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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) - формування основ філософсько-

економічного осмислення господарської діяльності як системи, розкриття засад 

господарського устрою суспільства, принципів і форм організації господарсь-

кого життя. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність формувати системний креативний світогляд дослідника на ос-

нові розуміння філософських засад, сучасних тенденцій, напрямів і закономір-

ностей розвитку науки; 

- здатність до критичного аналізу теорій, концепцій та підходів з предмет-

ної сфери наукового дослідження; 

- здатність до дослідження та осмислення базових засад теорії економічно-

го розвитку суспільства, основних закономірностей суспільного відтворення та 

економічного зростання національної та світової економіки; 

- здатність до розуміння поняття генезису та закономірностей функціону-

вання економічних систем на основі поглибленого вивчення та творчого осмис-

лення існуючого господарського досвіду різних країн; 

- здатність розуміти категоріальне відображення господарства і його су-

часних трансформацій та особливостей у системі глобальної економіки; 

- здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування 

ефективних стратегій в економічній діяльності. 

Програмні результати навчання: 

- вміння проводити порівняльний аналіз, критичне осмислення та оцінку 

окремих доктрин, шкіл, течій сучасної економічної науки; 

- вміння розкривати науковий внесок окремих шкіл та їх провідних пред-

ставників у теорію господарства; 

- уміння аналізувати сучасні господарські процеси як системну цілісність, 

що постійно змінюється, але є системоутворюючою для існування суспільства; 

- здатність виявляти взаємозв'язок та спадкоємність економічної політики 

держав з теоретичними концепціями минулого та сучасності; 

- здатність робити обґрунтовані висновки щодо розвитку господарства і, 

виходячи з цього, приймати виважені практичні рішення; 

- вміння формувати та обґрунтовувати ефективні стратегії економічної дія-

льності, спираючись на основні положення теорії господарства. 

Короткий зміст курсу: 

Теорія господарства як наука. Спосіб господарювання, його характеристи-

ки і закономірності. Основи теорії економічного господарства. Капітал і капіта-

лістичне економічне господарство. Вартість як системотворча категорія еконо-



міки. Господарська влада. Економічне мікрогосподарство і мікрогосподарю-

вання. Економічне макрогосподарство і макрогосподарювання. 

Мегаекономіка як світове економічне господарство. Динаміка економічно-

го господарювання. Господарські трансформації. Неоекономіка. 

 

 


