
Економічна теорія 

 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Код дисципліни:ВЗП 3-1 

 

Кафедра: Економіки і підприємництва 

Лектор: к.е.н., доц. Шершенюк О.М. 

Контактний тел.: 738-77-87 
E-mail: ekonom_pred@ukr.net 

 

Семестр: 5 семестр 

Форма навчання: денна 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 
Обсяг курсу: 2 кредита ЄКТС (60 годин), в тому числі: лекцій – 16 год., 

практичні роботи – 8 год., самостійна робота студента – 36 год. 

Результати навчання: 

• володіти категоріальним апаратом та методологією дослідження, аналізувати 

особливості розвитку та становлення економічних відносин між людьми у 

процесі  господарської діяльності, аналізувати взаємодію економічних суб’єктів 

у процесі створення матеріальних благ при обмежених ресурсах, застосовувати 

діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні елементів ринкового 

механізму; 

• обґрунтувати можливості застосування теоретичних моделей економічного 

розвитку в практичній діяльності, аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком 

грошово-кредитних відносин, фіскальної політики та державного регулювання 

в умовах ринкової економіки, оцінювати вплив на економічні процеси 

зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки. 

   Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  
• Філософія;  

• Історія України. 

Короткий зміст навчальної програми: 

Економічна теорія як наука. Предмет економічної теорії та її місце в системі 

економічних наук. Суспільне виробництво та фактори, що на нього впливають. 

Суспільний продукт. Рушійні сили розвитку економіки та виробництва. 

Власність у системі виробничих відносин. Основні форми економічного 

розвитку. Ринкова економіка. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги. 

Конкуренція і монополія у ринковій економіці. Підприємництво у ринковій 

економіці. Капітал. Витрати виробництва і прибуток. Ринкові відносини в 

аграрному секторі економіки. Макроекономічна нестабільність і економічне 

зростання. Державне регулювання економічних  процесів. 

Рекомендована література: 

1. Базилевич В. Макроекономіка: підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. 

Баластрик; за ред. В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2007. – 73 с. 

2. Башнянин Г.І. Політична економія: Підручник  Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, 

В.С. Медведєв. – К.: Ельга, 2002. – 527 с. 
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3. Білецька Л.В. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка: навч. посіб. для студ. вузів / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, 

В.І. Савич; М-во освіти і науки України. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 651 с. 

Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

• поточний контроль: тестування (40 %); 

• підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (60 %). 


