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Кафедра Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Трансформаційна 

економіка» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: «Історія 

економіки та економічної думки», «Теорія економічного 

аналізу», «Основи економічної науки», «Мікро і 

макроекономіка». 

Що буде вивчатися Основні теорії трансформаційних станів економіки. 

Трансформаційні стани економічних систем. Соціальні складові 

сучасного постіндустріалізму. Соціальні форми трансформації 

суспільства. Передумови та цілі системної трансформації 

соціалізму. Проблеми формування економічної політики в 

Україні. Методи економічної політики. Структурна та 

макроекономічна політика перехідної економіки. Регіональна 

економічна політика. Економічна політика та економічна 

безпека. Цілі, методи та інструменти трансформації відносин 

власності. Становлення ринку факторів виробництва. Фіскальна 

та монетарна політика як складові фінансової стабілізації в 

трансформаційній економіці. Зайнятість, доходи населення та 

соціальна політика в умовах ринкових перетворень. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Необхідно вивчити сутність і концептуальні проблеми 

трансформаційних процесів, що відбуваються в межах 

економічної системи сучасного капіталізму та на 

постсоціалістичному економічному просторі, зокрема в Україні. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання: знати та розуміти 

економічні категорії, закони, причиннонаслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на 

різних рівнях економічних систем; використовувати професійну 

аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності; вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових характеристик фінансових 

систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати; виконувати функціональні обов’язки в групі, 

пропонувати обґрунтовані фінансові рішення; розуміти вимоги 

до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: загальні – здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу (ЗК3), здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях (ЗК4), здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово (ЗК5), навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК7), здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК8), 

здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК11), навички 

міжособистісної взаємодії (ЗК12), здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо (ЗК13); спеціальні – здатність виявляти 

знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро-  та 

міжнародному рівнях (СК1), здатність здійснювати професійну 

діяльність у відповідності з чинними нормативними та 

правовими актами (СК2), розуміння особливостей провідних 

наукових шкіл та напрямів економічної науки (СК3), здатність 

пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати (СК4), розуміння особливостей сучасної 

світової та національної економіки, їх інституційної структури, 

обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави (СК5), здатність 

застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач (СК6), здатність застосовувати 

комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів (СК7), здатність аналізувати та 

розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-

трудових відносин (СК8), здатність прогнозувати на основі 

стандартних теоретичних та економетричних моделей 

соціальноекономічні процеси (СК9), здатність обґрунтовувати 

економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію (СК11), здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення (СК12). 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна програма, робоча програма навчальної дисципліни, 

конспекти лекцій, навчальні посібники, підручники, навчально-

методичні посібники, електронні підручники і посібники, 

методичні вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


