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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  “Економічна  теорія  ”

складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки

молодшого спеціаліста за  спеціальністю 017 «Фізичне культура і спорт»

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є: основоположні

економiчнi  категорії,  економiчнi  закони  та  принципи  функціонування

економічних  систем;  економiчнi  відносини,  господарчі  механізми  та  дії

людей,  спрямовані  на  ефективне  господарювання  в  умовах  обмежених

економічних  i  природних  ресурсів;  особливості  ринкових  перетворень

економіки  України;  сучасні  процеси  глобалiзацiї  економічного  життя

людства.

Міждисциплінарні зв’язки: математика, географія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні основи економічного розвитку та ринкової економіки.

2. Основи мікро та макроекономіки. Світова економічна система.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою  дисципліни –  є  набуття  майбутніми  фахівцями  глибоких

економічних  знань,  формування  у  них  нового  економічного  мислення,

адекватного ринковим відносинам 

Основними завданнями вивчення  дисципліни  є  здобуття  майбутніми

фахівцями комплексу теоретичних знань з економічної теорії з урахуванням

сучасного  бачення  закономірностей  розвитку  економічних  систем,

формування  навичок  аналізу  реальних  економiчних  процесів  i  прийняття

обґрунтованих  рішень  з  приводу  економічних  проблем,  пов’язаних  з  їх

майбутньою практичною дiяльнiстю.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати об’єктивні  основи  формування  і  зміст  сучасної  економічної

політики  держави;  сутність  економічних  систем,  їх  відмінності  і

закономірності розвитку; економічний зміст відносин власності, їх типи, види

і форми; фундаментальні категорії та закони ринкової економіки, принципи її
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функціонування проблеми виникнення та закономірності розвитку світового

господарства,  форми  міжнародних  економічних  відносин  України  у

міжнародному  поділі  праці;  зміст  перехідної  економіки  України,  завдання

удосконалення  її  трансформаційної  моделі  і  забезпечення  економічного

зростання.

уміти  характеризувати економічні  системи,  пізнавати їх рушійні  сили,

особливості  та  механізм  розвитку; аналізувати  розподільчі  відносини  в

ринковій  економіці,  формування   доходів  населення,  виявляти  шляхи

подолання  майнового  розшарування  та  ліквідації  бідності; робити

рекомендації з приводу підвищення дієвості економічної політики держави в

перехідному  суспільстві  України,  підвищення  ефективності  використання

ресурсів, зростання продуктивності суспільної праці, розвитку НТП тощо.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години, 1,5 кредити

ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1.  Загальні  основи  економічного  розвитку  та

ринкової економіки.

Тема  1.  Зміст  економічної  діяльності  суспільства  та  її  результати.

Предмет  і  метод   економічної  теорії.  Зміст  економічної  діяльності

суспільства.  Потреби.  Класифікація  потреб.  Закон  зростання  потреб.

Фактори, процес і результати виробництва.

Тема 2. Економічні відносини власності.  Економічні системи. Типи

економічних систем. 

Сутність власності  як економічної  категорії.  Право власності.  Типи,  види і

форми  власності. Трансформація  власності  в  умовах  переходу  України  до

моделі  ринкової  економіки.  Роздержавлення  та  приватизація  економіки.

Порівняльна  характеристика  ринкової  та  планової  (адміністративно-

командної) економічних систем. Економічна система сучасної України.
Тема 3. Товарне виробництво. Гроші. Грошові системи. 

Суть,  умови  виникнення  та  розвитку  товарного  виробництва.  Просте  та
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капіталістичне  товарне  виробництво. Товар  та  його  властивості.  Величина

вартості  товару. Виникнення грошей,  їх  сутність та  функції.  Поняття ціни.

Види грошей.  Визначення  кількості  грошей,  необхідної  для  обігу. Поняття

інфляції. Конвертованість грошей. Гроші в сучасній Україні. 
Тема 4. Економічний механізм ринку. Різні види ринків та ринкова

інфраструктура.

Механізм  утворення  ринкової  ціни. Конкуренція  та  монополія:  вплив  на

утворення  ринкової  ціни.  Антимонопольна  діяльність  держави. Товарні  та

фондові  біржі.  Визначення  ціни  акцій. Банки  у  ринковій  економіці.

Банківський прибуток.
Змістовий  модуль  2.  Основи  мікро  та  макроекономіки.  Світова

економічна система.

Тема 5.  Підприємство – як ланка господарства.

Сутність підприємства,  його функції.  Класифікація  підприємств за  різними

ознаками.  Підприємництво  та  його  основні  види. Фонди  підприємства,  їх

кругооборот та оборот. Витрати виробництва і підприємницький доход.
Тема 6. Національна економіка. 

Предмет  макроекономіки. Макроекономіні  показники. Сутність

макроекономічного регулювання. Пряме та непряме регулювання. Податки в

системі макроекономічних регуляторів. Державний бюджет України та його

роль у макроекономічному регулюванні. Грошово-кредитне регулювання та

грошово-кредитна політика держави.

Тема 7. Суть і форми міжнародних економічних відносин

Сучасні  міжнародні  економічні  відносини.  Міжнародна  виробнича

кооперація.  міжнародна  торгівля:  форма,  структура,  напрями.  Структура

експорту  та  імпорту.  Зовнішньоекономічний  борг.  Торговельний  баланс.

Особливості  розвитку  зовнішньоекономічних  зв’язків  в  Україні.  Валютні

відносини.  Валютні  ринки.  Валютний  курс.  Валютна  політика.

Конвертованість валюти. Проблеми конвертованості грошової одиниці.

3. Рекомендована література

Базова
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1. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища

шк., 2005. – Розд.IV.

2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. За ред. В.Д. Базилевича.

– 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. 

3. Основи  економічної  теорії.  Підручник.  За  ред.  Мочерного  С.В.  –

Тернопіль, 1999. – Тема 15,16.

4. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С.Савчук, О.О.

Бєляєв та ін.; За ред. проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. 

5. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища

школа, 2001.

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. Відп.

ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., перер. і доп. – К.: Знання – Прес, 2004.

7. Радченко В.В. Проблема власності:  зміст і  стратегія трансформації  //

Актуальні  проблеми  перехідної  економіки  України.  Матеріали

спільного  семінару  29  жовтня  2003  року.  –  К.:  НПУ  імені  М.П.

Драгоманова, 2004. 

8. Рибалкін В.О., Лазня І.В. Теорія власності. – К.: Логос,2000.

Допоміжна

1. Гальчинстький А.  Демократизація  власності  /  Дзеркало тижня,  2005,

11-17 червня.

2. Гош О.П.  Ввести роздержавлення у закономірне русло //  Економіка

України. - 2000, №7.

3. Єщенко П. Економіка перехідного періоду: теоретико – методологічні

підходи // Економіка України, 2001,№5.

4. Лазня  І.В.  Відносини  власності  в  умовах  формування  ринкової

економіки в Україні. – К.: Логос,1997.

5. Ларцев В. До проблеми періодизації процесу приватизації // Економіка

України, 2000, №12.

6.  Лукинов И.И. Эволюция экономических систем. - М.,2002.
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7.  Мочерний С. До якої системи прямувати? // Економіка України, 1993,

№6.

8. Перехідна  економіка:  Підручник  //  В.М.  Геєць,  Є.Г  Панченко,  Е.М.

Лібанова та ін. За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003.

9. Радченко В.В. Теорія власності в контексті економічних і політичних

реформ  в  Україні  /  Трансформація  політичних  систем  на

постсоціалістичному  просторі:  Матеріали  міжн.  н.  –  теор.  конф.  8-9

лютого 2006 р. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – с.245-247.

10. Туган – Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний. – К.:

Наукова думка, 1994. – С.218 – 246.

11.Чухно А.А. Постіндустріальне суспільство: теорія, практика та її 

значення для Україні. – К., 2003.

 Інформаційні ресурси

1. http://mon.gov.ua. – Міністерство освіти та  науки України

2. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

3. http://www.minfint.gov.ua – Міністерство фінансів

4. http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

5. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

6. http://www.bank.gov.ua – Національний банк України

7. http://www.liga.net.com.ua – ЛигаБизнесИнформ

8. http://www.niss.gov.ua  –  Національний  інститут  стратегічних

досліджень

9. http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень

10.http://www.hdr.undp.org – Human development report

11. http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.hdr.undp.org/
http://www.cpsr.org.ua/
http://www.liga.net.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfint.gov.ua/
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

5.  Засоби  діагностики  успішності  навчання -  тестування,  усна

відповідь, письмова відповідь, контрольна робота, проміжний та підсумковий

контроль.
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