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Економічна теорія
ЗК 3. Знання і розуміння предметної області, здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
та пошуку.
ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 9. Здатність працювати в команді. Дотримання норм
наукової
етики,
авторського
і
суміжних
прав
інтелектуальної власності; державної та міжнародної
систем правової охорони інтелектуальної власності.
ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати знання про
природу і суспільство, технології, співпрацювати з
фахівцями інших галузей з метою покращення економіки
підприємства.
ЗК 14 Здатність до комунікації, автономної роботи до
прояву ініціативності та підприємництва.
ФК 1. Здатність використовувати нормативно-правову базу
законодавства України у професійній діяльності
ФК 2. Здатність володіти навичками управління
комплексними діями та проектами, нести відповідальність
за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.
ФК 3. Здатність володіти навичками оцінювання,
інтерпретації
й
синтезу
теоретичної
інформації,
практичних, виробничих і дослідних даних в галузях
сільськогосподарського виробництва.
ФК 11. Дотримання норм наукової етики, авторського і
суміжних прав інтелектуальної власності; державної та
міжнародної систем правової охорони інтелектуальної
власності.
ФК 12. Здатність впроваджувати безпекові екологоекономічні умови проектування сівозмін при вирощуванні
сільськогосподарських культур.
ФК 13. Здатність впроваджувати та застосовувати знання та
навички з діловодства, документоведення, обліку та
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звітності управлінських, статистичних, технологічних
процесів в сільськогосподарському виробництві.
ФК 15. Здатність застосовувати математичні, статистичні,
аналітичні, моніторингові методи збору, обробки та
узагальнення інформації.
Муляр Т. С.
Цикл загальної підготовки

Молодший бакалавр
1 курс, 2 семестр
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Результати навчання (уміння та навички):
ПРН
2.
Розуміти
причинно-наслідкові
зв’язки
розвитку
сільськогосподарської
галузі,
потреби
суспільства,
уміння
їх
використовувати в професійній і соціальній діяльності з впровадженням
сучасних науково-технічних і культурних досягнень світової цивілізації.
ПРН 5. Здатність демонструвати та застосовувати знання із програмного
забезпечення, інформаційних, інноваційних технологій в обсязі, необхідному
для освоєння загально - та спеціалізовано-професійних дисциплін.

ПРН 6. Здатність використовувати економічні, аналітичні та статистичні
методи опрацювання даних у сільськогосподарському виробництві.
ПРН 15. Вміти знаходити, аналізувати та оцінювати інформацію в різних
базах даних, літературних та інформаційних джерелах.
Зміст навчальної дисципліни:
Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія економічних учень»
Тема 2. Економічна думка стародавнього світу та Середньовіччя
Тема 3. Економічні ідеї та політика меркантилізму
Тема 4. Класична школа політичної економії
Тема 5. Історична школа та соціальний напрям у політичній економії.
Тема 6. Економічні аспекти соціалістичних ідей.
Тема 7. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.
Маржиналізм
Тема 8. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах.
Тема 9. Розвиток неокласичних ідей у ХХ сторіччі
Тема 10. Неолібералізм як теорія та політика
Тема 11. Інституціонально-соціальна течія в економічній думці. Сучасний
неоінституціоналізм
Тема 12. Розвиток вітчизняної економічної думки (ХІХ-ХХ ст.)

