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Перелік 
компетентностей та 
результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

Формулювання сучасного економічного мислення та 
світогляд студентів, оволодіння знаннями та методами 
аналізу економічних законів, процесів, сприяння 
усвідомленню значимості економічних законів та категорій 
які в узагальненому вигляді виражають властивості 
економічних явищ і процесів. Засвоєння необхідного обсягу 
знань, що дає можливість досягти високого рівня професійної 
та економічної компетентності майбутніх фахівців, 
забезпечення цілісного уявлення про функціонування 
економіки на національному і загальносвітовому рівнях, що 
дає їм можливість виробити грамотну господарську 
поведінку в умовах ринкової системи. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення 
дисципліни 

Історія України, філософія, політологія, соціологія,  

Основні теми 
дисципліни 

Всього – 90 годин, лекції – 16 години, практичні заняття – 16 
годин. 
Тема 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції. Сутність, 
структура і типи економічних систем 
Тема 2. Становлення та сутність ринкових відносин. Ринковий 
механізм та його елементи 
Тема 3. Підприємництво в системі ринкових відносин. 
Особливості підприємництва в АПК 
Тема 4. Національна економіка. Основні макроекономічні 
показники 
Тема 5. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність. 
Економічна роль держави у ринковій економіці 
Тема 6. Фінансово-кредитна система. Міжнародні валютно-
кредитні відносини 
Тема 7. Світове господарство та його форми 
Тема 8. Економічні аспекти глобальних проблем 

Мова викладання українська 
Список основної 
та додаткової 
літератури 
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