. Товарний ринок.  

Тема 19. Грошовий ринок. 

Тема 20. Інфляційний механізм. 

Тема 21. Споживання домогосподарств. 

Тема 22. Приватні інвестиції. 

Тема 23. Сукупні витрати  і ВВП. 

Тема 24. Економічна динаміка. 

Тема 25. Держава в системі макроекономічного регулювання. 

Тема 26. Зовнішньоекономічна діяльність. 

 

 

 

 
 

 


