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•

Результати навчання: 
знати:

- основні терміни та поняття курсу;
- етапи зародження та розвитку економічної теорії.
- механізми та закономірності ринкових відносин;
- основні проблеми організації національної економіки;
- моделі економічної системи, їх суть та функціонування.

вміти:
- застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;
- ефективно користуватися довідниками, науковою літературою, національними

законодавчими і нормативними документами;
- аналізувати конкретні економічні ситуації;
- працювати самостійно колективно та в міні-групах;
- здійснювати пошукову діяльність та її презентувати.

Анотація навчальної дисципліни:
Курс розроблено таким чином, щоб здобувані в результаті вивчення оперували 

основними економічними поняттями та термінами; виконували практичні завдання в ході 
навчальної аудиторної роботи та самоперевірки, самостійно опрацьовували новий 
тематичний матеріал, приймати практичні рішення щодо оптимального застосування 
набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків.

Мета дисципліни:
формування системи економічних знань у майбутніх фахівців, виробляти новий тип 
економічного мислення і таким чином формувати сучасний світогляд людини.

завдання:
• ознайомити студентів з економікою суспільства як системним утворенням;
• допомогти розібратись в сутності його структурних елементів, простежити зв’язок 

між ними;
• вивчення ролі людського потенціалу в розвитку ринкових відносин;
• забезпечити необхідні знання здобувачів освіти з основ економічної теорії;
• сприяти формуванню нового економічного мислення.

Рекомендована література:
Основна:

1. Вступ до економічної теорії/ [З.Г.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк, С.М.Панчишин та інші] ; за.ред.
3. Г. Ватаманюка. Львів: Інтелект-захід, 2021. 192 с.
2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка /[З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин та інші] ; 
За.ред. 3. Г. Ватаманюка. Київ : Альтернативи , 2019. 605 с.
3. Крупка М.І., К. Основи економічної теорії. Київ : Атіка, 2015 . 344с.
4. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень. Київ : ЦУЛ, 2019. 240 с.
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Допоміжна:
1. Андрусь О.І. Економічна теорія: інтерактивні методи в модульному навчанні. Київ : КНТ, 
2008. 479с.
2. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка. Київ: ІДНЛ,2004. 272 с.
3. Ковальчук В.М. Історія економічних вчень. Тернопіль : ТАНГ-,,Астон”, 2011.
4. Кулішоі В.В. Економіка підприємства. Київ : Ніка - Центр , 2002. 144 с.
5. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини. Київ : ЦНЛ, 2016. 274 с. 

Інтернет-ресурси:
1. URL : http://uk!>wikipedia.org/wiki/EKOHOMiKa
2. URL : http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/index.html
3. URL : http://www.lib.ua-ru.net/content/3229.html
4. URL : http://chitalka.info/fmansi.html
5. URL : http://www.znannya.org/view=economics-basisA

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, дискусії, 
пошукові роботи, створення проектів, самостійна робота.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська
Спеціальність: музеєзнавство, пам’яткознавство
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