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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Години Кредити

Семестр

ІV
Всього годин за навчальним планом, з них:
Аудиторні заняття, у т.ч:

90
30

лекції
лабораторні роботи
практичні заняття
Самостійна робота, у т.ч:
підготовка до аудиторних занять
підготовка до контрольних заходів
виконання курсового проекту або роботи
опрацювання розділів програми, які
не викладаються на лекціях
підготовка до екзамену
фФорма підсумкового контролю

30

30

60
34
2

60
34
2

24

24

3

90
30

залік

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів економічного мислення, яке
спирається на глибоке знання економічних законів та господарського механізму їх впливу,
використання передового досвіду для підвищення ефективності національного виробництва
в умовах наростаючої обмеженості ресурсів.
Завдання
дисципліни:
засвоєння
студентами
фундаментальних
основ
функціонування ринкової економіки і в першу чергу законів попиту, пропозиції та
конкуренції, а також вивчення законів, принципів та суперечностей розвитку економічних
відносин у суспільстві на мікро-, макро- і світовому рівнях.
Пререквізити дисципліни: «Математичний аналіз», «Філософія», «Політологія»,
«Соціологія», «Психологія».
Постреквізити дисципліни: «Правознавство», «Основи ринкових відносин»,
«Національна економіка».
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, метод проблемного викладання,
метод стимулювання навчальної діяльності, контролю і самоконтролю, частково-пошуковий
(евристичний), опосередкованого керівництва, дослідницький.
Форми навчання: групові, колективні, індивідуальні.

