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ВСТУП 

Анотація 

Вирішення складних економічних, науково-технічних та соціальних 

проблем в контексті економічних перетворень вимагає ретельного теоретичного 

вивчення та аналізу основних економічних категорій та розуміння сутності 

економічних явищ, що відбуваються на мікро- та макрорівні. Саме на вивчення 

існуючих теорій економічного розвитку та розроблення нових моделей їхнього 

впровадження спрямовує свої зусилля наукова дисципліна «Економічна теорія 

та економіка України». 

Ключові слова: економіка, економічна теорія, економічна система 

суспільства, виробництво, економічні потреби, економічний вибір, товар, гроші, 

ціна, ринкова економіка, підприємництво, конкуренція, попит, пропозиція, 

прибуток, капітал, витрати виробництва, економіка України, національний 

дохід, економічний цикл, зайнятість, безробіття, інфляція, економічна роль 

держави. 

 

Abstract 

Solving complex economic, scientific, technical and social problems in the 

context of economic transformation necessitates a thorough theoretical study and 

analysis of fundamental economic categories and understanding the essence of 

economic phenomena occurring at the micro and macro levels. The scientific discipline 

«Economic Theory and Economics of Ukraine» directs its efforts to the study of 

existing theories of economic development and the development of new models of their 

implementation. 

Key words: economy, economic theory, economic system of society, production, 

economic needs, economic choice, commodity, money, price, market economy, 

entrepreneurship, competition, demand, supply, profit, capital, production costs, 

economy of Ukraine, national income, economic cycle, employment, unemployment, 

inflation, the economic role of the state.  



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету О7415 

Спеціальність 

073 «Менеджмент» 
(код та найменування)  

 

Семестр 

1-й 

Лекції 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

15 год. 

Практичні 

15 год. 

Загальна кількість 

годин 90 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних:  

2 год.; 

 

самостійної роботи: 

4 год. 

Освітній рівень: 

Початковий 

(короткий цикл) 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована 

 

 

 

  



2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія та економіка 

України» є набуття майбутніми менеджерами ґрунтовних економічних знань, 

формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, 

навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню 

приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем та набуття 

компетентностей: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумови для вивчення дисципліни : відсутні. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти таких результатів: 

PH 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності 

для ведення здорового способу життя. 

РН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади економічної теорії 

Тема 1. Предмет та метод економічної теорії. Економічна система суспільства [1, 

с.9-17; 2, с.36-41; 8, с.7-10] 

Тема 2. Суспільне виробництво, його фактори та результати [6, с.38-45; 10, с.28-

33] 

Тема 3. Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин [2, с.44-

50; 4, с.89-97] 



Тема 4. Форми організації суспільного виробництва. Теоретичні засади грошей і 

грошового обігу [1, с.41-50; 2, с.56-65; 10, с. 49-59] 

Тема 5. Капітал і наймана праця [6, с. 181-200; 10, с.71-78] 

Змістовий модуль 2. Національна економіка України 

Тема 6. Ринковий механізм регулювання національної економіки. Система 

національних рахунків [1, с. 55-69, с. 110-117, с. 141-170; 2, с.69-78, с. 144-151, 

с.197-208; 9, с. 228-230; 10, с. 87-100] 

Тема 7. Макроекономічна нестабільність. Циклічність розвитку ринкової 

економіки [1, с. 124-138; 2, с. 167-174, с. 176-186, с.188-195; 7, с. 32-40, с. 74-83] 

Тема 8. Підприємництво і його розвиток в Україні [1, с.83-94; 2, с.101-115; 5, с. 

228-260] 

 

Тематичний план навчальної дисципліни «Економічна теорія та економіка 

України» 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

лек пр с.р. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади економічної теорії 

Тема 1. Предмет та метод економічної теорії. 

Економічна система суспільства 

12 2 2 8 

Тема 2. Суспільне виробництво, його фактори 

та результати 

12 2 2 8 

Тема 3. Власність та економічні інтереси в 

системі економічних відносин 

12 2 2 8 

Тема 4. Форми організації суспільного 

виробництва. Теоретичні засади грошей і 

грошового обігу 

12 2 2 8 

Тема 5. Капітал і наймана праця 12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 1 60 10 10 40 

Змістовий модуль 2. Національна економіка України 

Тема 6. Ринковий механізм регулювання 

національної економіки. Система 

національних рахунків 

10 2 2 6 

Тема 7. Макроекономічна нестабільність. 

Циклічність розвитку ринкової економіки 

10 2 2 6 

Тема 8. Підприємництво і його розвиток в 

Україні 

10 1 1 8 

Разом за змістовим модулем 2 30 5 5 20 

Разом за курсом 90 15 15 60 
 

 



Теми практичних занять 

№ Назва теми 
Кількість годин 

(денна форма) 

1 Предмет та метод економічної теорії. Економічна 

система суспільства 

2 

2 Суспільне виробництво, його фактори та результати 2 

3 Власність та економічні інтереси в системі 

економічних відносин 

2 

4 Форми організації суспільного виробництва. 

Теоретичні засади грошей і грошового обігу 

2 

5 Капітал і наймана праця 2 

6 Ринковий механізм регулювання національної 

економіки. Система національних рахунків 

2 

7 Макроекономічна нестабільність. Циклічність 

розвитку ринкової економіки 

2 

8 Підприємництво і його розвиток в Україні 1 

 Разом 15 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до лекційних занять – 2 години на 1 лекцію; 

 підготовка до практичних занять – 2 години на 1 заняття; 

 підготовка до контрольних заходів – 8-10 год. на 1 захід. 

 

Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Модуль 1 

1 Підготовка до лекцій  10 

2 Підготовка до практичних занять (виконання тестів, 

розв’язання задач) 

10 

3 Підготовка до модульного контролю 1 10 

Модуль 2 

1 Підготовка до лекцій  6 

2 Підготовка до практичних занять (виконання тестів, 

розв’язання задач) 

6 

3 Підготовка до модульного контролю 2 8 

… Підготовка до екзамену 10 

... Всього 60 

 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засоби оцінювання та методами демонстрування результатів навчання: 

1. На практичних заняттях – тести, задачі 

2. За весь курс – екзамен 

 



7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 60 до 

80 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (виконання тестових завдань, розв’язання задач, модульні 

контролі за змістовими модулями). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та 

набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності магістрантів 

та їх оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Тестові завдання 

4 
Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Правильно вирішив усі тестові завдання 

3 
В цілому володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив 

половину тестових завдань 

2 
Студент частково володіє навчальним матеріалом. Правильно 

вирішив чверть тестових завдань 

1 
Студент майже не володіє навчальним матеріалом. Правильно 

вирішив меншість тестових завдань 

0 
Студент не володіє навчальним матеріалом. Не вирішив жодного 

тестового завдання 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 20 балів (5 тестів по 4 бали) 

Модуль 2: 12 балів (3 тести по 4 бали) 

Практичні задачі 

4 
Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Правильно вирішив усі практичні задачі 

3 
В цілому володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив 

половину практичних задач 

2 
Студент частково володіє навчальним матеріалом. Правильно 

вирішив меншість практичних задач 

1 
Студент майже не володіє навчальним матеріалом. Правильно 

вирішив одну практичну задачу 

0 
Студент не володіє навчальним матеріалом. Не вирішив жодної 

практичної задачі 



Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 16 балів (4 практичних завдання по 4 бали) 

Модуль 2: 12 балів (3 практичних завдання по 4 бали) 

Модульна контрольна робота 

10 

Студент дає абсолютно правильні відповіді на питання з 

викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі 

програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів 

9 
Виставляється студенту, який повністю розкрив питання на основі 

програмного та додаткового матеріалу 

8 
Виставляється студенту, який повністю розкрив питання, а 

програмний матеріал викладено у відповідності до вимог 

7 
Виставляється, коли студент розкрив питання, проте при 

викладенні програмного матеріалу допущені окремі помилки 

6 
Відповідь в цілому правильна, допущені несуттєві помилки та 

неточності у викладенні матеріалу 

5 
Виставляється, коли студент неповністю розкрив питання, 

відповідь містить суттєві помилки 

4 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія 

3 
Виставляється студенту, який виявляє здатність до викладення 

думки лише на елементарному рівні 

1-2 

Виставляється студенту, який має фрагментарні знання, які не 

дозволяють розкрити питання. Такий студент не може викласти 

свою думку навіть на елементарному рівні 

Екзамен 

19-20 

Студент цілком володіє навчальним матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

відповідей на теоретичні питання та письмових відповідей на 

питання практичного вмісту. Усі завдання виконані без помилок. 

17-18 

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано викладає його під час усних відповідей, здебільшого 

розкриває зміст практичних завдань. Правильно виконав 

більшість завдань. 

15-16 

Студент володіє навчальним матеріалом, але під час висвітлення 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускає окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

13-14 

Студент володіє навчальним матеріалом, викладає його основний 

зміст під час усних відповідей та письмового завдання, але без 

глибокого аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно 

виконав дві третини завдань. 

11-12 

Загалом студент володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних відповідей та письмового завдання. 

Допускає окремі неточності та помилки. 

9-10 

Студент частково володіє навчальним матеріалом. Під час усних 

відповідей викладає його фрагментарно, недостатньо розкриває 

зміст практичних завдань. Допускає у своїх відповідях неточності. 



7-8 
Студент виявляє базові знання. Поверхнево розкриває зміст 

теоретичних питань та у практичних завданнях допускає помилки. 

5-6 

Студент недостатньо володіє навчальним матеріалом. Без 

аргументації і обґрунтування викладає його під час усних 

відповідей. Правильно виконує меншість завдань. 

3-4 

Студент недостатньо володіє навчальним матеріалом. Не в змозі 

викласти зміст більшості питань екзаменаційного білета під час 

усних відповідей. Допускає при цьому суттєві помилки. 

Правильно виконав одне завдання. 

1-2 

Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти. Не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

0 Студент не з’явився на іспит. 

 

Модульний контроль у формі контрольної роботи 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал (МК 1) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Бал (МК 2) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 10 балів 

Модуль 2: 10 балів 

Підсумковий контроль у формі екзамену 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20-19 18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Екзамен: 20 балів 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання тестових завдань 8*4 бали = 32 бали 

Розв’язання практичних задач 7*4 бали = 28 балів 

Модульний контроль 1 10 балів 

Модульний контроль 2 10 балів 

Екзамен 20 балів 

Всього 100 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

Елемент програми 

Денне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т1 Тестові завдання 4 

Т2 Тестові завдання, практичні задачі 8 

Т3 Тестові завдання, практичні задачі 8 

Т4 Тестові завдання, практичні задачі 8 



Т5 Тестові завдання, практичні задачі 8 

МК 1 Контрольна робота 10 

ЗМ 2 

Т6 Тестові завдання, практичні задачі 8 

Т7 Тестові завдання, практичні задачі 8 

Т8 Тестові завдання, практичні задачі 8 

МК 2 Контрольна робота 10 

Підсумковий контроль Екзамен 20 

Сума балів  100 

 

 

9. Засоби навчання 

 мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

 комп'ютери, комп’ютерні системи та мережи; 

 бібліотечні фонди (навчальні посібники, методичні рекомендації, наукова 

література тощо). 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література: 

1. Кокарєв І.В. Основи економічної теорії: курс лекцій. Дніпро: Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ. 2017. 220с. URL: http://www.dut.edu.ua/ 

2. Основи економічної теорії. Навчальний посібник для студентів закладів вищої 

освіти неекономічних спеціальностей / за заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка. 

Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 2015. 258с. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/ 

Допоміжна література: 

3. Timothy Taylor, Steven A. Greenlaw, Eric Dodge. Principles of Economics - 2e 

(2017). URL: https://openstax.org/details/books/principles-economics-2e 

4. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: навч. посіб. 3-тє вид., 

переробл. і доповн. К.: Знання. 2014. 423с. 

5. Круш П.В., Кожемяченко О.О. Національна економіка: регіональний та 

муніципальний вимір: підручник. К.: Центр учбової літератури. 2011. 320с. 

6. Лагутін В.Д., Уманців Ю.М., Щербакова Т.А. та ін. Економічна теорія: 

підручник. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2017. 608с. 

7. Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій. К.: КНЕУ. 2017. 200с. 

URL: http://feu.kneu.edu.ua/ 

8. Опорний конспект лекцій із навчальної дисципліни «Економічна теорія» для 

студентів освітнього рівня бакалавр усіх форм навчання за спеціальностями: 

051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська 

справа та страхування; 073 – Менеджмент; 074 – Публічне управління та 

адміністрування; 075 – Маркетинг; 076 - Підприємництво, торгівля та біржова 



справа; 241 – Готельно-ресторанна справа / Укладач: к.е.н., доц. Артеменко 

Л.Б. Тернопіль: ТНТУ. 2017. 65с. 

9. Панчишина С.М., Островерх П.І., Буняк В.Б. та ін. Аналітична економія: 

макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. К.: Знання. 2013. 

10. Синюченко М.І. Політична економія: навчальний посібник. Суми: ТОВ 

«Видавничий дім «Ельдорадо». 2015. 176с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/ 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека імені В. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua 

2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Інститут економіки і прогнозування НАН України. URL: http://www.ief.org.ua 

4. Міжнародний центр перспективних досліджень. URL: http://www.icps. kiev.ua 

5. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: 

https://www.me.gov.ua 

6. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua 

7. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua 

 


