
 

Дисципліна Основи економічної теорії. 

Рівень ВО перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська. 

Вимоги до 

початку вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни «Основи економічної 

теорії» є нормативні навчальні дисципліни: історія економіки та 

економічної думки, філософія. 

Що буде 

вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

сутність економічних відносин, економічних законів і принципів; 

закономірності розвитку економічних систем; визначити методологічні 

основи ефективного використання обмежених економічних ресурсів для 

більш повного задоволення потреб членів суспільства; розуміти механізм 

функціонування ринку, формування ринкової рівноваги; фундаментальні 

проблеми економіки; сутність товару, товарних відносин; сутність 

домогосподарств і форм ділових підприємств; галузеві особливості 

виробництва; 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 шляхи 

формування соціально – орієнтованої 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. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Курс посідає важливе місце у навчальному процесі, оскільки дає 

можливість оволодіти економічними знаннями, навчитися швидко 

орієнтуватися в економічних процесах, оперативно приймати раціональні 

самостійні рішення, поєднувати гуманістичні та економічні інтереси. 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню сучасного економічного 

мислення та свідомості оволодінню економічною культурою, досягненню 

відповідного вимогам часу не тільки рівня теоретичних знань, але й 

практичних навичок та вміння господарювання. з основними принципами і 

законами функціонування ринкової економіки, дати уявлення про ринкові 

процеси, що протікають як на рівні окремих підприємств, так і на рівні 

національної економіки; розкрити суть і зміст базових економічних 

категорій. 

Чому можна 

навчитися/резуль

тати навчання 

(РН) 

ПР 1. Уміти використовувати інструменти демократичної правової держави 

в професійній та громадській діяльності, приймати рішення на підставі 

релевантних даних та сформованих ціннісних орієнтирів. 

ПР 3. Аналізувати суспільно й особистісно значущі світоглядні проблеми, 

усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та 

демократичного устрою України. 

ПР 4. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному та професійному контекстах. 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній діяльності 

й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 15. Діагностувати, прогнозувати, забезпечувати ефективність та 

корегування освітнього процесу для досягнення програмних результатів 

навчання і допомоги здобувачам освіти в реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій. 

ПР 20. Емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття рішень в межах 

своєї компетенції, дотримуватися стандартів професійної етики. 

ПР 23. Розуміти соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні 

та світі, мати навички ефективного господарювання. 

ПР 24. Володіти основами управління персоналом і ресурсами, навичками 

планування, контролю, звітності на виробництвах, в установах, організаціях 

галузі/сфери. 



Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 

СК 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 

СК 6. Здатність реалізовувати навчальні стратегії, засновані на конкретних 

критеріях для оцінювання навчальних досягнень.  

СК 9. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог 

законодавства, стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів 

закладу освіти. 

СК 10. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці 

відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та 

охорони і гігієни праці. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних, семінарських занять та 

самостійної роботи. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття, індивідуальні завдання, 

самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


