
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

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

спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне 

управління та адміністрування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

Цикл дисциплін загальної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 180 годин, 6 кредитів ЕСТS. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти - 

обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 075 «Маркетинг», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія» є набуття 

майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки 

економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам 

пізнання економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу 

економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю. 

Завданнями вивчення дисципліни «Економічна теорія» є набуття належних 

навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ 

ринкової економіки, особливостей функціонування сучасних ринків та утворення 

цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової 

структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і 

наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей 

держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей і пріоритетів економічної 

політики. 

Програма навчальної дисципліни:  

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. 

Тема 2. Економічні потреби та виробничі ресурси. 

Тема 3. Економічна система та місце власності в економіці. 

Тема 4. Товарна форма виробництва. Товар і гроші. 

Тема 4. Товарна форма виробництва. Товар і гроші. 

Тема 6. Конкуренція і монополія в ринковій системі. 

Тема 7. Економічні агенти ринкової економіки . 

Тема 8. Витрати виробництва і прибуток. 

Тема 9. Капітал. Галузеві особливості функціонування капіталу. 

Тема 10. Закономірності функціонування національної економіки.  

Тема 11. Економічний розвиток. 

Тема12. Зайнятість, безробіття та інфляція. 

Тема 13. Держава як основний регулятор національної економіки.  

Тема 14. Фінансово-кредитна система. 

Тема 15. Сутність і структура світового господарства. 

Тема 16. Економічні аспекти глобальних проблем. 


