
 
 
Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 
051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та 
професійної трудової діяльності. 

Мета дисципліни: розуміння основних проблем сучасної економічної теорії, її 
провідних напрямів і закономірностей розвитку; надання знань про основні напрями 
розвитку сучасної економічної думки; систематизація знань про уявлення представників 
основних, шкіл і течій економічної науки щодо сутності і механізмів функціонування 
господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічної теорії. 

Завдання: вивчення економічних ідей та пропозицій з огляду на їх належність до 
певних напрямків сучасної економічної думки; набуття вмінь аналізувати економічні 
ситуації з позицій різних сучасних економічних концепцій та взаємозв’язки економічної 
політики із сучасними теоретичними поглядами; забезпечення фундаментальної 
економічної підготовки фахівців з урахуванням передових надбань світової теоретичної 
думки; опанування категоріально-понятійним апаратом та методологією досліджень 
різних шкіл; формування уявлень про основні і альтернативні течії сучасної економічної 
думки; аналіз наукового внеску окремих представників, шкіл та напрямів сучасної 
економічної теорії. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
Ø основні напрями розвитку сучасної економічної думки; 
Ø економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і 

споживанням життєвих благ у різних економічних системах; 
Ø механізм дії і використання економічних законів на макро- і мікрорівнях; 
Ø стратегічні тенденції еволюції соціально-економічних систем у ХХІ столітті. 
вміти: 
Ø робити аналіз економічних явищ та процесів з метою обґрунтування нових 

тенденцій та моделей розвитку національної економіки; 
Ø робити практичні рекомендації на основі здійснення аналізу та оцінки 

фінансових, господарських та організаційно-управлінських явищ у національній 
економіці; 

Ø оцінювати існуючу економічну кон’юнктуру та прогнозувати стратегічний 
розвиток різних секторів та сфер національної економіки, виходячи з критеріїв 
екзогенного та ендогенного характеру; 

Ø приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань 
при виконанні своїх професійних обов'язків. 

 
Об’єм дисципліни складає 150 годин, 

 у тому числі 14 – лекційних, 24 – практичних, та 112 годин самостійних занять.  
Вид контролю знань по закінченні курсу – залік. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

The program of the discipline determines the total amount of knowledge and skills that 
are required for students of the third (educational-scientific) level of higher education in 
specialty 051 "Economics" in the study of special disciplines, as well as in the process of 
scientific and professional work. 

Aim of the course:  understanding of the main problems of modern economic theory, its 
leading directions and patterns of development; providing knowledge about the basic directions 
of development of modern economic thought; systematization of knowledge about the 
representation of representatives of basic, schools and currents of economic science on the 
essence and mechanisms of functioning of economic systems from the positions of the main 
schools of modern economic theory. 

Objectives: study of economic ideas and proposals in view of their relevance to certain 
areas of modern economic thought; gaining the ability to analyze economic situations from the 
standpoint of different contemporary economic concepts and the relationship of economic policy 
with modern theoretical perspectives; ensuring the fundamental economic training of specialists, 
taking into account the best interests of world theoretical thought; mastering the categorical 
conceptual apparatus and methodology of research of different schools; forming ideas about the 
main and alternative currents of modern economic thought; analysis of the scientific contribution 
of individual representatives, schools and directions of modern economic theory. 

As a result of studying the discipline, the student must 
know: 
Ø main directions of development of modern economic thought; 
Ø economic laws governing the production, distribution, exchange and consumption of 

vital goods in different economic systems; 
Ø mechanism of action and application of economic laws at macro and micro levels; 
Ø strategic trends in the evolution of socio-economic systems in the 21st century. 
be able: 
Ø to analyze economic phenomena and processes in order to substantiate new trends 

and models of national economy development; 
Ø make practical recommendations based on the analysis and evaluation of financial, 

economic and organizational-managerial phenomena in the national economy; 
Ø to evaluate the existing economic environment and to predict the strategic 

development of different sectors and spheres of the national economy, based on exogenous and 
endogenous criteria; 

Ø make practical decisions on the optimal application of the acquired knowledge in the 
performance of their professional duties. 

 
The volume of the discipline is 150 hours, 

including 14 lectures, 24 practical and 112 hours of self-study. 
Type of knowledge control at the end of the course - test. 


