
Програмові вимоги 

з дисципліни « Основи   економічної  науки» 

 

 

І курс, 2 семестр 

 

Тема 1. Вступ. Економічна наука 

1.1 Економіка як об’єкт наукового дослідження. Економічна діяльність - 

предмет економічної науки 

1.2 Етапи розвитку економічної науки. Політична економія. 

1.3 Сучасна структуризація економічної науки та диверсифікації її предмету. 

1.4 Принципи, категорії і закони економічної науки. 

1.5  Методи економічного аналізу та їх класифікація. 

1.6 Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер.   

  

Тема 2. Економічні потреби та інтереси 

2.1 Економічні потреби та ієрархія потреб. 

2.2 Економічні інтереси. Взаємозв’язок потреб та інтересів. 

2.3 Мотиви та стимули. 

2.4 Економічна поведінка. 

2.5 Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво. 

        2.6  Національний та глобальний економічний інтерес. 

 

Тема 3. Економічна система 

3.1 Сутність та структура економічної системи. 

3.2 Відносини власності. 

3.3 Домогосподарства, підприємства (фірми), сектори економіки,  

внутрішні регіони, регулятивні інститути. 

3.4 Типи і моделі економічних систем та їх еволюція. 

3.5 Національні і міжнародні економічні системи. 

3.6 Формування глобальної економічної системи. 

 

Тема 4. Економічна діяльність.  Товар  і ринок. 

4.1 Сутність та види економічної діяльності. 

4.2 Суспільний поділ праці. 

4.3 Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність. 

         4.4 Економічні блага. Товар і його характеристики. 

4.5 Гроші. Грошовий вимір вартості товару. 

4.6 Сутність і функції ринку. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин. 

4.7 Попит, пропозиція та ринкова ціна. 

4.8. Конкуренція, монополія, олігополія. 

 

Тема 5. Підприємництво 

5.1 Сутність підприємництва та його організаційно-економічні форми. 

5.2 Витрати та результати підприємницької діяльності. Продуктивність праці. 

5.3 Прибуток та рентабельність. 

5.4 Економічна рента та її види. 



5.5 Регулювання підприємницької діяльності. 

5.6 Міжнародна підприємницька діяльність.   

 

Тема 6. Економічний розвиток 

6.1 Економічний розвиток, його сутність та принципи. 

6.2 Динаміка економічного розвитку та його фактори. 

6.3 Економічне зростання, його критерії та показники. 

6.4 Ресурси економічного зростання. 

6.5 Типи та моделі економічного розвитку. 

6.6 Сталий економічний розвиток. 

6.7 Цивілізаційний вимір економічного розвитку. 

6.8 Циклічний характер економічного розвитку. 

        6.9 Економічні кризи.  

 

Тема 7. Капітал 

        7.1  Еволюція та сучасний зміст категорії “капітал”. 

7.2 Капітал і наймана праця. 

7.3 Типи і види капіталу: людський, інтелектуальний, інформаційний, 

виробничий, підприємницький і фінансовий. 

7.4 Кругообіг капіталу та його стадії. 

7.5 Ефективність кругообігу капіталу. 

7.6 Міжнародний рух капіталу. 

 

Тема 8. Праця 

8.1 Праця і людський ресурс. 

8.2 Вартість і оплата праці. Заробітна плата. 

8.3 Інвестиції в людський ресурс. Інтелектуалізація праці. 

8.4 Трудові відносини, зайнятість, безробіття. 

8.5 Дискримінація праці та нерівність в доходах. 

8.6 Соціалізація економіки. 

8.7 Міжнародна міграція людського ресурсу. 

 

 

Тема 9. Ринкова система та її структура 

9.1 Сегментація ринку. 

9.2 Ринок і держава. 

9.3 Міжнародні ринки та становлення глобального ринку. 

 

Тема 10. Суспільне відтворення 

10.1 Суспільне відтворення, його типи та показники. 

10.2 Валовий внутрішній продукт та національний дохід. 

10.3 Споживання та заощадження. 

10.4 Національне багатство. 

10.5 Державний бюджет. Податки. 

10.6 Соціальна політика. Відтворення людського ресурсу. 

10.7 Держава в системі суспільного відтворення. 

10.8 Інтернаціоналізація та глобалізація відтворювальних процесів.  


