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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Норми права повинні відображати принципи організації економічної 

системи, інтереси різних економічних агентів. Правові норми є однією із 

форм управління і регулювання економічного розвитку. Ефективна 

економічна політика різних рівнів має формуватися на базі правових норм. 

Відповідно обумовленим є підвищення ролі і значення економічних знань у 

процесі правотворчої діяльності. Для забезпечення правових передумов 

ефективного розвитку економічної системи необхідні висококваліфіковані 

юристи, що мають достатній обсяг економічних знань та навичок прийняття 

економічних рішень. Знання закономірностей поведінки економічних 

суб’єктів у ринкових умовах дозволяє забезпечити прийняття обґрунтованих 

рішень щодо вибору обмежених засобів за наявності альтернативних 

можливостей.  

Відповідно основними завданнями дисципліни є формування у 

здобувачів системи знань про базові теоретичні положення економіки, 

засади ринкової діяльності, особливості функціонування конкурентного 

середовища та ринків економічних ресурсів, положення економічної 

політики держави, тенденції розвитку глобального економічного простору, 
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передумови функціонування тіньового сектору економіки та формування 

навичків прийняття економічних рішень, зокрема у сфері створення та розвитку 

бізнес-структур, ефективного функціонування домогосподарства тощо.  

 

Мета навчальної 

дисципліни 

Формування у здобувачів-правознавців базових економічних знань, економічної 

культури, розуміння основних принципів функціонування економічних систем  

різних рівнів, навичків прийняття ефективних економічних рішень. 

 

Мова викладання українська 

 

Навчальне навантаження Лекції, год. Практичні заняття, год. Самостійна робота, 

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 16 18 56 3/90 

 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення 

цього модуля здобувач вищої 

освіти буде: 

 
Методи викладання 

і навчання 

 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК 06 

Здійснювати аналіз передумов 

та наслідків виникнення 

економічних та правових явищ 

для функціонування людини, 

суб’єктів господарювання та 

держави 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

 

 

 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт  

ПРНА 03 
Демонструвати почуття 

відповідальності за прийняті 

власні рішення та рішення 

колективу; демонструвати 

незалежність та автономність 

при прийнятті професійних 

рішень. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

 

 

 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт  

 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна) 

Тема 1. 
Характеристика сучасної економіки 

ПРНК 06 Л (2 ) / ПЗ (2) /СР(8 ) 

Тема 2 

Ринковий механізм 

ПРНК 06 Л (2) / ПЗ (2) /СР(6) 

Тема 3 

Конкурентне середовище 

ПРНК 06, 

ПРНА 03 

Л (1) / ПЗ (2) /СР(6) 

Тема 4 
Ринки економічних ресурсів ПРНК 06 Л (1 ) / ПЗ (2) /СР(6) 

Тема 5 
Економічні засади бізнесу 

 

ПРНК 06, 

ПРНА 03 

Л (2) / ПЗ (2) /СР(6) 



 

  



 

 

Список основної 

літератури 

1. Білецька Л., Савич В., Білецький О. Економічна теорія. 

Політекономія, мікроекономіка, макроекономіка. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2018. 688 с.  
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Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 220 с.  

6. Уманців Ю. М., Сонько Ю. А., Лазебна І. В. Макроекономічний  

аналіз:  навч.  посіб.  Київ : Київ. нац. торг. екон. eн-т, 2019. 424 с.  

7. Carlin W. and Soskice D. Macroeconomics: imperfections, 

institutions, and policies, Oxford University Press, 2006.  

8. Drazen A. Political Economy in Macroeconomics, Cambridge; 

Massachusetts, 2001. 

 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - 

це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності 

з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

“ОЮА” визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-

education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-

dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

Тема 6 Домогосподарство як елемент 

економічної системи держави 

ПРНК 06, 

ПРНА 03 

Л (2) / ПЗ (2) /СР(6) 

Тема 7 
Економічна політика держави ПРНК 06 Л (2) / ПЗ (2) /СР(6) 

Тема 8 
Тіньовий сектор економіки ПРНК 06 Л (2) / ПЗ (2) /СР(6) 

Тема 9 Тенденції розвитку світового 

господарства 
ПРНК 06 

Л (2) / ПЗ (2) /СР(6) 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

                   Навчальне навантаження здобувача вищої освіти           

Види навантаження 

Кількість 

годин 

 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  34 

 лекційні заняття, год. 16 

 практичні заняття, год. 18 

 семінарські заняття, год.  

 лабораторні заняття, год.  

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 56 

 контрольні роботи, к-сть/год.  

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год.  

 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 56 

Екзамен + 

 
Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 


