
Анотація навчальної дисципліни «Економічна теорія» 

 

Мета – формування у студентів наукового економічного мислення, що дасть їм 

змогу аналізувати складні економічні процеси і явища та орієнтуватися в 

економічному просторі, сприяння глибокому вивченню та засвоєнню студентами 

сутності, змісту та форм виявлення економічних законів та категорій, сформувати у 

студентів необхідний обсяг економічних знань; формувати у студентів сучасне 

економічне мислення. 

Предмет – основні положення та закономірності розвитку економічної системи 

які розкривають сутність відносин з приводу виробництва і реалізації продукції, 

виконання робіт і надання послуг. 

Дидактична структура (освітні компоненти) – основні етапи становлення і 

розвитку економічної теорії як науки; сучасну теорію виробництва та його факторів; 

економічний і юридичний зміст власності, економічну теорію прав власності; 

особливості основних економічних систем; основи функціонування ринкової 

економіки: категорії та закони товарного виробництва, сутність і функції ринку, 

економічну природу і види конкуренції, причини та наслідки монополізму в 

економіці; теорію домогосподарства; теорії фірми, економіку фірми (економічні 

витрати, доходи, прибутки, рентабельність господарської діяльності, стратегії 

ціноутворення); механізми функціонування ресурсних ринків – праці, капіталу, землі 

й нерухомості; систему макроекономіки: її основні результати й показники, чинники 

і критерії макроекономічного зростання й економічного розвитку; форми подолання 

макроекономічної нестабільності; загальні основи функціонування грошового, 

фондового, страхового ринків, банківської і фінансової систем; зміст економічної 

безпеки держави; методи державного регулювання економіки; головні сфери світової 

економіки, форми міжнародних економічних зв’язків; 

Основні загальні та фахові компетентності:  

Здатність до креативності, абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

Уміння планувати, організовувати і контролювати власну діяльність; 

Здатність адаптуватися до нових ситуацій і умов. 

Програмні результати навчання: 

Формування економічного мислення, шо сприятиме активній економічній 

поведінці майбутніх юристів та здатності до економічної ініціативи, навичок 

прийняття економічних рішень, умінь узгоджувати економічну доцільність та 

соціальну прийнятність; 

Здатність до креативності, абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

Уміння планувати, організовувати і контролювати власну діяльність; 

Здатність адаптуватися до нових ситуацій і умов. 

Загальна система оцінювання: 12-бальна шкала оцінювання, побудована за 

принципом сумування набутих знань, умінь і навичок з урахуванням зростання рівня 

особистих досягнень здобувача.  

Умови допуску до підсумкового контролю: студент допускається до 

підсумкового контролю, якщо має не нижче ніж середній рівень досягнень з кожного 

тематичного оцінювання. Річна оцінка виставляється як середньоарифметична за 

результатами семестрового контролю.  



Політика оцінювання результатів навчання та академічна доброчесність: 

списування під час самостійних та контрольних робіт заборонені; відвідування занять 

є обов’язковим; пропущені заняття відпрацьовуються студентами, а негативні 

перездаються.  

 

Пререквізити навчальної дисципліни: «Всесвітня історія» 

Кореквізити: «Технології» 

Постреквізити: «Цивільне право», «Господарське право»,  «Трудове право»,  

«Фінансове право». 


