
 

Дисципліна Основи економічної теорії 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до 

початку вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни є нормативні навчальні 

дисципліни:  історія економіки та економічної думки, філософія. 

Що буде 

вивчатися 

Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження. 

Економічні потреби та економічні ресурси. Економічна система 

суспільства. Форми організації суспільного виробництва. Сутність та 

еволюція грошей. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні 

елементи. Попит та пропозиція. Підприємництво та підприємство. Витрати 

виробництва та формування прибутку. Світова валютно-кредитна система.  

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 майбутніх енергетиків, оволодінню ними 

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/результ

ати навчання (РН) 

РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та професійного 

розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності праці 

співробітників об’єктів автомобільного транспорту. 

РН 8. Розуміти і застосовувати у професійній діяльності нормативно-

правові та законодавчі акти України, міжнародні нормативні документи, 

Правила технічної експлуатації автомобільного транспорту України, 

інструкції та рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

РН 17. Організовувати ефективну виробничу діяльність структурних 

підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих колективів 

виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту та 

обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів. 

РН 18. Розробляти технології виробничих процесів на усіх етапах 

життєвого циклу об’єктів автомобільного транспорту. 
Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК 14. 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, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ФК 1. Здатність використовувати в професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України, Правил технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкцій та 

рекомендацій з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів 

автомобільного транспорту та їх систем. 

ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів.  

ФК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність 

структурних підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих 



колективів виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, 

ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем і 

елементів. 
Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, методичні рекомендації. 

Форма 

проведення занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття.. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


