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Навчальну  дисципліну  
“Основи економічної науки”

викладають  науково-педагогічні 
працівники

кафедри  економічної  теорії
Навчально-наукового інституту 

обліку, аналізу та аудиту
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Шановні студенти  першого  курсу 
Навчально-наукового інституту 

«Права»!

Звертаюсь до Вас із наступним

Першочергове  завдання вищих  навчальних 
закладів  –  формувати   у   студентської   молоді 
наукове економічне мислення, системні  наукові 
знання,   на   грунті   яких   тільки   й  може 
виникнути її науковий економічний світогляд  та 
здійснюватимуться  практичні  дії.

 Саме  університети  покликані  готувати 
сучасних   економістів.  Адже  від   рівня  їх 
компетенцій   і  професіоналізму  залежить   в 
кінцевому рахунку  постіндустріальний  розвиток 
українського  суспільства  та  його  економіки.

Дисципліни теоретичного блоку економічної 
науки   мають вивчати  студенти не  тільки 
економічних,  а  й   неекономічних,  зокрема 
юридичних спеціальностей. 

На жаль, в Україні економічна  теоретична 
наука не  є  обов’язковим  предметом вивчення 
здобувачами  неекономічних спеціальностей, що, 
безумовно,  знижує  соціально-економічний 
потенціал  суспільства. 

Ситуацію  необхідно змінити,  зробивши цю 
дисципліну загальносуспільним  надбанням.  
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Предметний  простір навчальної  дисципліни
«Основи  економічної  науки»

Специфіка   освітньої  програми   за   першим 
(бакалаврським)  рівнем  вищої  освіти  з  галузі  знань  08 
«Право»,  спеціальності  081  «Право»,  спеціалізації 
«Фінансові  розслідування»  зумовлює  зв’язок  навчальної 
дисципліни «Основи економічної науки»  з курсами  теорії 
держави  і  права, цивільного, трудового, господарського, 
фінансового,  міжнародного,  адміністративного  і 
кримінального  права. 

Метою   викладання   навчальної   дисципліни 
«Основи  економічної  науки»   є формування:

- системи  наукових  поглядів  на  економічне  життя 
суспільства;

- сучасного економічного мислення;
-  основних  умінь  по  застосуванню набутих  знань 

в   економічному   аналізі  права,  у  господарській   та 
управлінській практиці.     

Завдання  навчальної   дисципліни   «Основи 
економічної   науки»  є  вивчення     засад   економічного 
розвитку  суспільства. 

Предмет   начальної   дисципліни  «Основи 
економічної   науки»   - економічна  діяльність   суб’єктів 
господарювання,   спрямована   на   ефективне 
використання  обмежених   ресурсів  для  задоволення 
суспільних потреб.
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Зміст  навчальної  дисципліни 
“Основи економічної науки”

 розкривається  в наступних  темах:

Тема 1. Наукові  економічні  знання  як  результат
              пізнання  економічної життєдіяльності  
              суспільства.

Тема 2. Теоретичний  блок  економічної науки: 
               становлення,  розвиток, сучасний  стан.

Тема 3.  Загальні  засади  економічного  розвитку: 
               політекономічний аспект.

Тема 4.  Мікроекономіка  як  відносно  самостійна 
               складова  економічної науки.

Тема 5.  Макроекономічна  наука: становлення, 
               розвиток, методологія, предметний  простір.

Тема 6.  Інституціональна  економічна теорія.

Тема 7.  Економічна  теорія  права: становлення, 
               розвиток, методологія, предметний  простір.

Тема 8.  Міжнародна  економіка  в системі
               економічної   науки.
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Навчальні  посібники  кафедри економічної  теорії
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Відповідність навчальної дисципліни 
«Основи  економічної  науки»

програмним  компетентностям та  результатам 
навчання

Компетентності, 
якими оволодіє 

здобувач

Програмні  результати  навчання

Здобувач після успішного 
засвоєння  програми 
продемонструє  такі  

компетентності

Загальні:
- знання  і  розуміння  
предмету, основних  
напрямків економічної  
науки, базових категорій, 
економічних понять; 

- здатність  до  
безперервного та активного 
самостійного опрацювання  
наукових публікацій, 
результататів  сучасних 
економічних теоретичних  
досліджень;

-  здатність застосовувати  
методи  економічного 
аналізу економічних явищ і 
процесів;

-   здатність визначати,  
формулювати  та 
розв’язувати проблеми, що 
стосуються економічного 
життя  суспільства, 
аналізувати соціально-
економічні процеси  та 
приймати  обгрунтовані  
рішення;

- здатність визначати 
ефективні  механізми  щодо  

Здобувач після успішного засвоєння 
програми  продемонструє  такі 

знання/уміння
Знання:

-  основних  етапів становлення  та 
розвитку економічної  науки;
-  сучасної  теорії виробництва та його 
факторів;
-  економічного  та юридичного змісту 
власності, економічної  теорії прав  
власності;
-  особливостей  основних  сучасних 
економічних систем, основ  
функціонування  ринкової економіки,  
категорій та законів товарного  
виробництва,  сутності  і функцій 
ринку;
-  економічної  природи  і видів  
конкуренції;
-  причин та наслідків  монополізму  в 
економіці;
-  теорії домогосподарства;
-  теорії фірми, економіки фірми 
(економічні  витрати, доходи, 
прибутки, рентабельність 
господарської  діяльності,  стратегія 
ціноутворення); 
-  механізмів фукціонування ресурсних  
ринків  - праці, капіталу, землі й 
нерухомості;
-  системи  макроекономіки: її  основні 
результати  й  показники;
-  чинників  і критеріїв  економічного  
зростання та економічного  розвитку;
-  способів  подолання 
макроекономічної  нестабільності; 
-  загальних  основ функціонування  
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забезпечення  економічної 
безпеки держави;

- здатність користуватися  
сучасною науковою 
економічною літературою, 
статистичними 
довідниками, електронними 
джерелами інформації.

Професійні: 
- здатність брати участь  у  
розробці нормативно-
правових актів, що 
стосуються  регулювання 
економічної  сфери 
життєдіяльності  
суспільства; 

- вміння реалізовувати  
норми економічного  права  
в професійній  діяльності, 
правильно застосовувати  
нормативно-правові  акти; 

- вміння  виявляти  
порушення  економічного 
законодавства суб’єктами 
економічної  діяльності;
 
- здатність проводити 
юридичну  експеризу  
нормативно-правових актів,  
що стосуються економічної 
сфери.

грошового,  фондового,  страхового 
ринків, банківської та фінансової  
систем;
-  методів  державного  регулювання  
економіки;
-  головних  сфер  світової  економіки, 
форм міжнародних економічних 
зв’язків; 
-  уміння застосовувати  на практиці  
основні  методи, способи та засоби  
отримання, зберігання  та переробки  
економічної інформації, технології 
пошуку економічно значущої 
інформації.

Фахові 
-  розуміння  причин виникнення, 
законів  розвитку  та  способів  
вирішення економічних проблем, 
розв’язання  конфліктних ситуацій в 
економічному житті  суспільства;
-  уміння  правильно  застосовувати  
економічний понятійно-категоріальний 
апарат; 
-  розуміння  основних принципів 
економічної теорії права:  
справедливості та ефективності;
-  знання системи національного 
економічного  законодавства.

Здатності
-  спроможність здійснювати  
порівняльний аналіз економічних 
систем; 
-  спроможність розраховувати основні  
показники економічної та соціальної 
ефективності  суспільного  
виробництва;
-  здатність проаналізувати  програми  
макроекономічного розвитку  країни;
-  здатність оцінювати  структуру  та  
інфраструктуру ринку, ефективність 
конкурентної та  антимонопольної  
політики
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Дякуємо усім, хто ознайомився з 
презентацією навчальної  дисципліни 

“Основи економічної  науки”

Вибирайте  навчальну  дисципліну
“Основи економічної  науки”

До зустрічі  у четвертому  семестрі   на 
лекціях та семінарських заняттях

Завідувач  кафедри, науково-педагогічні  працівники 
кафедри економічної теорії
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