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Обов’язкова дисципліна. 
Форма контролю: екзамен. 
Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 
28 годин, практичні заняття – 18 годин, самостійна 
робота – 48 годин. 
Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний 
(online). 
Мова викладання: українська. 
Рік викладання – 2022. 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 
розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; 
у режимі відеоконференцій Zoom, через електронну 
пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Враховуючи послідовність накопичення знань і 
інформації, дисципліна належить до циклу загальної 
підготовки, що забезпечує отримання студентом 
фундаментальних знань у галузі економіки та є базовою 
для здобуття подальшої освіти за спеціальністю. 
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1. Мета і завдання дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» є 

формування ґрунтовних знань про формування, функціонування та розвиток 
економічної системи суспільства, розуміння економічних явищ та процесів у їх 
взаємозв’язку, вивчення проблем ефективного використання економічних 
ресурсів для найбільш повного задоволення потреб людей. 

Завдання вивчення дисципліни: пізнання економічної теорії як науки, її 
предмету, методу та функцій, аналіз закономірностей розвитку економічних 
систем, розкриття способів і методів ефективного використання обмежених 
економічних ресурсів для задоволення безмежних людських потреб. 
 

2. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен 
знати: 
- сутність економічних відносин, економічних законів і принципів; 
- закономірності розвитку економічних систем; 
- методологічні основи ефективного використання обмежених 

економічних ресурсів для більш повного задоволення потреб суспільства; 
- механізм функціонування ринку та формування ринкової рівноваги; 
- фундаментальні проблеми економіки; 
- сутність товару, товарних відносин; 
- сутність домогосподарств і форм ділових підприємств; 
- господарський механізм функціонування економіки і його державне 

регулювання; 
- особливості економіки світового господарства і форми міжнародних 

економічних відносин; 
- сучасні глобальні проблеми. 
вміти: 
- обґрунтовувати загальні основи економічного життя суспільства; 
- розкривати закономірності розвитку суспільного виробництва; 
- з’ясовувати механізм дії економічних законів і механізм використання 

їх суб’єктами господарської діяльності в умовах ринкової економіки; 
- визначити попит і пропозицію, ринкову ціну і ринкову рівновагу; 
- аналізувати економічні функції держави; 
- орієнтуватись в економії світового господарства і міжнародних 

економічних відносин; 
- визначити економічні аспекти глобальних проблем і шляхи їх 

розв’язання. 
набути соціальних навичок (soft-skills): 
- здійснювати професійну комунікацію; 
- ефективно пояснювати i презентувати матеріал; 
- взаємодіяти в проектній діяльності. 
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Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 
системою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 30 балів, другий 
рубіжний контроль – 30 балів, екзамен – 40 балів. 

 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. 
Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. 
Тема 3. Економічні потреби та інтереси. 
Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічні системи та 

закономірності їх розвитку. 
Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. 
Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і 

заробітна плата. 
Тема 7. Витрати виробництва і прибуток. 
Тема 8. Ринок, його сутність і функції. Моделі ринку. Конкуренція і 

ціноутворення. 
Тема 9. Домогосподарства в системі економічних відносин. 
Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. 
Тема 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. 

Форми прибутку, процент і рента. 
Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми. 
Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх 

регулювання державою. 
Тема 14. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. 

Держава та її економічні функції. 
Тема 15. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних 

економік. 
Тема 16. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних 

економічних відносин. 
Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на 

економічний розвиток України. 
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль. 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
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Семестровий екзамен полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 
освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною, 
чотири-рівневою шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 
та шкалою ЄКТС результатів навчання. 
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