
 



  

 

 



  

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість 

кредитів – 3  

Галузь знань: 

10 Природничі науки; 

18 Виробництво і 

технології 

Спеціальність: 

101 Екологія; 

183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

 

 

Вибіркова 

Модулів -  Освітня програма: 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища; 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів -  

3-й 

Загальна 

кількість  

годин - 90 

Семестр 

5-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – ; 

самостійної 

роботи  

студента -  

Освітній рівень: 

бакалавр 
Лекції 

15 

Практичні роботи 

15 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю: 

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2. 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: засвоєння глибоких наукових теоретичних та практичних знань з 

питань закономірностей розвитку суспільного виробництва, механізму дії та 

ефективного використання економічних законів студентами для найбільш 

повного задоволення їхніх соціально-економічних потреб; формування мислення 

студентів за допомогою використання принципів економічної теорії, що є 

запорукою ефективної діяльності господарюючих суб’єктів України. 

 

Завдання: розуміння студентами основних закономірностей розвитку та 

функціонування економічних систем; пізнання суті та факторів формування 

попиту та пропозиції товарів, механізму ринкової координації; розуміння суті та 

умов підприємницької діяльності, конкуренції та монополії; вивчення 

необхідності, основних напрямків, методів та інструментів державного 

регулювання економіки; співвідношення ринку та державного впливу в 

досягненні динамічної збалансованості економічної системи; вивчення основних 

форм міжнародних економічних зв’язків, тенденцій їх розвитку. 

 

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; механізму становлення різних 

форм господарювання, маркетингу,  менеджменту і розвитку комерційних 

структур, особливостей розподілу, отримуваних ними  доходів, системи 

оподаткування; формування витрат підприємства; формування прибутку 

підприємства та його розподіл 

 

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. 

 



  

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

Спеціальність: 101 «Екологія» 

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

К06. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

К11. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

К16. Розуміння основних 

теоретичних положень, концепцій та 

принципів математичних та 

соціально-економічних наук. 

ПР08. Уміти проводити пошук інформації 

з використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР14. Уміти доносити результати 

діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу, робити презентації та 

повідомлення. 

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, 

економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

ПР19. Підвищувати професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

 

Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

К23. Здатність використовувати 

відновлювальні джерела енергії та 

ресурсоенергозберігаючі технології, 

розробляти заходи з 

енергозбереження  з дотриманням 

норм екологічної безпеки. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати 

природні та штучні системи і процеси в 

основі природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу та 

концепції сталого розвитку. 



  

1. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Економічна теорія і економіка України 

Тема 1.1. Предмет та метод економічної теорії. Розвиток економіки як 

науки. 

Предмет дослідження в економічній теорії. Різні підходи до його 

визначення і аналізу різними школами. Походження, розвиток та сучасне 

розуміння «економічної теорії». Виробничі відносини як суспільна форма вияву 

продуктивних сил. Економічні відносини, що виникають між людьми в процесі 

виробництва. Організаційно – економічні і техніко – економічні відносини та 

соціально-економічні відносини.  

Метод економічної теорії та його зміст. Особливості наукового пізнання. 

Економічні категорії і закони. Система економічних законів. Функції економічної 

теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук.  

 

Тема 1.2. Суспільне виробництво, його зміст, фактори та результати. 

Виробничі можливості суспільства. 

Виробництво як основа життя та розвитку суспільства. Суспільний поділ 

праці як чинник розвитку продуктивних сил. Економічні ресурси та їх 

класифікація. Обмеженість (рідкість) економічних ресурсів. Ефективність 

виробництва та її економічні та соціальні показники.  

Економічний устрій. Спосіб виробництва. Суспільно – економічна формація 

та її складові. Основні фактори процесу виробництва, їх соціально – економічні 

форми і способи поєднання. 

Суспільний продукт і його структура. Виробництво, розподіл, обмін і 

споживання суспільного продукту. 

 

Тема 1.3. Економічна система суспільства. Типи економічних систем. 

Сутність економічної системи та її основні риси. Основні структурні 

елементи економічної системи. Продуктивні сили як матеріальна основа 

економічної системи. Економічні відносини як складова економічної системи. 

Діалектика взаємозв'язку виробничих сил та економічних відносин. Регулювання і 

саморегулювання економічної системи. Типи і еволюція економічних систем. 

Формаційний і цивілізаційний підходи до розвитку суспільства. 

 

Тема 1.4. Власність і економічні інтереси в системі економічних 

відносин. 

Зміст власності і її правочинності. Економічне і юридичне визначення 

власності. Суб'єкти власності. Об'єкти власності. Типи, види, форми власності та 

їх реалізація. 

Економічні потреби, їх суть і класифікація. Закон зростання потреб. 

Економічний інтерес, його об'єкт. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку. 

Соціально-економічні суперечності в системі інтересів та шляхи їх розв'язання. 

Економічні інтереси – рушійна сила соціально – економічного розвитку. 

 



  

Тема 1.5. Теоретичні засади грошей і грошового обігу. 

Закономірності виникнення та суть грошей. Функції грошей та їх еволюція. 

Сучасні функціональні форми грошей. Грошова система та її основні елементи. 

Закони грошового обігу. Інфляція, її сутність, причини та соціально-

економічні наслідки. 

 

Тема 1.6. Капітал і наймана праця. 

Капітал як економічна категорія  товарного виробництва. Перетворення 

грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал як економічна 

категорія. Альтернативні теорії капіталу. Механізм створення додаткової вартості. 

Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. 

Робоча сила як товар та її властивості. Фактори впливу на величину вартості 

робочої сили. 

Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми, системи. Теорії 

заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Мінімальна заробітна 

плата та її критерії. 

 

Тема 1.7. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво. 

Сутність, риси і умови функціонування підприємства. Форми і види 

підприємств. Капітал підприємства. Концентрація та централізація капіталу. 

Кругообіг промислового капіталу та його стадії, оборот капіталу. Основний 

і оборотний капітал. Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та 

моральний знос основного капіталу. Соціально-економічна характеристика та 

умови розвитку підприємництва. Нові види підприємницької діяльності. 

Витрати виробництва та їх види. 

Валовий дохід, його сутність та структура. Підприємницький дохід. 

Значення прибутку в розвитку підприємства. 

 

Тема 1.8. Ринкова економіка: умови виникнення, сутність, структура, 

інфраструктура та основні моделі. 

Причини та умови  виникнення ринкової економіки системи. Ринкові 

відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Характерні риси ринкової економіки. Структура 

та інфраструктура ринку. Ринковий механізм, його складові. Функції ринку. 

Позитивні і  негативні боки  ринку. Моделі ринку. 

Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги. Конкуренція і монополія в 

ринковій економіці. 

 

Тема 1.9. Національна економіка України. Основні макроекономічні  

показники. 

Суспільне відтворення: сутність, типи. Суспільний продукт і його форми. 

Методи обчислення суспільного продукту. Методологічні аспекти системи 

національних рахунків. 

Національна економіка і національний продукт. Показники обчислення 

національного продукту. Суспільний продукт. Проблема “повторного рахунку”. 

Кінцевий та проміжний продукт. Додана вартість. 



  

Система національних рахунків. Роль макроекономічних показників у 

становленні національної економіки України. 

 

Тема 1.10. Відтворення та економічне зростання. Макроекономічна 

нестабільність. 

Сутність суспільного відтворення. Відтворення елементів економічної 

системи. Просте відтворення. Розширене відтворення. Типи розширеного 

відтворення. Суспільний продукт та закономірності його розширеного 

відтворення.  

Сутність економічного зростання та його фактори. Нагромадження та 

інвестиції, їх роль в економічному зростанні. Система показників економічного 

зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. Науково - 

технічна революція та її роль в економічному зростанні. 

Економічні цикли: сутність, структура, фактори та модифікації.  Види, 

ознаки економічних криз та шляхи виходу з них. Антициклічна політика держави. 

Безробіття, його види та наслідки. Ринок праці та особливості його 

функціонування. 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародні відносини і світова морська торгівля. 

Тема 2.1. Закономірності розвитку світового господарства і економічні 

аспекти глобальних проблем. 

Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства. 

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування 

світового господарства. Основні форми економічної глобалізації 

Причини виникнення і сутність глобальних проблем. Класифікація 

глобальних проблем. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних 

проблем та розвитку світового господарства. 

 

Тема 2.2. Україна в системі міжнародних економічних відносин. 

Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків. 

Суть міжнародних економічних відносин та факторів, що на них впливають. 

Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна інтеграція. Місце в них 

України. Основні напрями, форми і суб’єкти зовнішньоекономічних відносин 

України. Зовнішня торгівля України. Міжнародна міграція робочої сили та 

міграційна політика України. Міжнародні валютні відносини. 

Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Системна 

інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на 

міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети. 

 

Тема 2.3. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 

економічних відносин. 

Міжнародна торгівля в системі економічних  відносин. Етапи розвитку 

міжнародної торгівлі Форми міжнародної торгівлі.  



  

Показники міжнародної торгівлі. Напрями, тенденції та динаміка 

міжнародної торгівлі. Роль міжнародних організацій в регулювання міжнародної 

торгівлі. 

Експортно-імпортний потенціал України. Підвищення ефективності участі 

України в міжнародній торгівлі. 

 

Тема 2.4. Світова морська торгівля: проблеми та тенденції розвитку. 

Економічна основа світової морської торгівлі. Специфічні риси світової 

морської торгівлі. Значення світової морської торгівлі. 

Структура та динаміка світової морської торгівлі. Територіальний аспект 

структури та динаміки світової морської торгівлі. Структура світової морської 

торгівлі за групами та видами продукції. Структура світової морської торгівлі за 

товарними формами. Структура світової морської торгівлі за рівнем торгівельних 

потоків. 

Тенденції в міжнародній морській торгівельній політиці. Державний вплив 

на міжнародну морську торгівлю. Протекціоністські інструменти торгівельної 

політики. Економічні інститути, що регулюють світову морську торгівельну 

політику. Альтернативні методи підвищення конкурентоспроможності світового 

морського ринку. 

 

Тема 2.5. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин. 

Формування економічної єдності світу. Поглиблення інтернаціоналізації 

СГ. Роль НТР у зближенні якісних характеристик сучасного виробництва. 

Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ у налагодженні зв'язків 

національних економік зі світовим господарством, формуванні елементів 

глобальної економіки. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання. 

Рушійні сили й особливості сучасної економічної глобалізації, її головні форми. 

Моделі економічного розвитку. Глобальні інвестиційні цикли. 

Глобальні проблеми СГ і МЕВ. Міжнародні економічні аспекти вирішення 

екологічних проблем. Шляхи вирішення глобальної продовольчої проблеми. 

Глобальна енергетична проблема. Міжнародний тероризм у контексті безпеки 

світової спільноти. Координація міжнародної економічної політики. 

 



4. Структура 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 і економіка України 

Тема 1.1. Предмет та метод економічної теорії. Розвиток економіки як науки 6 1 1 4     

Тема 1.2. Суспільне виробництво, його зміст, фактори та результати. Виробничі 

можливості суспільства. 
6 1 1 4     

Тема 1.3. Економічна система суспільства. Типи економічних систем. 6 1 1 4     

Тема 1.4. Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин. 6 1 1 4     

Тема 1.5. Теоретичні засади грошей і грошового обігу 6 1 1 4     

Тема 1.6. Капітал і наймана праця 6 1 1 4     

Тема 1.7. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво 6 1 1 4     

Тема 1.8. Ринкова економіка: умови виникнення, сутність, структура, інфраструктура 

та основні моделі 
6 1 1 4     

Тема 1.9. Національна економіка України. Основні макроекономічні  показники 6 1 1 4     

Тема 1.10. Відтворення та економічне зростання. Макроекономічна нестабільність 6 1 1 4     

Разом за змістовим модулем 1 60 10 10 40     

Змістовий модуль 2. Міжнародні відносини і світова морська торгівля 

Тема 2.1. Закономірності розвитку світового господарства і економічні аспекти 

глобальних проблем. 
6 1 1 4     

Тема 2.2. Україна в системі міжнародних економічних відносин. Проблеми інтеграції 

України до системи світогосподарських зв’язків. 
6 1 1 4     

Тема 2.3. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних відносин 6 1 1 4     

Тема 2.4. Світова морська торгівля: проблеми та тенденції розвитку. 6 1 1 4     

Тема 2.5. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних економічних 

відносин. 
6 1 1 4     

Разом за змістовим модулем 2 30 5 5 20     

Разом  годин  90 15 15 60     



5. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1.1. Предмет та метод економічної теорії. Розвиток 

економіки як науки 

1 

2.  Тема 1.2. Суспільне виробництво, його зміст, фактори та 

результати. Виробничі можливості суспільства. 

1 

3.  Тема 1.3. Економічна система суспільства. Типи 

економічних систем. 

1 

4.  Тема 1.4. Власність та економічні інтереси в системі 

економічних відносин. 

1 

5.  Тема 1.5. Теоретичні засади грошей і грошового обігу 1 

6.  Тема 1.6. Капітал і наймана праця 1 

7.  Тема 1.7. Підприємство як товаровиробник. 

Підприємництво 

1 

8.  Тема 1.8. Ринкова економіка: умови виникнення, 

сутність, структура, інфраструктура та основні моделі 

1 

9.  Тема 1.9. Національна економіка України. Основні 

макроекономічні  показники 

1 

10.  Тема 1.10. Відтворення та економічне зростання. 

Макроекономічна нестабільність 

1 

11.  Тема 2.1. Закономірності розвитку світового 

господарства і економічні аспекти глобальних проблем. 

1 

12.  Тема 2.2. Україна в системі міжнародних економічних 

відносин. Проблеми інтеграції України до системи 

світогосподарських зв’язків. 

1 

13.  Тема 2.3. Міжнародна торгівля як провідна форма 

міжнародних економічних відносин 

1 

14.  Тема 2.4. Світова морська торгівля: проблеми та 

тенденції розвитку. 

1 

15.  Тема 2.5. Економічна єдність світу і глобальні проблеми 

міжнародних економічних відносин. 

1 

Разом 15 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади економічної теорії та економіки 

України. 

Лекція 1. 

Тема 1.1. Предмет та метод економічної теорії. Розвиток економіки як 

науки. 

Структурний план лекції 

1. Предмет економічної теорії. 

2. Економічні закони і категорії. 

3. Функції економічної теорії. 

4. Метод економічної теорії. 

 



  

Лекція 2. 

Тема 1.2. Суспільне виробництво, його зміст, фактори та результати. 

Виробничі можливості суспільства. 

Структурний план лекції 

1. Сутність і зміст суспільного виробництва. 

2. Фактори і результати суспільного виробництва. 

3. Виробничі можливості суспільства. 

 

Лекція 3. 

Тема 1.3. Економічна система суспільства. Типи економічних систем. 

Структурний план лекції 

1. Сутність економічної системи та її основні риси. 

2. Основні структурні елементи економічної системи. 

3. Еволюція економічних систем. 

 

Лекція 4. 

Тема 1.4. Власність і економічні інтереси в системі економічних 

відносин. 

Структурний план лекції 

1. Зміст власності і її правочинності. 

2. Класифікація власності та її роль у функціонуванні ринкової економіки. 

3. Економічні потреби і інтереси, їх структура. 

 

Лекція 5. 

Тема 1.5. Теоретичні засади грошей і грошового обігу. 

Структурний план лекції 

1. Виникнення та розвиток грошових відносин. 

2. Гроші та їхні функції. 

3. Сучасні функціональні форми грошей. 

4. Закони грошового обігу. Інфляція. 

 

Лекція 6. 

Тема 1.6. Капітал і наймана праця. 

Структурний план лекції 

1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. 

2. Механізм створення додаткової вартості 

3. Капітал і праця. Робоча сила як товар. 

4. Заробітна плата та її теорії. 

 

Лекція 7. 

Тема 1.7. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво. 

Структурний план лекції 

1. Поняття і види підприємств в Україні. 

2. Продукція підприємства та складові її вартості 



  

3. Місце та роль підприємництва і домогосподарств в економічній системі 

суспільства. 

 

Лекція 8. 

Тема 1.8. Ринкова економіка: умови виникнення, сутність, структура, 

інфраструктура та основні моделі. 

Структурний план лекції 

1. Причини та умови виникнення ринкової економіки системи. 

2. Характерні риси ринкової економіки. 

3. Структура і інфраструктура ринку. 

4. Ринковий механізм і  його роль у функціонуванні ринку. 

5. Попит і пропозиція. 

 

Лекція 9. 

Тема 1.9. Національна економіка України. Основні макроекономічні  

показники. 

Структурний план лекції 

1. Суспільне відтворення і його типи. 

2. Національна економіка України. 

3. Система національних рахунків. 

 

Лекція 10. 

Тема 1.10. Відтворення та економічне зростання. Макроекономічна 

нестабільність. 

Структурний план лекції 

1. Сутність процесу суспільного відтворення. Типи  і види відтворення. 

2. Сутність процесу економічного зростання та його фактори. 

3. Система макроекономічних показників економічного зростання. 

4. Види, ознаки економічних криз та шляхи виходу з них. 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародні відносини і світова морська торгівля. 

Лекція 11. 

Тема 2.1. Закономірності розвитку світового господарства і економічні 

аспекти глобальних проблем. 

Структурний план лекції 

1. Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства.  

2. Основні форми економічної глобалізації 

3. Причини виникнення і сутність глобальних проблем.  

4. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем та розвитку 

світового господарства. 

 



  

Лекція 12. 

Тема. 2.2. Україна в системі міжнародних економічних відносин. 

Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків. 

Структурний план лекції 

1. Суть міжнародних економічних відносин та факторів, що на них 

впливають.  

2. Основні напрями, форми і суб’єкти зовнішньоекономічних відносин 

України.  

3. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України.  

 

Лекція 13. 

Тема. 2.3. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 

економічних відносин. 

Структурний план лекції 

1. Міжнародна торгівля в системі економічних  відносин.  

2. Роль міжнародних організацій в регулювання міжнародної торгівлі. 

3. Експортно-імпортний потенціал України.  

 

Лекція 14. 

Тема. 2.4. Світова морська торгівля: проблеми та тенденції розвитку. 

Структурний план лекції 

1. Специфічні риси світової морської торгівлі.  

2. Територіальний аспект структури та динаміки світової морської торгівлі. 

3. Тенденції в міжнародній морській торгівельній політиці.  

4. Державний вплив на міжнародну морську торгівлю.  

 

Лекція 15. 

Тема. 2.5. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин. 

Структурний план лекції 

1. Формування економічної єдності світу. 

2. Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ у налагодженні зв'язків 

національних економік зі світовим господарством. 

3. Глобальні проблеми світової економіки.  

4. Координація міжнародної економічної політики. 

 



  

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1.1. Предмет та метод економічної теорії. Розвиток 

економіки як науки 

1 

2.  Тема 1.2. Суспільне виробництво, його зміст, фактори та 

результати. Виробничі можливості суспільства. 

1 

3.  Тема 1.3. Економічна система суспільства. Типи 

економічних систем. 

1 

4.  Тема 1.4. Власність та економічні інтереси в системі 

економічних відносин. 

1 

5.  Тема 1.5. Теоретичні засади грошей і грошового обігу 1 

6.  Тема 1.6. Капітал і наймана праця 1 

7.  Тема 1.7. Підприємство як товаровиробник. 

Підприємництво 

1 

8.  Тема 1.8. Ринкова економіка: умови виникнення, 

сутність, структура, інфраструктура та основні моделі 

1 

9.  Тема 1.9. Національна економіка України. Основні 

макроекономічні  показники 

1 

10.  Тема 1.10. Відтворення та економічне зростання. 

Макроекономічна нестабільність 

1 

11.  Тема 2.1. Закономірності розвитку світового 

господарства і економічні аспекти глобальних проблем. 

1 

12.  Тема 2.2. Україна в системі міжнародних економічних 

відносин. Проблеми інтеграції України до системи 

світогосподарських зв’язків. 

1 

13.  Тема 2.3. Міжнародна торгівля як провідна форма 

міжнародних економічних відносин 

1 

14.  Тема 2.4. Світова морська торгівля: проблеми та 

тенденції розвитку. 

1 

15.  Тема 2.5. Економічна єдність світу і глобальні проблеми 

міжнародних економічних відносин. 

1 

Разом 15 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади економічної теорії та економіки 

України. 

Контрольні питання 

1. В чому полягає сутність процесу суспільного виробництва та визначити 

його роль в житті людини? 

2. Охарактеризуйте процес суспільного виробництва з погляду на його 

відтворення. 

3. Охарактеризуйте фактори виробництва та способи їх поєднання. 

4. Назвіть структуру суспільного продукту. 

5. Що таке економічна система? 



  

6. Перелічить основні структурні елементи та принципи побудови 

економічної системи. 

7. Назвіть принципи визначення економічних систем. 

8. Які джерела руху економічної системи? 

9. Перелічить основні риси системи ринкової економіки. 

10. Чому тривалий час основною формою організації виробництва було 

натуральне виробництво? 

11. Дайте характеристику основних рис натурального виробництва. 

12. Що таке товарне виробництво, чим воно відрізняється від натурального 

господарства? 

13. Назвіть основні умови виникнення товарного виробництва. 

14. Охарактеризуйте риси товарного виробництва. 

15. Які властивості товару і чим він відрізняється від продукту? 

16. Розкрийте сутність двоїстого характеру праці, втіленої в товар. 

17. Охарактеризуйте сутність закону вартості та перелічить його функції. 

18. У чому полягає сутність підприємства? 

19. Перелічіть форми підприємств залежно від власності, розмірів, сфер 

діяльності. 

20. Які функції виконує підприємство? 

21. Що відноситься до капіталу підприємства? 

22. Які функції капіталу підприємства? 

23. Яких послідовних форм набуває капітал підприємства під час свого 

кругообігу? 

24. Охарактеризуйте стадії кругообігу капіталу підприємства 

Форма контролю: перевірка конспектів, усне опитування, розв’язання задач, 

тестування. 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародні відносини і світова морська торгівля. 

Контрольні питання 

1. Які причини та умови виникнення ринкової економіки? 

2. Назвіть і охарактеризуйте закони ринкової економіки та механізми їх 

функціонування. 

3. Охарактеризуйте структуру та інфраструктуру ринка. 

4. В чому полягає роль ринкового механізму у функціонуванні ринка? 

5. Назвіть позитивні та негативні сторони ринка. 

6. З яких частин складається торговельний капітал і як відбувається їх 

відтворення? 

7. Що таке витрати обігу, їх склад? 

8. Що являє собою товарна біржа та яка її роль? 

9. Позичковий капітал, його місце і роль у процесі кругообігу 

промислового капіталу. 

10. Кредитна система та її основні ланки. 

11. Що таке банк, які ви знаєте види банків? 

12. З яких джерел формуються доходи населення. 

13. Назвіть джерела формування доходів підприємства. 



  

14. Охарактеризуйте методи регулювання розподілу доходів державою. 

15. Охарактеризуйте основні етапи розвитку капіталізму. 

16. Які основні причини розпаду світової системи соціалізму? 

17. Назвіть характерні риси змішаної економічної системи та її функції 

18. Зазначте сутність інтернаціоналізації господарських відносин. 

19. Перелічить міжнародні міжрегіональні економічні об’єднання. 

20. Визначте характер і тенденції розвитку глобальних економічних 

проблем. 

Форма контролю: перевірка конспектів, усне опитування, тестування. 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1.1. Предмет та метод економічної теорії. Розвиток 

економіки як науки 

4 

2.  Тема 1.2. Суспільне виробництво, його зміст, фактори та 

результати. Виробничі можливості суспільства. 

4 

3.  Тема 1.3. Економічна система суспільства. Типи 

економічних систем. 

4 

4.  Тема 1.4. Власність та економічні інтереси в системі 

економічних відносин. 

4 

5.  Тема 1.5. Теоретичні засади грошей і грошового обігу 4 

6.  Тема 1.6. Капітал і наймана праця 4 

7.  Тема 1.7. Підприємство як товаровиробник. 

Підприємництво 

4 

8.  Тема 1.8. Ринкова економіка: умови виникнення, 

сутність, структура, інфраструктура та основні моделі 

4 

9.  Тема 1.9. Національна економіка України. Основні 

макроекономічні  показники 

4 

10.  Тема 1.10. Відтворення та економічне зростання. 

Макроекономічна нестабільність 

4 

11.  Тема 2.1. Закономірності розвитку світового 

господарства і економічні аспекти глобальних проблем. 

4 

12.  Тема 2.2. Україна в системі міжнародних економічних 

відносин. Проблеми інтеграції України до системи 

світогосподарських зв’язків. 

4 

13.  Тема 2.3. Міжнародна торгівля як провідна форма 

міжнародних економічних відносин 

4 

14.  Тема 2.4. Світова морська торгівля: проблеми та 

тенденції розвитку. 

4 

15.  Тема 2.5. Економічна єдність світу і глобальні проблеми 

міжнародних економічних відносин. 

4 

Разом 60 

 



  

Самостійна робота студентів передбачає самостійне опрацювання 

навчально-методичного матеріалу, виконання практичних та тестових завдань. 

Крім того, для студентів заочної форми навчання обов’язковим є виконання 

контрольних робіт. 

Самостійна робота проводяться з метою поглибленого засвоєння 

студентами теоретичних положень економічної теорії, ознайомлення з основними 

методами економічних досліджень, набуття навичок роботи з різноманітними 

джерелами інформації. Результати самостійної роботи представляються у формі 

реферату. 

Тематика для виконання рефератів 

1. Трактовка предмета економічної теорії різними економічними школами. 

2. Виникнення та основні етапи розвитку політичної економії. 

3. Значення політичної економії для сучасних соціально-економічних 

перетворень в Україні. 

4. Діалектика взаємозв’язку потреб та виробництва. 

5. Проблеми ресурсозабезпечення і ресурсозбереження в Україні. 

6. Динаміка сукупного суспільного продукту в економіці України. 

7. Ефективність виробництва в економіці України. 

8. Критерії класифікації економічних систем. 

9. Розвиток відносин власності капіталістичної економічної системи. 

10. Реалізація відносин власності та її форми. 

11. Економічні інтереси, їх система і характерні риси. 

12. Роздержавлення та приватизація, їх форми та методи. 

13. Основні напрямки реформування відносин власності в АПК України. 

14. Державна власність в економічній системі суспільства. 

15. Державна власність в країнах з розвинутою економікою. 

16. Виникнення і діалектика товарного виробництва. 

17. Аналіз теорій вартості товару. 

18. Характеристика двоїстого характеру праці, втіленої в товарі. 

19. Природа сучасних грошей. 

20. Теорія інфляції та її еволюція. 

21. Грошові потоки та їх вплив на грошову масу. 

22. Грошова маса, неплатежі та інфляція. 

23. Соціально орієнтований ринок та його характерні риси. 

24. Закономірності становлення ринкової економіки. 

25. Проблеми переходу України до ринкової економіки. 

26. Приховане безробіття в економіці України. 

27. Виникнення і формування маркетингу як науки. 

28. Роль маркетингу в економічному зростанні. 

29. Конкурентоспроможність української продукції. 

30. Природна монополія і її зміст. 

31. Економічний закон конкуренції. 

32. Монополізм в економіці України. 

33. Особливості функціонування аграрних бірж. 

34. НБУ та особливості його діяльності. 



  

35. Проблема формування акціонерних товариств в Україні. 

36. Бізнес у розвинутих країнах світу. 

37. Особливості розвитку менеджменту на підприємствах України. 

38. Фермерські господарства та перспективи їх діяльності. 

39. Мінімальна заробітна плата та її критерії. 

40. Особливості формування доходів державного бюджету України. 

41. Взаємозв’язок між рівнем податків і доходами бюджету. 

42. Проблема збалансованого розвитку народного господарства України. 

43. Теорія «довгих хвиль» в економіці М.Д. Кондратьєва. 

44. Особливості державного регулювання економіки України на сучасному 

етапі. 

45. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність. 

46. Особливості вивозу капіталу в сучасних умовах. 

47. Міжнародний валютний фонд і його вплив на економічний розвиток 

країн світу. 

48. Створення єдиного європейського економічного простору. 

49. Особливості вирішення екологічної проблеми в країні. 

50. Міжнародні економічні відносини і принципи їх організації. 

 

Методичні рекомендації  для виконання контрольних робіт студентами 

заочної форми навчання 

 

Контрольна робота має відображати окремі теоретико-практичні проблеми 

дисципліни і виконуватися студентом після вибору ним відповідних питань 

(завдань). У зв’язку зі специфічними особливостями навчальних дисциплін, 

контрольна робота виконується письмово у формі реферату, в якому 

розглядаються конкретні ситуації. 

Під час виконання контрольної робота студента здійснюють такі заходи: 

 уточнюють завдання, відшукують необхідні джерела для робота над 

ними; 

 виявляють тенденції розвитку процесів, що випливають із завдання, 

теоретично обґрунтовують та оцінюють їх; 

 конкретно вирішують завдання, здійснюють його пояснення та 

інтерпретацію; 

 формулюють заключні висновки, розкривають прогнози розвитку 

процесу (явища) у перспективі. 

Контрольна робота виконується студентами самостійно та обов’язково має 

містити: 

 титульний аркуш; 

 зміст (номер завдання та його назву); 

 відповіді (із посиланнями на використану літературу) на питання зі 

списку питань для контрольної робота, наведеного нижче; 

 список використаної літератури. 

При виконанні кожного завдання необхідно зазначити його номер і 

переписати умову. 



  

Контрольна робота має бути викладена логічно і технічно правильно 

оформлена: написана чітким і розбірливим почерком у зошиті чи на аркушах 

розміром 210x297 мм, допускаються інші варіанти — друкований (через 1,5 

інтервали) чи комп’ютерний (1,5 інтервали, шрифт типу Тіme New Roman - 14) 

текст. Сторінки мають бути пронумерованими і мати поля (зліва 30 мм, справа 15, 

зверху і знизу по 20 мм). 

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 8-10 сторінок. 

Наприкінці роботи наводиться список використаних літературних джерел, 

ставиться підпис студента і дата виконання. 

До контрольної роботи кожного студента входять по 4 питання з переліку, 

що наводиться нижче, за варіантом, який визначається за принципом 

відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера залікової книжки 

студента. 

 



  

Таблиця визначення варіанта контрольної роботи та питань для опрацювання 

 
Передостання 

цифра № 

залікової 

книжки 

Остання цифра № залікової книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

25,  

51,  

77, 

100 

1,  

26, 

52, 

78 

2,  

27, 

53,  

79 

3,  

28, 

54,  

80 

4,  

29, 

55,  

81 

5,  

30, 

56, 

82 

6,  

31, 

57, 

83 

7,  

32, 

58, 

84 

8,  

33, 

59, 

85 

9,  

34, 

60, 

86 

1 

10, 

35,  

61, 

87 

11, 

36, 

62, 

88 

12, 

37, 

63, 

89 

13, 

38, 

64, 

90 

14, 

39, 

65, 

91  

15, 

40, 

66, 

92 

16, 

41, 

67, 

93 

17, 

42, 

68, 

94 

18, 

43, 

69, 

95 

19, 

44, 

70, 

96 

2 

20, 

45, 

71, 

97 

21, 

46, 

72,  

98 

22, 

47, 

73, 

99 

23, 

48, 

74, 

100 

24, 

49, 

75, 

1 

25, 

50, 

76, 

2 

26, 

51, 

77, 

3 

27, 

52, 

78, 

4 

28, 

53, 

79,  

5 

29, 

54, 

80, 

6 

3 

30, 

55, 

81, 

7 

31, 

56, 

82, 

8 

32, 

57, 

83, 

9 

33, 

58, 

84, 

10 

34, 

59, 

85, 

11 

35, 

60, 

86, 

12 

36, 

61, 

87, 

13 

37, 

62, 

88, 

14 

38, 

63, 

89, 

15 

39, 

64, 

90, 

16 

4 

40, 

65, 

91, 

17 

92, 

41, 

66, 

18 

42, 

67, 

93, 

19 

43, 

68, 

94, 

20 

44, 

69, 

95, 

21 

45, 

70, 

96, 

22 

46, 

71, 

97, 

23 

47, 

72, 

98, 

24 

48, 

73, 

99, 

25 

49, 

74, 

100, 

26 

5 

50, 

75,  

1, 

27 

51, 

76,  

2, 

28 

52, 

77,  

3, 

29 

53, 

78,  

4, 

30 

54, 

79,  

5,  

31 

55, 

80,  

6, 

32 

56, 

81,  

7,  

33 

57, 

82,  

8, 

34 

58, 

83,  

9, 

35 

59, 

84, 

10, 

36 

6 

60, 

85, 

11, 

37 

61, 

86, 

12, 

38 

62, 

87, 

13, 

39 

63, 

88, 

14, 

40 

64, 

89, 

15, 

41 

65, 

90, 

16, 

42 

66, 

91, 

17, 

43 

67, 

92, 

18, 

44 

68, 

93, 

19, 

45 

69, 

94, 

20, 

46 

7 

70, 

95, 

21, 

47 

71, 

96, 

22, 

48 

72, 

97, 

23, 

49 

73, 

98, 

24, 

50 

74, 

99, 

25, 

51 

75, 

100, 

26, 

52 

76,  

1,  

27, 

53 

77,  

2,  

28, 

54  

78,  

3, 

29, 

55 

79,  

4, 

30, 

56 

8 

80,  

5, 

31, 

57 

81,  

6, 

32, 

58 

82,  

7, 

33, 

59 

83,  

8, 

34, 

60 

84,  

9, 

35, 

61 

85, 

10, 

36, 

62 

86, 

11, 

37,  

63 

87, 

12, 

38, 

64 

88, 

13, 

39, 

65 

89, 

14, 

40, 

66 

9 

90, 

15, 

41, 

67 

91, 

16, 

42, 

68 

92, 

17, 

43, 

69 

93, 

18, 

44,  

70 

94, 

19, 

45, 

71 

95, 

20, 

46, 

72 

96, 

21, 

47, 

73 

97, 

22, 

48, 

74 

98, 

23, 

49, 

75 

99, 

24, 

50, 

76 

 



  

Питання 

для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з  

дисципліни «Основи економічної теорії та економіки України» 
 

1. Предмет дослідження в економічній теорії. Різні підходи до його визначення і 

аналізу різними школами.  

2. Походження, розвиток та сучасне розуміння «економічної теорії».  

3. Виробничі відносини як суспільна форма вияву продуктивних сил.  

4. Організаційно-економічні, техніко-економічні відносини та соціально-

економічні відносини. 

5. Метод економічної теорії та його зміст. Особливості наукового пізнання.  

6. Економічні категорії і закони. Система економічних законів.  

7. Функції економічної теорії.  

8. Місце економічної теорії в системі економічних наук. 

9. Виробництво як основа життя та розвитку суспільства.  

10. Суспільний поділ праці як чинник розвитку продуктивних сил.  

11. Економічні ресурси та їх класифікація. Обмеженість (рідкість) економічних 

ресурсів.  

12. Ефективність виробництва та її економічні та соціальні показники. 

13. Економічний устрій. Спосіб виробництва.  

14. Суспільно - економічна формація та її складові.  

15. Основні фактори процесу виробництва, їх соціально - економічні форми і 

способи поєднання. 

16. Суспільний продукт і його структура.  

17. Виробництво, розподіл, обмін і споживання суспільного продукту. 

18. Сутність економічної системи та її основні риси. Основні структурні елементи 

економічної системи. 

19. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.  

20. Економічні відносини як складова економічної системи.  

21. Діалектика взаємозв'язку виробничих сил та економічних відносин.  

22. Регулювання і саморегулювання економічної системи.  

23. Типи і еволюція економічних систем.  

24. Зміст власності і її правочинності. Економічне і юридичне визначення власності. 

Суб'єкти власності. Об'єкти власності.  

25. Типи, види, форми власності та їх реалізація. 

26. Економічні потреби, їх суть і класифікація. Закон зростання потреб.  

27. Економічний інтерес, його об'єкт. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку.  

28. Соціально-економічні суперечності в системі інтересів та шляхи їх розв'язання.  

29. Натуральна форма організації виробництва. Суть і риси натурального 

господарства та його історичні межі. 

30. Товарне виробництво. Об'єктивні причини виникнення товарного виробництва, 

його суть, ознаки і роль у розвитку суспільства.  

31. Форми товарного виробництва: спільні риси та відмінності. 

32. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці.  

33. Вартість і ціна: альтернативні теорії.  

34. Закон вартості та його роль у розвитку товарного виробництва. 

35. Закономірності виникнення та суть грошей. Функції грошей та їх еволюція.  

36. Сучасні функціональні форми грошей. Грошова система та її основні елементи. 

37. Закони грошового обігу.  



  

38. Інфляція, її сутність, причини та соціально-економічні наслідки. 

39. Сталість грошей та грошові реформи. Методи стабілізації валют. 

40. Капітал як економічна категорія товарного виробництва.  

41. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу.  

42. Альтернативні теорії капіталу. Механізм створення додаткової вартості. 

43. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця.  

44. Робоча сила як товар та її властивості. Фактори впливу на величину вартості 

робочої сили. 

45. Заробітна плата: сутність, форми, системи. Теорії заробітної плати.  

46. Номінальна і реальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії. 

47. Сутність, риси і умови функціонування підприємства. Форми і види 

підприємств.  

48. Капітал підприємства. Концентрація та централізація капіталу. 

49. Кругообіг промислового капіталу та його стадії, оборот капіталу. Основний і 

оборотний капітал. 

50. Амортизація та відтворення основного капіталу. Фізичний та моральний знос 

основного капіталу.  

51. Соціально-економічна характеристика та умови розвитку підприємництва. Нові 

види підприємницької діяльності. 

52. Витрати виробництва та їх види.  

53. Валовий дохід, його сутність та структура.  

54. Значення прибутку в розвитку підприємства. 

55. Причини та умови виникнення ринкової економічної системи.  

56. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Характерні риси ринкової економіки.  

57. Структура та інфраструктура ринку. Ринковий механізм, його складові.  

58. Функції ринку. Позитивні і негативні сторони ринку. Моделі ринку. 

59. Конкуренція та її сутність. Способи конкурентної боротьби. 

60. Ступінь конкурентності та ринок. Ринок чистої та монополістичної конкуренції. 

61. Монополія та її негативні наслідки для економіки. 

62. Закон попиту. Крива попиту. Цінова еластичність попиту. 

63. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Цінова еластичність пропозиції. 

64. Ціна рівноваги. Кон’юнктура ринку. 

65. Ціна та її функції. Процес ціноутворення. 

66. Основні види цін та методи ціноутворення. 

67. Об'єктивні передумови зміни ролі держави в економічній системі.  

68. Державне регулювання економіки: зміст та основні цілі. Функції держави в 

ринковій економіці. 

69. Форми, методи та інструменти регулювання економіки.  

70. Державний сектор економіки та його основна функція. 

71. Капітал в сфері торгівлі. Витрати обігу. Торговий прибуток і механізм його 

утворення, норма торгового прибутку.  

72. Роздрібна та оптова торгівля. Форми торгівлі в сучасних умовах. 

73. Сутність, джерела, функції та особливості позичкового капіталу.  

74. Підприємницький дохід і позичковий відсоток.  

75. Суть, особливості і функції кредиту. Основні форми кредиту.  

76. Сутність і становлення банківської системи. Банківський прибуток. 

77. Сутність, специфіка і структура аграрних відносин. Механізм утворення 

земельної ренти та її форми (диференціальна, абсолютна, монопольна). 

78. Аграрно-промисловий комплекс, його структура та значення.  



  

79. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. 

80. Сутність суспільного відтворення. Відтворення елементів економічної системи.  

81. Просте відтворення. Розширене відтворення. Типи розширеного відтворення.  

82. Суспільний продукт та закономірності його розширеного відтворення. 

83. Сутність економічного зростання та його фактори. Система показників 

економічного зростання.  

84. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання.  

85. Економічні цикли: сутність, структура, фактори та модифікації. Антициклічна 

політика держави. 

86. Види, ознаки економічних криз та шляхи виходу з них.  

87. Безробіття, його види та наслідки.  

88. Ринок праці та особливості його функціонування. 

89. Сутність та механізм формування доходів населення. Джерела формування 

доходів.  

90. Первісні та вторинні доходи населення. Фактори які впливають на розмір 

доходів.  

91. Підприємницький дохід та прибуток. Монополістичний прибуток.  

92. Політика держави щодо формування та розподілу доходів.  

93. Державний бюджет і шляхи подолання його дефіциту. 

94. Основні напрямки соціальної політики держави та її економічна ефективність. 

Рівень життя населення. 

95. Закономірності та етапи розвитку капіталізму.  

96. Механізм функціонування адміністративно-командної економіки. Сутність та 

ознаки змішаної економіки.  

97. Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства.  

98. світового господарства. Основні форми економічної глобалізації 

99. Причини виникнення і сутність глобальних проблем. Класифікація глобальних 

проблем.  

100. Міжнародне співробітництво у розв'язанні глобальних проблем та розвитку 

світового господарства. 

 



  

8. Методи навчання 

 

Організація навчального процесу з дисципліни «Основи економічної теорії та 

економіки України» здійснюється на основі Методичних рекомендацій щодо 

запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових 

документів у вищих навчальних закладах. 

Для досягнення мети та завдань вивчення дисципліни, студенти мають 

прослухати лекції та взяти участь у семінарських та/або практичних заняттях, 

передбачених навчальним планом, пройти рубіжний контроль у вигляді 

відповідей на контрольні тестові завдання, а також самостійних (позааудиторних) 

занять у формі виконання письмових контрольних робіт (якщо вони передбачені 

навчальним планом). У кожній роботі має бути вичерпна та аргументована 

відповідь на визначені в ній питання. 

Форми проведення занять: лекції, семінарські (практичні) заняття, 

індивідуальна робота, самостійна робота студентів під керівництвом викладача. 

В лекціях передбачено: 

 висвітлити основні теоретичні питання курсу; 

 включити студентів у коло проблем, що вивчає економічна теорія; 

 показати можливість використання знань з економічної теорії для 

осмислення й розуміння найбільш актуальних проблем сьогодення. 

Практичні заняття направлені на закріплення та поглиблення знань, 

отриманих студентами в процесі навчання, а також застосування цих знань на 

практиці. 

Індивідуальна робота студентів має: 

 навчити студентів особисто шукати інформацію з питань запропонованої 

теми; 

 спрямувати студентів на вироблення активної життєвої позиції; 

 продемонструвати власне розуміння втілення теоретичних положень 

економічної теорії в діяльності господарюючих суб'єктів в ринкових 

умовах. 

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача має: 

 навчити студентів вести дискусію з питань самостійно вивченої теми; 

 активізувати творчу роботу студентів, спрямовану на самостійність 

міркувань та формування власної думки щодо світоглядних проблем; 

 продемонструвати отримані навички, довести здатність студентів 

використовувати одержанні знання у повсякденному житті та у професійній 

діяльності. 

 

9. Методи контролю 

За КМСОНП оцінювання рівня знань студентів за 100-бальною шкалою 

передбачає проведення поточного та підсумкового контролю. 

Види й форми контролю успішності студентів: 

П – поточний контроль включає: 

 поточні контрольні роботи; 



  

 поточне тестування; 

 усне опитування; 

 виступи з повідомленнями; 

 розв’язання задач; 

 перевірку наявності та систематичності ведення конспектів лекцій і 

виконання завдань, винесених на самостійне та індивідуальне вивчення. 

Кожен вид робіт оцінюється, виходячи з максимальної кількості балів – 2-7 

(в залежності від складності та змістовності теми). За правильне оформлення і 

здачу в установлений термін кожного передбаченого виду робіт нараховуються 

додаткові 2 бали, за несумлінне і несвоєчасне виконання роботи 2 бали 

знімаються. Такий підхід має спонукати студента до необхідності виконувати 

завдання, винесені на самостійне та індивідуальне вивчення. Сума балів, набраних 

студентом при виконанні всіх зазначених видів робіт протягом модуля, сумується 

і загалом складає 60 балів (змістовий модуль 1 – 30 балів; змістовий модуль 2 – 30 

балів). 

Мінімальна сума, яку студент повинен набрати у разі вивчення всіх 

елементів робіт: змістовий модуль 1 – 15 балів; змістовий модуль 2 – 15 балів, є 

умовою допуску студента до передбаченого програмою модульного 

(тематичного) контрольного заходу. 

Якщо студент не набрав мінімальну кількість балів, то він не допускається 

до модульного (тематичного) контрольного заходу і йому рекомендується набрати 

цю кількість балів за рахунок виконання індивідуальних завдань та поточного 

тестування. 

М – модульний контроль передбачає: 

 проведення модульних (тематичних) контрольних робіт. 

Модульні (тематичні) контрольні роботи передбачають письмове 

опитування й оцінювання якості знань студента за питаннями та завданнями, 

наведеними у додатках 1 та 2. 

Протягом семестру на двох модульних (тематичних) контрольних заходах 

студент може отримати до 30 балів. 

Пд – підсумковий контроль передбачає: 

 проведення семестрового екзамену (заліку). 

Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу може визначатись 

і без проведення екзамену (заліку) як інтегрована оцінка засвоєння всіх змістових 

модулів. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю отримав 

не менше 60 балів, за його бажанням може бути звільнений від екзамену/заліку 

(якщо він набрав по всім модулям встановлений мінімум балів) і отримати 

набрану кількість балів як підсумкову оцінку або для підвищення свого балу 

складати екзамен. 

Студент, що набрав за результатами поточного та модульного контролю 59 і 

менше балів, здає підсумковий семестровий екзамен (залік), який проводиться у 

письмовій формі за переліком питань, наведених у додатку 3. 

Студент, який набрав менше 35 балів за результатами поточного контролю 

та двох модульних (тематичних) контрольних заходів – до складання екзамену 



  

(заліку) не допускається. Йому рекомендується набрати необхідну кількість балів 

за рахунок виконання індивідуальних завдань, співбесід, поточних контрольних 

робіт, написання рефератів тощо. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний та модульний контроль 
Підготовка 

реферату 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

10 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Разом Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Разом 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 20 

МКР1: 20 МКР2: 10 

Разом 60 Разом 30 

Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів; 

МКР1, МКР2 – модульні (тематичні) контрольні роботи. 
 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

10.2. Критерії оцінки знань 

Оцінка А «зараховано» (90-100 балів) заслуговує студент, що виявив 

систематичне і глибоке знання лекційного матеріалу, продемонстрував 

знайомство з додатковою літературою, рекомендованою навчальною програмою. 

Під час виконання теоретичних та практичних завдань студент показав навики й 

вміння аналізувати дані, послідовно і логічно їх викладати, проявив творчі 

здібності під час розгляду практичних ситуацій. 

Оцінка В, С «зараховано» (74-89 балів) заслуговує студент, який виявив 

повне знання навчальної програми дисципліни, успішно справився з завданнями, 

наведеними в модульних контрольних роботах, опрацював основну літературу, 

рекомендовану для вивчення даної дисципліни в програмі курсу. При цьому 

студент допустив окремі неточності в підготовці відповідей, але продемонстрував 

систематичні знання з дисципліни, уміння аналізувати самостійно, робити 

висновки по різним проблемам економічної теорії. 

Оцінка E, D «зараховано» (60-73 балів) виставляється студенту, який 



  

показав знання основного учбово-програмного матеріалу та основної літератури в 

обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої професійної 

діяльності. При цьому студент допустив помилки у відповідях, пов’язані з 

недостатнім умінням аналізувати зміст завдання, застосовувати знання 

теоретичного матеріалу для вирішення практичних проблем. 

Оцінка FX «не зараховано з можливістю повторного складання» (35-59 балів) 

виставляється студентам, що виявили серйозні прогалини в знаннях основного 

учбово-програмного матеріалу, допустили принципові помилки у відповідях на 

запитання модульних контрольних робіт і показали невміння аналізувати зміст 

завдання, послідовно викладати матеріал та робити необхідні висновки. 

Оцінка F «не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» 

(менше 35 балів) вказує на те, що студент не володіє знаннями навчального 

матеріалу, не має достатньої підготовки для вирішення теоретичних та 

практичних завдань. Тому йому необхідне повторне вивчення курсу. 

 

Система рейтингових балів 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) відповіді на практичних заняттях; 

2) результати написання модульних (тематичних) контрольних робіт (МКР); 

3) результати виконання індивідуальних завдань; 

4) відповіді на тестові завдання екзамену. 

1. Поточний контроль (практичні та індивідуальні заняття): 

Максимальна кількість балів за відповіді на практичних заняттях та виконання 

індивідуальних завдань 60. Розподіл балів по кожній темі: 2 бали (Т10, Т12, Т13), 

3 бали (Т3, Т6), 4 бали (Т16), 5 балів (Т2, Т5, Т9, Т11, Т14, Т15), 7 балів (Т3, Т8). 

2. Модульний контроль: 

Максимальна кількість балів за дві МКР дорівнює 30 балам. Розподіл балів по 

модулях: МКР1 – 15 балів; МКР2 – 15 балів. 

3. Підсумковий контроль (екзаменаційна складова шкали / підготовка 

реферату) – 10 балів. 

4. Штрафні та заохочувальні бали за: 

несвоєчасне виконання індивідуальної роботи…………………………–2 бали 

несвоєчасне написання МКР………………………..…..….….….….…..–2 бали 

усне повідомлення з тем модуля (виступ на практичному занятті)...…+5 балів 

підготовка реферату з теми модуля……...…………………………...….+5 балів 

 

11.  Методичне забезпечення 

 

Під час лекційних, практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи 

студентам у якості методичного матеріалу надаються: 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії та 

економіки України» українською та російською мовами (на електронних носіях). 

2. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії та 

економіки України» українською та російською мовами. 



  

3. Завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з 

навчальної дисципліни «Основи економічної теорії та економіки України». 

4. Роздатковий ілюстрований матеріал (таблиці, схеми, малюнки) до 

відповідних тем навчальної програми. 

Крім цього, з метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та 

підвищення якості виконання індивідуальних завдань (для студентів денної 

форми навчання) проводяться групові та індивідуальні консультації відповідно 

затвердженого графіку. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу 

змістового модуля оцінюється шляхом проведення модульних контрольних робіт 

(для студентів денної форми навчання) та перевірки контрольних робіт (для 

студентів заочної форми навчання). 

 

12. Рекомендована література 

Базова: 

Законодавчо-нормативні документи: 

1. Конституція України – Режим доступу: htpp://www.zakon.rada.gov.ua. 

2. Господарський кодекс України – Режим доступу: 

htpp://www.zakon.rada.gov.ua/. 

3. Цивільний кодекс України – Режим доступу: 

htpp://www.zakon.rada.gov.ua/. 

4. Земельний кодекс України – Режим доступу: 

htpp://www.zakon.rada.gov.ua/. 

5. Закон України «Про захист економічної конкуренції» – Режим доступу: 

htpp://www.zakon.rada.gov.ua/. 

6. Закон України «Про природні монополії» – Режим доступу: 

htpp://www.zakon.rada.gov.ua/. 

7. Закон України «Про банки та банківську діяльність» – Режим доступу: 

htpp://www.zakon.rada.gov.ua/. 

Базова: 

8. Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини [текст] : навч. посіб. / 

Амеліна І. В., Попова Т. Л., Владимиров С. В. - К. : "Центр учбової літератури", 

2013 – 256c.  

9. Міжнародна економіка [текст] : навч. посіб. / За ред. Г. Е. Гронтковської 

/ Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. - К. : «Центр 

учбової літератури», 2014. – 384 с. 

10. Рожкова Т. С. Міжнародна торгівля: підручник / Т. С. Рожкова [переклад 

з укр. Т.С. Рожкова]. – К.: КиМУ, 2015. – 665 с. 

Допоміжна: 

11. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / 

В.Д. Базилевич. Л.О.Баластрик. – К. : Атіка, 2006. – 368с. 

12. Економічна теорія [Текст]: Навч. посіб. для студентів, які здобувають 

ступінь вищої освіти бакалавра та магістра галузі знань 08 «Право» – К.: «Центр 

учбової літератури», 2015. – 224 с. 



  

13. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег [Текст] / Дж. 

М. Кейнс. – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 352с. 

14. Макконнелл К.Р., Брю С.А. Экономикс: принципи проблеми, політика 

[Текст] / К.Р. Макконнелл, С.А. Брю: В 2 т. – М. : ІНФРА-М, 2003. – Т.1. – 399с., 

Т.2. – 400с. 

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

економікою в умовах глобалізації [Текст] / С.М. Макуха. – Х.: Право, 2005. – 

304с. 

16. Маршалл А. Принципы  экономической науки [Текст] / А. Маршалл: В 3 

т., пер. с англ. – М. : Прогресс, 1993. 

17. 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. 

18. Нуреев Н.М. Курс микроэкономики: Учебник / Н.М.Нуреев. – М.: 

Инфра-М, Норма, 2017. – 416с. 

19. Оверченко В. І., Мажак З. М., Софій М. І. Мікроекономіка: Навчальний 

посібник./ за наук. ред. О. Л. Ануфрієвої. – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ». – 2015. 

– 348 с. 

20. Основи економічної теорії [Текст] : підручник / за ред. Л.С. Шевченко – 

Х. : Право, 2008 – 369с. 

21. Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – 

Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 268 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. http://library.if.ua/books 

2. http://lucl.lucl.kiev.ua/start/lit_econom.html 

3. http://www.readbook.com.ua 

4. http://www.libfree.com 

5. http://www.studentbooks.com.ua 

6. http://www.readbookz.com 

7. http://www.elobook.com 

8. http://www.economictheory.narod.ru 

http://library.if.ua/books
http://lucl.lucl.kiev.ua/start/lit_econom.html
http://www.readbook.com.ua/
http://www.libfree.com/
http://www.studentbooks.com.ua/
http://www.readbookz.com/
http://www.elobook.com/
http://www.economictheory.narod.ru/


  

Додаток 1 

 

Питання до модульної контрольної роботи № 1 

 

1. Предмет економічної теорії. 

2. Економічні закони і категорії. 

3. Функції економічної теорії. 

4. Метод економічної теорії. 

1. Продуктивні сили, економічні відносини і діалектика їх взаємозв'язку 

2. Економічний устрій. Спосіб виробництва. Суспільно – економічна 

формація. 

3. Основні фактори процесу виробництва, їх соціально – економічні форми 

і способи поєднання. 

4. Суспільний продукт і його структура. 

5. Сутність економічної системи та її основні риси. 

6. Основні структурні елементи економічної системи. 

7. Еволюція економічних систем. 

8. Зміст власності і її правочинності. 

9. Класифікація власності та її роль у функціонуванні ринкової економіки. 

10. Економічні потреби і інтереси, їх структура 

11. Натуральне господарство та його ознаки. 

12. Еволюція розвитку товарного виробництва. 

13. Товар та його властивості. 

14. Двоїстий характер праці та вартість (цінність) товару. 

15. Закон вартості та його роль у розвитку товарного виробництва. 

16. Виникнення та розвиток грошових відносин. 

17. Гроші та їхні функції. 

18. Сучасні функціональні форми грошей. 

19. Закони грошового обігу. Інфляція. 

20. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. 

21. Механізм створення додаткової вартості 

22. Капітал і праця. Робоча сила як товар. 

23. Заробітна плата та її теорії. 

24. Сутність, риси і умови функціонування підприємства. 

25. Капітал підприємства і його функції. 

26. Кругообіг промислового капіталу та його стадії. 

27. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. 

28. Характеристика підприємництва. Види підприємницької діяльності. 

29. Витрати виробництва та їх види. 

30. Обсяги виробництва і максимізація прибутку. 



  

Додаток 2 

 

Питання до модульної контрольної роботи № 2 

 

1. Причини та умови виникнення ринкової економіки системи. 

2. Характерні риси ринкової економіки. 

3. Структура і інфраструктура ринку. 

4. Ринковий механізм і  його роль у функціонуванні ринку. 

4. Закономірності зміни ролі держави у економічній системі. 

5. Функції держави в ринковій економіці. 

6. Основні напрямки державного регулювання економіки та їх наслідки. 

7. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток і механізм його утворення. 

8. Позичковий капітал і позичковий процент. 

9. Банки та банківська система. Банківський прибуток. 

10. Сутність, специфіка і структура аграрних відносин. 

11. Механізм утворення земельної ренти та її форми. Ціна землі. 

12. Аграрно-промисловий комплекс, його структура та значення. 

13. Сутність процесу суспільного відтворення. Типи  і види відтворення. 

14. Сутність процесу економічного зростання та його фактори. 

15. Система макроекономічних показників економічного зростання. 

16. Економічні цикли: сутність, структура, фактори та модифікації. 

17. Види, ознаки економічних криз та шляхи виходу з них. 

18. Безробіття,  його види та наслідки. 

19. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економіки. 

20. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної 

економіки. 

21. Сутність та ознаки змішаної економіки. 

22. Перехідна економіка як особлива стадія розвитку суспільства. 

23. Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства. 

24. Міжнародний поділ праці та основні форми економічної глобалізації. 

25. Причини виникнення, сутність глобальних проблем та їх класифікація. 

26. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем та 

розвитку світового господарства. 



  

Додаток 3 

 

Перелік питань підсумкового контролю 

 

1. Предмет економічної теорії. 

2. Економічні закони і категорії. 

3. Функції економічної теорії. 

5. Методи економічної теорії. 

6. Продуктивні сили, економічні відносини і діалектика їх взаємозв'язку. 

7. Економічний устрій. Спосіб виробництва. Суспільно – економічна 

формація. 

8. Основні фактори процесу виробництва, їх соціально – економічні форми 

і способи поєднання. 

9. Суспільний продукт і його структура. 

10. Сутність економічної системи та її основні риси. 

11. Основні структурні елементи економічної системи. 

12. Еволюція економічних систем. 

13. Зміст власності і її правочинності. 

14. Класифікація власності та її роль у функціонуванні ринкової економіки. 

15. Економічні потреби і інтереси, їх структура. 

16. Натуральне господарство та його ознаки. 

17. Еволюція розвитку товарного виробництва. 

18. Товар та його властивості. 

19. Двоїстий характер праці та вартість (цінність) товару. 

20. Закон вартості та його роль у розвитку товарного виробництва. 

20. Виникнення та розвиток грошових відносин. 

21. Гроші та їхні функції. 

22. Сучасні функціональні форми грошей. 

23. Закони грошового обігу. Інфляція. 

24.  Капітал як економічна категорія товарного виробництва. 

25. Механізм створення додаткової вартості. 

26. Капітал і праця. Робоча сила як товар. 

27. Заробітна плата та її теорії. 

28. Сутність, риси і умови функціонування підприємства. 

29. Капітал підприємства і його функції. 

30. Кругообіг промислового капіталу та його стадії. 

31. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. 

32. Характеристика підприємництва. Види підприємницької діяльності. 

33. Витрати виробництва та їх види. 

34. Обсяги виробництва і максимізація прибутку. 

35. Причини та умови виникнення ринкової економіки системи. 

36. Характерні риси ринкової економіки. 

37. Структура і інфраструктура ринку. 

38. Ринковий механізм і  його роль у функціонуванні ринку. 

39. Закономірності зміни ролі держави у економічній системі. 



  

40. Функції держави в ринковій економіці. 

41. Основні напрямки державного регулювання економіки та їх наслідки. 

42. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток і механізм його утворення. 

43. Позичковий капітал і позичковий процент. 

44. Банки та банківська система. Банківський прибуток. 

45. Сутність, специфіка і структура аграрних відносин. 

46. Механізм утворення земельної ренти та її форми. Ціна землі. 

47. Аграрно-промисловий комплекс, його структура та значення.  

48. Сутність процесу суспільного відтворення. Типи  і види відтворення. 

49. Сутність процесу економічного зростання та його фактори. 

50. Система макроекономічних показників економічного зростання. 

51. Економічні цикли: сутність, структура, фактори та модифікації.  

52. Види, ознаки економічних криз та шляхи виходу з них. 

53. Безробіття,  його види та наслідки. 

54. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економіки. 

55. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної 

економіки. 

56. Сутність та ознаки змішаної економіки. 

57. Перехідна економіка як особлива стадія розвитку суспільства. 

58. Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства. 

59. Міжнародний поділ праці та основні форми економічної глобалізації.  

60. Причини виникнення, сутність глобальних проблем та їх класифікація. 

61. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем та 

розвитку світового господарства. 


