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Ел. пошта викладача  shevtsova.svetlana@pgasa.dp.ua 
Рекомендується для галузі знань 
(спеціальності, освітньої програми) ОП для всіх факультетів 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 
Курс на якому буде викладатись 3 
Мова викладання українська 
Вимоги до початку вивчення 
дисципліни 

Немає 

Що буде вивчатися Дисципліна «Економічна теорія» орієнтована на 
системне вивчення та засвоєння студентами 
теоретичних основ сучасної ринкової економіки, 
законів її розвитку та функціонування. 
Розглядаються закони розвитку економічних систем, 
діяльність економічних суб’єктів, спрямована на 
ефективне господарювання в умовах обмеженості 
ресурсів з метою задоволення потреб суспільства. 
Важливе місце в навчальному курсі відведено 
вивченню макроекономічних проблем 
функціонування національної економіки, в тому 
числі фінансово-бюджетної, податкової, кредитно-
банківської, фіскальної та монетарної політики. 
Окремим розділом курсу вивчаються закономірності 
сучасної світової економіки в умовах її зростаючої 
глобалізації. 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення дисципліни дасть можливість: 
1. Виконувати аналіз соціально-економічних процесів у 
суспільстві;  
 2. Самостійно досліджувати і давати оцінку 
економічним явищам як на глобальному, так і на 
макро- та мікро- рівнях; 
 3. Зорієнтувати свою практичну діяльність на 
ефективне господарювання, самостійно вирішувати 
економічні задачі, передбачати можливі зміни у 
економічному житті суспільства та їх вплив на 
політичні, соціальні, організаційно-технологічні та 
інші відносини, а також на особисту діяльність. 



Чому можна навчитися (результати 
навчання) 

Вивчення  дисципліни  передбачає формування  у  
студентів  знань  про:   сутність  економічних  процесів 
виробництва, розподілу, обміну  та  споживання 
матеріальних  благ  у  суспільстві, законів  та  
принципів  ринкової  економіки; механізму  
становлення різних  форм   господарювання, розвитку  
ринкової  інфраструктури, ціноутворення на  макро- і  
макрорівнях;  сутності  циклічного  розвитку  
економіки та  шляхів  її  подолання; ключові  питання  
трансформаційних  процесів  з  погляду нових  
світоглядних , концептуальних  і  теоретичних  
підходів  економічного  життя і  науки. 

 
Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями 
(компетентності) 

На  основі  знань  студенти  повинні  
вміти:  формувати   цілісний  погляд  на  основи  
економіки  як системи знань, науково  обґрунтовувати  
особливості  формування  і  розвитку соціально - 
економічних  явищ  в  умовах  сучасної  ринкової  
трансформації  економіки України; орієнтуватись  на  
проблемах  розвитку  підприємства, ринкових  
відносин, фінансово-кредитної  та  банківської  
системи  господарства; проводити  ґрунтовний  аналіз  
соціальної  спрямованості  господарської  діяльності  
держави  та  підприємств; приймати  практичні  
рішення щодо ефективного  застосування  набутих  
економічних  знань  при  виконанні   своїх  
професійних  обов’язків. 
 

Інформаційне забезпечення  НМК дисципліни 
Види навчальних занять (лекції, 
практичні, семінарські, лабораторні 
заняття тощо) 

Лекції 

Вид семестрового контролю залік 
Максимальна кількість здобувачів 70 
Мінімальна кількість здобувачів 10 
 


