
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ 

 

Кафедра економіки 

Факультет економіки і підприємництва 

 

Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні наукові 

задачі та проблеми, включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів 

досліджень для вивчення лісових біогеоценозів (відповідно до спеціалізації) у різних 

просторово-часових масштабах із використанням комплексу міждисциплінарних даних, в 

умовах глобальних змін навколишнього середовища. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- формалізовувати фахові прикладні задачі в галузі лісового господарства, 

алгоритмізовувати їх;  

- приймати обґрунтовані рішення, планувати і здійснювати комплексні 

дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій на основі цілісного системного наукового світогляду з 

використанням знань в області історії і філософії науки; 

- формулювати наукову проблему, розробляти робочі гіпотези, визначати 

актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети, оцінювати 

необхідні ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або професійної практики; 

- виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних джерел, 

організовувати та керувати інформацією;  

- дотримуватись норм наукової етики, авторського і суміжних прав 

інтелектуальної власності; державної та міжнародної систем правової охорони 

інтелектуальної власності; 

аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених 

експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень, 

застосовувати їх у науковій та практичній сфері, володіти методами обробки 

лісогосподарської інформації, ГІС-технологіями і моделювання, створювати бази даних і 

використовувати інтернет-ресурси. 

Програмні результати навчання: 

- демонструвати базові уявлення про різноманітність суб’єктів та об’єктів 

економіки як суспільної форми діяльності; 

- формувати цілісний погляд на основи економіки як системи знань; 

- використовувати знання, вміння та навички при здійсненні господарської 

діяльності; 

- демонструвати знання та навички для управління особистими доходами; 

- науково обґрунтовувати особливості формування і розвитку соціально-

економічних явищ в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України; 

- орієнтуватись у проблемах розвитку підприємництва; 

- приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих 

економічних знань при виконанні своїх професійних обов’язків. 

- виявляти результати використання всіх факторів виробництва, можливості 

розв’язання проблеми економічного вибору в сучасному світі; 

- аналізувати модель ринкової економіки, її особливості, протиріччя та тенденції 

розвитку; 

- аналізувати розподільчі відносини в ринковій економіці, формування доходів 

населення, виявляти шляхи подолання майнового розшарування та ліквідації бідності; 



- аналізувати сучасну економіку України, виявляти перспективи її розвитку, 

підвищення ефективності виробництва, зростання добробуту населення, розв’язання 

інших соціальних проблем; 

- робити рекомендації з приводу підвищення дієвості економічної політики 

держави у трансформаційному суспільстві України, підвищення ефективності 

використання ресурсів, зростання продуктивності суспільної праці, розвитку НТП тощо. 

Короткий зміст курсу: 

Предмет економічної теорії. Економія, політична економія, економікс. Економічна 

теорія та предмет її вивчення. Місце економічної теорії в системі наук. Функції 

економічної теорії. Єдність економічної теорії та господарської практики. Предмет 

вивчення мікро-, мезо-, макро- та мегаекономіки. Суспільне виробництво та фактори, що 

на нього впливають. Суспільний продукт та його основні форми. Рушійні сили розвитку 

економіки та виробництва. Правовий та економічний зміст власності. Право володіння, 

розпорядження, користування. Взаємодія привласнення та відчуження благ. Суб’єкти та 

об’єкти відносин власності. Власність в різних економічних системах. Домінуючий об’єкт 

власності. Права власності як &quot;правила гри&quot; в господарській системі. Генезис 

форм організації суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне 

виробництво: умови виникнення, розвиток та типи. Суперечності товарного виробництва. 

Товар і його властивості. Поняття товару. Відмінність товару від продукту. Властивості 

товару: споживна вартість, мінова вартість. Цінність товару. Корисність товару, її вимір. 

Закон спадної корисності. Ринкова економіка та її еволюція. Механізм функціонування 

ринку. Суть попиту та фактори, що його визначають. Закон попиту. Крива попиту. Рух по 

кривій попиту. Зсув кривої попиту. Пропозиція. Зміст та фактори, що на неї впливають. 

Закон пропозиції. Крива пропозиції. Рух по кривій пропозиції та зрушення кривої 

пропозиції. Підприємництво, його суть, основні принципи та ознаки. Теорії 

підприємництва. Класична та інноваційна моделі підприємництва. Мотивація 

підприємницької діяльності. Економічні основи розвитку підприємництва в Україні. 

Макроекономічна нестабільність та державне регулювання. Циклічність розвитку 

економічних процесів. Цикли ділової активності, їх види. Державне регулювання 

економічних процесів. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах. 

Світове господарство та місце України в світовій економіці. 


