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Попередні умови для 
вивчення дисципліни Відсутні  

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни є 

формування наукового економічного світогляду та 
економічних компетентностей у студентів, розвиток 
їхнього економічного мислення та економічної культури на 
основі оволодіння базовими економічними категоріями, а 
також методами економічного аналізу явищ та процесів з 
метою прийняття ефективних рішень в умовах обмежених 
ресурсів. 
Очікувані результати навчання.  

знати: сутність основних економічних законів, 
принципів і категорій; історичні умови зародження та 
еволюцію товарно-грошових відносин і підприємництва; 
проблему необмеженості потреб та обмеженості ресурсів; 
закономірності розвитку економічних систем; основи 
ринкового регулювання; способи і методи ефективного 
використання обмежених ресурсів; роль і функції суб’єктів 
національної економіки в умовах ринку; основи монетарної, 
фіскальної, соціальної, зовнішньої політики держави. 

вміти: аналізувати економічні ситуації, використовувати 
набуті знання для вирішення практичних завдань; 
застосовувати стандартні теоретичні моделі та методи 
економічної теорії в своїй майбутній професійній 
діяльності та повсякденному житті; визначити причинно-
наслідкові зв’язки між економічними явищами; науково 
обґрунтовувати основи національного виробництва та 
інших сфер національної економіки; застосовувати 
механізм дії економічних законів до економічної політики і  
господарської практики; використовувати теоретичні 
положення для оцінки сучасних закономірностей і 
тенденцій економічного розвитку, місця України у 
світовому інтеграційному процесі; самостійно збирати, 
систематизувати та науково інтерпретувати економічну 
інформацію, економічно грамотно аргументувати свою 
позицію, в письмовій та усній формі презентувати 
результати своїх досліджень, брати участь у дискусіях та 



відстоювати власні погляди. 
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Тема 1. Предмет та метод економічної теорії  
Тема 2. Суспільне виробництво.  
Тема 3. Економічні системи. 
Тема 4. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага  
Тема 5. Підприємство (фірма) 
Тема 6.  Ринкові структури: сутність та види. 
 
Методи контролю результатів навчання 
вхідний – у формі співбесіди, поточний – у формі 
опитування, дискусії, робота в команді над генеруванням 
ідей, кейсами та проектами, їх презентація, тестування, 
розв’язання задач; семестровий – у формі екзамену. 
 
Мова викладання. Українська  

 
 
 
 


