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ВСТУП 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна «Економічна теорія та економіка України» відіграє 

важливу роль в освіті, оскільки дає можливість оволодіти економічними 

знаннями, навчитися швидко орієнтуватися в економічних процесах, оперативно 

приймати раціональні самостійні рішення, поєднувати гуманістичні та економічні 

інтереси. Вивчення дисципліни сприяє формуванню сучасного економічного 

мислення та свідомості майбутніх юристів, оволодінню ними економічною 

культурою, досягненню відповідного вимогам часу не тільки рівня теоретичних 

знань, але й практичних навичок та вміння господарювання. 

Курс орієнтований на вивчення системи економічних відносин, а також 

актуальних економічних проблем, вирішення яких сприятиме подальшому 

розвитку суспільства на основі сучасного економічного мислення та оволодіння 

економічною культурою. 

Ключові слова: виробництво, ресурси, споживання, економічні потреби, 

економічні інтереси, економічна система, власність, товар, вартість, ціна, гроші, 

інфляція, капітал, праця, робоча сила, заробітна плата, держава, підприємництво, 

ринок, попит, пропозиція, конкуренція, прибуток, витрати виробництва, 

суспільний продукт, національний дохід, економічне зростання, економічні 

цикли, зайнятість, безробіття, господарський механізм, світове господарство, 

глобальні проблеми. 
 

Аbstract 
 

The discipline «Economic Theory and Economics of Ukraine» plays an important 

role role in education, as it provides an opportunity to master the economic knowledge, 

learn to quickly navigate in economic processes, quickly accept rational independent 

decisions, to combine humanistic and economic interests. The study of the discipline 

contributes to the formation of modern economic thinking and consciousness of future 

lawyers, their mastery of economic culture, achieving the appropriate requirements of 

the time, not only the level of theoretical knowledge, but also practical skills and 

management skills. 

The course focuses on the study of the system of economic relations, as well as 

current economic problems, the solution of which will contribute to the further 

development of society on the basis of modern economic thinking and mastery of 

economic culture. 

Key words: economic thought, economic doctrine, direction of economic 

thought, current of production, resources, consumption, economic needs, economic 

interests, economic system, property, commodity, value, price, money, inflation, capital, 

labor, labor, wages, state, entrepreneurship, market, demand, supply, competition, profit 

, production costs, social product, national income, economic growth, economic cycles, 

employment, unemployment, economic mechanism, world economy, global problems. 
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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 

---------- 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 3-й 3-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету ____ 

Спеціальність 

----------  

(код та найменування) 

 

 

Освітня програма 

----------- 
(найменування) 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекцій 

15 год. 4 год. 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні 

15 год. 4 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год.; 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ» є формування у студентів компетентностей в області 

засвоєння глибоких наукових теоретичних та практичних знань з питань 

закономірностей розвитку суспільного виробництва, механізму дії та 

ефективного використання економічних законів, що є запорукою ефективної 

діяльності господарюючих суб’єктів України. 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Передумовами для вивчення дисципліни є дисципліни: відсутні  
(за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру)

 
 

4. Очікувані результати навчання 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

  знати : сутність економічних явищ та процесів; зміст основних понять, 

категорій, законів ринкової економіки; економічний зміст відносин власності 

розподілу, обміну та споживання матеріальних і духовних благ в суспільстві, 

суперечностей господарського розвитку, економічних потреб та інтересів; 

структуру та типи економічних систем; механізм дії та використання економічних 

законів на макро- та макрорівнях; структуру, типи та види ринків; механізм 

становлення різних форм господарювання, маркетингу, менеджменту і розвитку 

комерційних структур, особливостей розподілу, отримуваних ними доходів, 

системи оподаткування; формування витрат та прибутку підприємства; 

  вміти: дати наукове тлумачення особливостей формування розвитку 

товарно-грошових відносин в умовах сучасної ринкової трансформації економіки 

України; визначати системи і види заробітної плати; орієнтуватись у глобальних 

проблемах економічного розвитку загальносвітових господарських зв’язків, 

інтеграції України в систему міжнародного поділу праці; обґрунтовувати 

економічну роль держави в ринковій економіці; визначати рівні банківської 

системи, функції банків та НБУ; проводити ґрунтовний аналіз соціальної 

спрямованості господарської діяльності та економічного середовища в державі; 

приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при 

виконанні своїх професійних обов’язків. 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Економічна теорія та економіка України. 

Тема 1. Предмет та метод економічної теорії. Розвиток економіки як науки 

[1] стор. 10-29, [2] стор. 9-19. 

Тема 2. Суспільне виробництво, його зміст, фактори та результати. 

Виробничі можливості суспільства [1] стор. 38-45. 

Тема 3. Економічна система суспільства. Типи економічних систем [2] стор. 

21-39. 

Тема 4. Власність і економічні інтереси в системі економічних відносин [1] 
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стор. 38-45. 

Тема 5. Теоретичні засади грошей і грошового обігу [1] стор. 69-94, [2] стор. 

50-53. 

Тема 6. Капітал і наймана праця [2] стор. 97-108. 

Тема 7. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво [1] стор. 147-162, 

[2] стор. 72-95. 

Тема 8. Ринкова економіка: умови виникнення, сутність, структура, 

інфраструктура та основні моделі [1] стор. 103-142. 

Тема 9. Національна економіка України. Основні макроекономічні показники 

[1] стор. 207-216, [2] стор. 110-123. 

Тема 10. Відтворення та економічне зростання. Макроекономічна 

нестабільність [1] стор. 219-249, [2] стор. 124-139. 

Тема 11. Закономірності розвитку світового господарства і економічні 

аспекти глобальних проблем [1] стор. 449-454. 

Тема 12. Україна в системі міжнародних економічних відносин. Проблеми 

інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків [1] стор. 454-467. 

Тема 13. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних 

відносин [1] стор. 467-471, [2] стор. 185-190. 

Тема 14. Світова морська торгівля: проблеми та тенденції розвитку [1] стор. 

467-471, [2] стор. 185-190. 

Тема 15. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин [1] стор. 471-477. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

разом 
у тому числі 

разом 
у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Економічна теорія та економіка України 

Тема 1. Предмет та метод економічної теорії. Розвиток економіки як науки 6 1 1 4 6 1 - 5 

Тема 2. Суспільне виробництво, його зміст, фактори та результати. Виробничі 

можливості суспільства 
6 1 1 4 6 - - 6 

Тема 3. Економічна система суспільства. Типи економічних систем 6 1 1 4 6 - 1 5 

Тема 4. Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин 6 1 1 4 6 - - 6 

Тема 5. Теоретичні засади грошей і грошового обігу 6 1 1 4 6 - 1 5 

Тема 6. Капітал і наймана праця 6 1 1 4 6 - - 6 

Тема 7. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво 6 1 1 4 6 1 - 5 

Тема 8. Ринкова економіка: умови виникнення, сутність, структура, інфраструктура 

та основні моделі 
6 1 1 4 6 1 - 5 

Тема 9. Національна економіка України. Основні макроекономічні  показники 6 1 1 4 6 - 1 5 

Тема 10. Відтворення та економічне зростання. Макроекономічна нестабільність 6 1 1 4 6 1 - 5 

Тема 11. Закономірності розвитку світового господарства і економічні аспекти 

глобальних проблем 
6 1 1 4 6 - 1 5 

Тема 12. Україна в системі міжнародних економічних відносин. Проблеми 

інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків 
6 1 1 4 6 - - 6 

Тема 13. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних 

відносин 
6 1 1 4 6 - - 6 

Тема 14. Світова морська торгівля: проблеми та тенденції розвитку 6 1 1 4 6 - - 6 

Тема 15. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних економічних 

відносин 
6 1 1 4 6 -  6 

Разом за змістовим модулем 1 90 15 15 60 90 4 4 82 

Усього годин  90 15 15 60 90 4 4 82 

Разом за курсом 90 15 15 60 90 4 4 82 
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Предмет та метод економічної теорії. Розвиток 

економіки як науки 

1 - 

2 Суспільне виробництво, його зміст, фактори та 

результати. Виробничі можливості суспільства 

1 - 

3 Економічна система суспільства. Типи економічних 

систем 

1 - 

4 Власність та економічні інтереси в системі 

економічних відносин 

1 1 

5 Теоретичні засади грошей і грошового обігу 1 - 

6 Капітал і наймана праця 1 - 

7 Підприємство як товаровиробник. Підприємництво 1 - 

8 Ринкова економіка: умови виникнення, сутність, 

структура, інфраструктура та основні моделі 

1 1 

9 Національна економіка України. Основні 

макроекономічні  показники 

1 1 

10 Відтворення та економічне зростання. 

Макроекономічна нестабільність 

1 - 

11 Закономірності розвитку світового господарства і 

економічні аспекти глобальних проблем 

1 1 

12 Україна в системі міжнародних економічних 

відносин. Проблеми інтеграції України до системи 

світогосподарських зв’язків 

1 - 

13 Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 

економічних відносин 

1 - 

14 Світова морська торгівля: проблеми та тенденції 

розвитку 

1 - 

15 Економічна єдність світу і глобальні проблеми 

міжнародних економічних відносин 

1 - 

 Разом 15 4 
 

Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 1 година на 1 лекцію; 

• підготовка до практичних занять – 1 година на 1 заняття; 

• підготовка до контрольних заходів – 15-30 годин на 1 захід. 
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Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість годин  

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1 

1 Підготовка до лекцій 15 15 

2 Підготовка до практичних занять (вивчення тем 

курсу за списком основної літератури для 

виконання тестів) 

15 22 

 Підготовка до поточного модульного контролю 

(ПМК) 

15 - 

 Підготовка домашньої контрольної роботи (КР) - 30 

3 Підготовка до екзамену 15 15 

... Разом 60 82 
 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 
 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

1. На практичних заняттях – тести. 

2. ПМК (денна форма) та КР (заочна форма). 

3. 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 (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 20 балів. 

Право здавати заключний екзамен дається студенту, якій з урахуванням 

максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. Підсумкова 

оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки екзамену. 

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 практичних 

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. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

Кількість балів Критерії оцінювання 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Тести 

4 5 Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані 

міжпредметні зв’язки, містить аргументовані висновки. 

3 3,5 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, 

логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу. 

2 2 Відповідь частково правильна, містить неточності, 

недостатньо обґрунтована. 

1 0,5 Відповідь має суттєві помилки, аргументи не 

сформульовані, використовуються невірна 

термінологія. 

0 0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 60 балів (15 тестів по 4 бали) – денна форма, 20 балів (4 тести по 5 

балів) – заочна форма 
 

Контрольна робота у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (заочна 

форма): 

Модуль 1: 60 балів за КР (1 тест по 60 балів) 
 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (денна форма): 

Модуль 1: 20 балів за ПМК (1 тест по 20 балів) 
 

 

Заключний екзамен у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 20 балів за екзамен (1 тест по 20 балів) 
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Форма контролю Максимальна кількість балів  

денна форма заочна форма 

Виконання тестів 15х4 бали = 60 балів 4х5 балів = 20 балів 

ПМК 20 балів - 

КР - 60 балів 

Екзамен 20 балів 20 балів 

Всього 100 балів 100 балів 
 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

 

9. Засоби навчання 

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

• комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі; 

• бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова література тощо). 
 

10. Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна література 

1. Економічна теорія / за ред. Предборського В.А. URL: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOM_TEORIA

_2003.pdf. 

Елемент програми Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

 

 

 

 

 

 

ЗМ 1 

Т1 Тест 4   

Т2 Тест 4   

Т3 Тест 4 
  

Т4 Тест 4 Тест 5 

Т5 Тест 4 
  

Т6 Тест 4   

Т7 Тест 4   

Т8 Тест 4 Тест 5 

Т9 Тест 4 Тест 5 

Т10 Тест 4   

Т11 Тест 4 Тест 5 

Т12 Тест 4   

Т13 Тест 4   

Т14 Тест 4   

Т15 Тест 4   

ПМК Тест 20   

КР   Тест 60 

Підсумковий контроль Екзамен 20 Екзамен 20 

Сума балів  100  100 
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2. Основи економічної теорії: курс лекцій / І.В. Кокарєв. – Дніпро: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 220 с. URL: 

http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/1182/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B

A%D0%B0%D1%80%D1%94%D0%B2.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D

1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D

0%B7%20%D0%9E%D0%95%D0%A2%202%D0%B0.pdf. 

 

Допоміжна література 

1. Макуха С.М. Міжнародні господарські зв’язки країн з перехідною 

економікою в умовах глобалізації / С.М. Макуха. – Х.: Право, 2015. – 

304с. 

2. Міжнародна торгівля: підручник. Видання 5-те, перероб. та доп. / Козак 

Ю.Г., Sporek Т., Molendowski Е., Gribincea А., Лебедева С. Н., Shengelia 

Т, Логвінова Н.С., KozaK А., Притула Н.В., Осипов В.М., Aliabieva D., 

Кочевой М.М. – Київ-Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015. 

– 272 с. 

3. Основи економічної теорії: підручник / за ред. Л.С. Шевченко – Х.: 

Право, 2015 – 369 с. 

4. Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. / А.В. Сірко. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 448 с. 

5. Adam Smith. The Wealth of Nations // CreateSpace Independent Publishing 

Platform, 2015. 

6. Carl Menger. Principles of Economics // CreateSpace Independent Publishing 

Platform, 2017. 

7. Charles Gide, Charles Rist. A history of economic doctrines from the time of 

the physiocrats to the present day // Nabu Press, 2015. 

8. M.P. Cato. M. Porci Catonis De Agri Cultura Liber: De Agri Cultura // 

Andesite Press, 2015. 

9. Jean-Baptiste Say. A Treatise on Political Economy // CreateSpace 

Independent Publishing Platform, 2015. 

 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Бібліотека імені В. Вернадського: www.nbuv.gov.ua 

2. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

3. Законодавство України: www.rada.gov.ua 

4. Інститут економіки і прогнозування НАН України: www.ief.org.ua 

5. Кабінет Міністрів України: http: www.kmu.gov.ua. 

6. Міжнародний центр перспективних досліджень: www.icps. kiev.ua 

7. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України: www.me.gov.ua 

8. Міністерство соціальної політики України: www.minpraci.gov.ua 

9. Міністерство фінансів України: www.minfin.gov.ua 

10. НБУ: www.bank.gov.ua 

11. Торгово-промислова палата України: www.ucci.org.ua 


