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Економічна теорія вивчає: 
� закони розвитку економічних систем, діяльність економічних суб’єктів, спрямовану на 

ефективне господарювання в умовах обмежених ресурсів, з метою задоволення безмежних потреб;  

� систему економічних законів, категорій та понять, які формуються і використовуються 

внаслідок спеціальної діяльності людей; 

� економічні відносини, що складаються між людьми в процесі суспільного виробництва, 

розподілу, обміну, споживання матеріальних і духовних благ. 

Дисципліна спрямована на здобуття таких основних: 

компетентностей: 

� здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку  предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, вести здоровий спосіб життя.  

� здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

� здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

� здатність управляти підприємством, 

приймати рішення у господарській діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

� здатність ініціювати концепцію розвитку 

бізнесу, формулювати бізнес-ідею розвитку 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

результатів навчання: 

� розуміти економічні процеси та 

здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу 

� виконувати самостійно завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях та відповідати за результати 

своєї діяльності 

� розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, 

її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави 

Обсяг:6 кредитів 

Мова викладання:українська 

Форма викладання:очна 

Методи навчання: поєднання традиційних та інноваційних методів навчання: 

- лекції з візуальним супроводом; 

-практичні заняття (опитування, презентація, творче завдання, тестування). 

Розподіл методів навчання за темами доступний у робочій програмі дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 



Форми поточного контролю Форми підсумкового контролю 

Усні відповіді на практичних заняттях (13х2балів = 

28балів);  

презентація (12балів); 

розв‘язок тестових завдань (10х2балів = 20 балів);  

опрацювання опорного конспекту (10 балів); модульна 

контрольна робота (30 балів).  

письмовий екзамен – 100 балів (в 

т.ч. три теоретичні питання – 60 

балів, тести – 20 балів, задача – 20 

балів) 

 

Політика академічної 
доброчесності:https://knute.edu.ua/file/MTEyNDI=/f78c64a74cbbe5b4238729782d707efa.pdf 

 

Основні джерела: 

1. Базилевич В. Д. Мікроекономіка: підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, А. І. 

Ігнатюк, С. В. Слухай. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2008. - 679 c.  

2. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політична економія: навч.посіб., 9-е вид. / В. Д. 

Базилевич. – К.: Знання, 2014. – 710 с. 

3. Економічна теорія: підручник / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; [В. Д. Лагутін та ін.]; за заг. 

ред. д-ра екон. наук, проф. В. Д. Лагутіна. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. - 607 с. 

4. Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Мікроекономіка 

[Текст] : навч. посіб. / [Н. П. Мацелюх та ін.]; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. 

служби України. - Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. - 429 с. 

5. Лагутін В.Д. Макроекономіка: навч.посіб./В.Д.Лагутін, Л.І.Пронкіна.-К.:Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т, 2012.-268с. 

 

 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

 

 

 

 

Назватем 

Кількістьгодин  

 

Форми 

контролюз

нань 

Всьогогод

ин/ 

кредитів 

з них: 

лек-

ції 

практичні 

(семі-

нарські) 

заняття/мк 

СРС 

І. Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Предмет і 

метод економічної теорії. 

12 2 2 8 О, ТЗ,Д, 

П, Т 

Тема 2. Економічна система суспільства. 

Відносини власності 

12 2 2 8 О, Д, П, 

ДБ, Т 

Тема 3. Форми організації суспільного 

виробництва та їх еволюція.  

12 2 2 8 О, Т, Д, 

АС, ТЗ 

Тема 4. Капітал як економічна категорія і 

фактор виробництва 

12 2 2 8 О, ТЗ, Д, 

П, Т 

ІІ. Теоретичні основи ринкової економіки 

Тема 5. Ринкова економіка: суть, 

структура та інфраструктура 

12 2 2 8 О, Т, Д, 

ДБ, П, ТЗ  

Тема 6. Ринковий механізм: сутність та 

елементи 

12 2 2 8 О, Т, МС, 

П, Д, АС 

Тема 7. Теоріяповедінкиспоживача 14 2 2 10 О, МС, П, 

ТЗ, АС  

Тема 8. Підприємство в ринковій 

економіці 

12 2 2 8 О, Т, Д, П, 

МС, ТЗ  



Тема 9. Ринково-конкурентне середовище 

функціонування підприємства 

12 2 2 10 О, Т, МС, 

АС, ТЗ 

ІІІ. Суспільне відтворення та економічне зростання 

Тема 10. Сутність процесу суспільного 

відтворення. Відтворення національного 

продукту і національного багатства 

12 2 2 8 О, Т, Д, П, 

АС, ТЗ  

Тема 11. Сукупний попит та сукупна 

пропозиція 

14 2 2 10 О, Т, МС, 

Д, П 

Тема 12. Макроекономічна рівновага та 

циклічність суспільного виробництва 

14 2 2 10 О, Т, П, Д, 

АС  

Тема 13. Державне регулювання в умовах 

ринкової економіки. 

14 2 2 10 О, Т, ТЗ, 

Д, АС 

IV. Закономірності розвитку світового господарства 

Тема 14. Закономірності розвитку 

світового господарства 

14 2 2 10 О, Т, АС, 

ДБ, Д, П 

РАЗОМ: 180/ 6 28 28 124  

Підсумковий контроль – екзамен 

 

 

Умовні скорочення:  

АС – аналіз ситуації; 

Д – дискусія 

ДБ – дебати 

К – кейси; 

МС – моделювання ситуації 

О – опитування; 

П – презентація 

ТЗ – творче завдання 

Т – тестування. 

 

 


