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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни “Економічна теорія” є 
формування системи наукових поглядів на економічне життя суспільства, 
сучасного економічного мислення та основних умінь по застосуванню 
набутих знань у господарській та управлінській практиці. Специфіка 
освітньої професійної програми навчання студентів вищих навчальних 
закладів зумовлює зв’язок навчальної дисципліни “Економічна теорія” з 
курсами національної економіки, міжнародної економіки, економіки 
підприємства, теорії держави і права, цивільного, трудового, господарського, 
фінансового, міжнародного, адміністративного і кримінального права. 

 
Очікувані результати навчання з дисципліни 

Здобувач вищої освіти повинен: 
- вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, 

вимоги  охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки  під час 
формування технічних рішень. Вміти логічно опрацьовувати отриману 
інформацію з різних джерел. Вміти  використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя. 

. 
Майбутній фахівець повинен мати наступні компетенції: 
- здатність  враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні 

аспекти, вимоги  охорони праці, виробничої санітарії і пожежної  безпеки  
під час формування технічних рішень. 

- врахування  комерційного  та економічного  контексту при 
проектуванні систем автоматизації. 



 
Теми лекцій 

 
1. Економічна теорія: предмет та методи пізнання.  
2. Суспільне виробництво та його можливості.  
3. Типи економічних систем. Відносини власності.  
4. Ринок та механізм досягнення рівноваги.  
5. Умови існування ринку. Державне регулювання економічних процесів 
6..Міжнародні економічні зв’язки. 
 

 
Теми лабораторних  та практичних занять 

 
1 Технологічні та соціально-економічні способи виробництва..  
2. Власність як економічна і юридична категорії. Основні тенденції у 
відносинах власності на сучасному етапі. 
3. Товар і його властивості. Характер праці.  
4. Гроші та їх функції. Грошовий обіг та його закони.  
5. Кругообіг капіталу. Основний та обіговий капітал.  
6. Ринкова рівновага. Розрахунки різних форм доходів 
8. Кругообіг капіталу. Основний та обіговий капітал. 
9. Економічні наслідки конкуренції та утворення монополїй. 
Антимонопольна політика держави. 


