ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Годин /ECTS кредитів – 150/5
Викладач – Веремій Тамара Борисівна
Підсумкова форма контролю – залік
Характеристика дисципліни
Метою вивчення дисципліни є формування ґрунтовних знань у
майбутніх фахівців про сутність економічних процесів та явищ, закономірності
функціонування і розвитку економічних систем, а також логіки сучасного
економічного мислення й економічної культури, навчання базовим методам
аналізу економічної дійсності, умінню приймати обґрунтовані рішення в
умовах ринкової економіки.
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
• науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства,
розкрити сутність основних економічних категорій;
• з’ясувати механізм дії економічних законів та механізм використання їх
людьми у процесі господарської діяльності;
• навчити студентів володінню методологією пізнання економічних процесів,
категоріальним апаратом економічної теорії;
• визначити істотні риси основних соціально-економічних систем та напрямки
їх еволюції, критерії економічного розвитку, цілі сталого розвитку;
• розкрити механізм функціонування ринкової економіки;
• сформувати економічне мислення, економічну психологію та науково
обґрунтований світогляд студентів;
• з’ясувати загальні риси світового господарства та тенденції його розвитку. У
результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:
знати: основні економічні категорії та закони функціонування і розвитку
суспільного виробництва;загальну характеристику та основні риси економічних
систем; джерела та типи економічного зростання, прояви та причини
макроекономічної нестабільності; умови функціонування та ознаки ринкової
економіки, основи товарно-грошового обігу, теорії попиту та пропозиції; роль,
види та економічні основи функціонування підприємств; економічні функції
держави в ринковій економіці, види економічної політики та інструменти
державного регулювання ринкової економіки; особливості розвитку економіки
України.
вміти: аналізувати економічні явища та процеси;застосовувати
категоріальний апарат економічної теорії для їх пояснення, набуті знання для
вирішення практичних проблем;уміти збирати та опрацьовувати статистичну
інформацію, робити узагальнюючі висновки щодо економічних тенденцій;
використовувати набуті знання для вирішення економічних проблем, оцінки
можливих наслідків економічної політики; вирішувати економічні
задачі;володіти культурою економічного мислення
Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей Освітньої
програми:

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей
освітньої програми:
ЗК 1.Здатність діяти на основі етичних міркувань;
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК 7.Здатність працювати в команді;
ЗК 8.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня.;
ЗК 9. Здатність усвідомлювати відповідальність за результати своєї професійної
діяльності перед громадськістю;
ФК 6. Здатність розробляти з урахуванням безпекових, економічних,
екологічних та естетичних параметрів технічні завдання і технічні умови на
проектування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих
елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та
організації робочих місць, розраховувати якості технологічних процесів;
ФК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування
й ремонту об’єктів автомобільного транспорту як об'єкта управління,
застосовувати експертні оцінки для вироблення управлінських рішень щодо
подальшого функціонування підприємства, забезпечувати
якість його
діяльності ;
ФК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність структурних
підрозділів підприємство автомобільного транспорту,малих колективів
виконавців,щодо
експлуатації,ремонту
та
обслуговування
об’єктів
автомобільного транспорту;
ФК 12. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку
(управлінського, статистичного, технологічного) роботи об’єктів та систем
автомобільного транспорту, здійснювати адміністративне діловодство,
документування та управління якістю ;
ФК 13. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники автомобільних
транспортних засобів,, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення
негативних чинників та підвищення ефективності їх використання.
Навчальна дисципліна спрямована на забезпечення результатів
навчання:
PH 5. Розвязувати задачі формування трудових ресурсів та професійного
розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності праці
співробітників об’єктів автомобільного транспорту;
РН 6.Приймати ефективні рішення,аналізувати і порівнювати альтернативні
варіанти з урахуванням цілей та обмежень,питань забезпечення якості,а також
технічних,економічних,законодавчих та інших аспектів;
PH 7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті досліджень,
узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності;
PH 13. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування об’єктів
автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; складати плани
розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць,
визначати склад та площі приміщень, розраховувати завантаження
устаткування та показники якості продукції;
PH 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації,обслуговування й
ремонту об’єктів автомобільного транспорту ;

PH 17. Організовувати ефективну виробничу діяльність структурних
підрозділів підприємств автомобільного транспорту,малих колективів
виконавців(бригад
,дільниць,пунктів),щодо
експлуатації
об’єктів
автомобільного транспорту,їх систем та елементів;
PH 21. Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського,
статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем
автомобільного транспорту ;
PH 22. Здійснювати адміністративне діловодство, документування та
управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик
PH 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники
автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів.
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