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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу –формування теоретичної та методологічної бази для 

аналітичного творчого мислення шляхом вивчення термінології економічної 

теорії, її логіки, основних інструментів, різних економічних методів і набуття 

навичок систематизації та економічного аналізу сучасних господарських 

процесів.  

Компетентності:  

 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК01).  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК08).  

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК10). 

Результати навчання:  

 Знати суть основних економічних категорій; вміти надавати 

наукову інтерпретацію економічним явищам та процесам, що відбуваються в 

Україні та світі; знати теоретичні та методологічні основи менеджменту (РН18). 

 

У результаті вивчення дисципліни «Основи економічної теорії» студенти 

повинні:  

знати: 

 сутність економічних категорій, які формують основи економічної 

освіти майбутніх соціологів; 

 особливості економічного розвитку України в умовах ринкової 

трансформації та глобалізації з урахуванням світового досвіду; 

 основи економічного механізму функціонування різних типів ринку та 

ринкових структур; 

вміти: 

 аналізувати особливості розвитку та становлення економічних відносин 

між людьми у процесі господарської діяльності; 

 аналізувати взаємодію економічних суб’єктів у процесі створення 

матеріальних благ при обмежених ресурсах; 

 застосовувати діалектичні методи економічного аналізу при 

дослідженні елементів ринкового механізму; 

 обґрунтовувати можливості застосування теоретичних моделей 

економічного розвитку в практичній діяльності; 

 аналізувати проблеми, пов'язані з розвитком грошово-кредитних 

відносин, фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової 

економіки; 

 оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції 

розвитку світової економіки. 

 

 

 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 



Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Вступ до спеціальності Основи менеджменту  

Інформатика Соціологія споживчої поведінки 

Загальна соціологія Соціологія маркетингу 

Основи демографії Соціологія організації 

Соціальна статистика Соціологія економіки 

Правознавство Соціологія управління 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 36 %. 

  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

1 Л 2 Тема 1. Економічна теорія: зміст і методи економічних 

досліджень. Економічні системи.  

1. Економіка та економічна наука. Економічна теорія: 

зародження і розвиток. 

2. Предмет вивчення курсу економічноїтеорії.  

3. Методиекономічнихдосліджень.  

4. Економічнісистеми: сутність, типи, еволюція. 

3-6, 

13-16, 

26, 

31. 

2 ПЗ 2 Тема 1. Економічна теорія: зміст і методи економічних 

досліджень. Економічні системи.  

1. Економіка та економічна наука. Економічна теорія: 

зародження і розвиток. 

2. Предмет вивчення курсу економічноїтеорії.  

3. Методиекономічнихдосліджень.  

4. Економічнісистеми: сутність, типи, еволюція. 

3-6, 

13-16, 

26, 

31. 

3 СР 6 Тема 1. Економічна теорія: зміст і методи економічних 

досліджень. Економічнісистеми.  

1. Підготуватипрезентацію-есе на тему 

«Навіщодержавівтручатись в економіку». 

2. Скластипорівняльнутаблицю: типиекономічних систем, 

основніознаки, назвикраїн. 

3-6, 

13-16, 

26, 

31. 

4 Л 2 Тема 2. Власність в системі економічних відносин.  

1. Економічнийзміствласності. Право власності. 

2. Еволюціявідносинвласності. Багатоманітністьсучасних 

форм власності. 

3. Роздержавлення та приватизація в Україні. Шляхи 

боротьби з кримінальнимипроцесами у ходіприватизації. 

3, 5, 9, 

32, 45-

47. 

5 ПЗ 2 Тема 2. Власність в системі економічних відносин.  

1. Економічний зміст власності. Право власності. 

2. Еволюція відносин власності. Багатоманітність сучасних 

форм власності. 

3. Роздержавлення та приватизація в Україні. Шляхи боротьби з 

кримінальними процесами у ході приватизації. 

3, 5, 9, 

32, 45-

47. 

 

6 СР 6 Тема 2. Власність в системі економічних відносин.  

1. Письмово у конспекті зробити план-відповідь на тему: 

Шляхи боротьби з кримінальними процесами у ході приватизації 

(Використовуючи ЗУ «Про приватизацію державного майна»). 

2.  Проаналізувати Законодавство України щодо регулювання 

питань власності (Цивільний Кодекс України ст. 63, ст. 316, 318, 

324, 327 та ін.) – накреслити схему в конспекті – Форми власності 

в Україні. 

3, 5, 9, 

32, 45-

47. 

7 Л 2 Тема 3. Загальні основи суспільного виробництва.  

1. Фактори суспільного виробництва. Особливості використання 

2-6, 13, 

31, 41, 



факторів виробництва в тіньовій економіці.  

2. Процес виробництва та його продукт.  

3. Ефективністьвиробництва та обмiну, їїпоказники. 

4. Товар, гроші та закони товарного і грошового обігу.  

45. 

8 ПЗ 2 Тема 3. Загальні основи суспільного виробництва.  

1. Фактори суспільного виробництва. Особливості використання 

факторів виробництва в тіньовій економіці.  

2. Процес виробництва та його продукт.  

3. Ефективністьвиробництва та обмiну, їїпоказники. 

4. Товар, гроші та закони товарного і грошового обігу.  

2-6, 13, 

31, 41, 

45. 

9 СР 6 Тема 3. Загальні основи суспільного виробництва.  

1. Накреслити схему: Класифікаціятоварів. 

2. Законспектувати: Видигрошових реформ. 

Особливостіздійсненнягрошових реформ в економіціУкраїни. 

ЗаконодавствоУкраїни про грошову систему 

(назвинормативнихдокументів). 

2-6, 13, 

31, 41, 

45. 

10 Л 2 Тема 4. Ринок та механізм його функціонування.   

1. Суть ринку, його умови та  функції. 

2. Попит. Закон попиту. Фактори, які впливають на попит. 

3. Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори, які впливають на 

пропозицію.  

4. Взаємодія попиту і пропозиції, їх еластичність. 

9, 12, 

17, 24, 

38. 

 

11 ПЗ 2 Тема 4. Ринок та механізм його функціонування.   

1. Суть ринку, його умови та  функції. 

2. Попит. Закон попиту. Фактори, які впливають на попит. 

3. Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори, які впливають на 

пропозицію.  

4. Взаємодія попиту і пропозиції, їх еластичність. 

9, 12, 

17, 24, 

38. 

 

12 СР 8 Тема 4. Ринок та механізм його функціонування.   

1. Законспектуватипитання «Товарнабіржа, їїфункції та 

значення». 

2. Проаналізувати державну політику у сфері розвитку 

економічної  

конкуренції та обмеження монополізму в Україні (ЗУ «Про 

захистекономічноїконкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III )  

3. Скластитаблицю: «Видиконкуренції» за різнимикритеріями 

(чиста, олігополістична, монополістична). 

4. Законспектувати: Форми заробітної плати, форми безробіття, 

види цінних паперів. 

5. Підготуватися до відповіді-характеристики  за кожним видом 

ринку відповідно до структури ринку. 

9, 12, 

17, 24, 

38. 

 

13 Л 2 Тема 5. Підприємство (фірма). Витрати і прибутки фірми.  

1. Сутність, умови та функції підприємництва. 

2. Фірма як головна структурна ланка підприємницької 

діяльності. 

3. Фонди фірми та ефективність їх використання. 

4. Кругообіг, амортизація та норма амортизації. 

5. Основні форми та методи кримінальної виробничої 

діяльності фірми і шляхи боротьби з ними. 

6. Витрати виробництва та їх види. Граничні витрати 

виробництва. 

7. Доходи фірми. Правило максимізаціїприбутку. 

3, 5-7, 

9, 12, 

23, 25, 

38. 

14 ПЗ 2 Тема 5. Підприємство (фірма). Витрати і прибутки фірми.  

1. Сутність, умови та функції підприємництва. 

2. Фірма як головна структурна ланка підприємницької 

3, 5-7, 

9, 12, 

23, 25, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-14


діяльності. 

3. Фонди фірми та ефективність їх використання. 

4. Кругообіг, амортизація та норма амортизації. 

5. Основні форми та методи кримінальної виробничої 

діяльності фірми і шляхи боротьби з ними. 

6. Витрати виробництва та їх види. Граничні витрати 

виробництва. 

7. Доходи фірми. Правило максимізації прибутку. 

38. 

15 СР 8 Тема 5. Підприємство (фірма). Витрати і прибутки фірми.  

1. Накреслити графік: Постійні, змінні та валові витрати 

фірми. 

2. Підготуватися до дискусії на тему: Проблеми 

підприємницької діяльності в Україні. 

3, 5-7, 

9, 12, 

23, 25, 

38. 

16 Л 2 Тема 6. Національна економіка. Основні макроекономічні 

показники.  

1. Предмет і основнімакроекономічніпроблеми.  

2. Основнімакроекономічніпараметри. Система 

національнихрахунків. Впливтіньовоїекономіки на 

макроекономічніпоказники.  

3. Макроекономічнаполітика.  

4. Відтворення, його суть і типи. Економічнезростання.  

5. Циклічний характер відтворення.  

6. Економічнабезпека: її суть, формиіснування, шляхи 

забезпечення в Україні.  

 

8, 13-

16, 31, 

35. 

17 ПЗ 2 Тема 6. Національна економіка. Основні макроекономічні 

показники.  

1. Предмет і основнімакроекономічніпроблеми.  

2. Основнімакроекономічніпараметри. Система 

національнихрахунків. Впливтіньовоїекономіки на 

макроекономічніпоказники.  

3. Макроекономічнаполітика.  

4. Відтворення, його суть і типи. Економічнезростання.  

5. Циклічний характер відтворення.  

6. Економічнабезпека: її суть, формиіснування, шляхи 

забезпечення в Україні.  

 

8, 13-

16, 31, 

35. 

18 СР 8 Тема 6. Національна економіка. Основні макроекономічні 

показники.  

1. Підготуватися до дискусії на тему:                    Чим 

відрізняється платіжний баланс від СНР 

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf

_kv2016u_n.htm , 

http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm 

2. Законспектувати визначення та формули розрахунку: 

ВВП  (валовий національний продукт), ВНП (валовий 

національний продукт), ЧНП (чистий національний продукт), НД 

(національний дохід), ОД (особистий дохід ). 

3. Скласти таблицю: Інструменти властиві трьом 

напрямкам макроекономічної політики. 

8, 13-

16, 31, 

35. 

19 Л 2 Тема 7. Макроекономічна рівновага і нестабільність.  

1. Макроекономiчнарівновага:   поняття   i   моделiїїдосягнення. 

2. Рiвнiстьсукупногопопиту i сукупної  пропозиції. 

Поняттямакроекономiчноїнестабiльностi та 

кримiнальнiфакториїїпосилення. 

2-6, 8, 

22, 45. 

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2016u_n.htm
http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2016u_n.htm
http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2016u_n.htm
http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2016u_n.htm
http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm
http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm


3. Безробiття. 

4. Iнфляцiя. 

5. Державнаполiтикарегулюваннябезробiття i 

приборканняiнфляцiї. 

20 ПЗ 2 Тема 7. Макроекономічна рівновага і нестабільність.  

1. Макроекономiчнарівновага:   поняття   i   моделiїїдосягнення. 

2. Рiвнiстьсукупногопопиту i сукупної  пропозиції. 

Поняттямакроекономiчноїнестабiльностi та 

кримiнальнiфакториїїпосилення. 

3. Безробiття. 

4. Iнфляцiя. 

5. Державнаполiтикарегулюваннябезробiття i 

приборканняiнфляцiї. 

2-6, 8, 

22, 45. 

21 СР 8 Тема 7. Макроекономічна рівновага і нестабільність. 

1. Накреслити графіки сукупного попиту та сукупної 

пропозиції та проаналізувати. 

2. Законспектувати план-відповідь: Безробіття, види 

безробіття. Система заходів щодо регулювання безробіття в 

Україні включає. 

3. Проаналізувати причини інфляційних процесів в світовій 

економіці та в Україні зокрема. 

2-6, 8, 

22, 45. 

22 Л 2 Тема 8. Державне регулювання економіки. Фінансово-кредитна 

система.  

1. Необхідність державного регулювання в ринковій економіці. 

2. Форми та методи державного регулювання економіки.  

3. Моделі (теорії) державного регулювання економіки. 

4. Грошово-кредитна політика (банк, кредит, норма позичкового-

відсотка) 

5. Бюджетно-податкова система. 

3, 8, 10, 

11, 34, 

37. 

23 ПЗ 2 Тема 8. Державне регулювання економіки. Фінансово-кредитна 

система.  

1. Необхідність державного регулювання в ринковій економіці. 

2. Форми та методи державного регулювання економіки.  

3. Моделі (теорії) державного регулювання економіки. 

4. Грошово-кредитна політика (банк, кредит, норма позичкового-

відсотка) 

5. Бюджетно-податкова система. 

3, 8, 10, 

11, 34, 

37. 

24 СР 8 Тема 8. Державне регулювання економіки. Фінансово-кредитна 

система.  

1. Написати есе на тему: Навіщо державі втручатись в економіку. 

2. Підготуватись до дискусії: Моделі (теорії) державного 

регулювання економіки. 

3. Законспектувати: Функції Національного банку України. 

4. Проаналізуватиадмініструванняподатковихплатежів. 

 

3, 8, 10, 

11, 34, 

37. 

Разом 
(годин) 

90 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 



№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 4 

2 Підготовка до практичних(семінарських)занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються 

на лекційних заняттях - 

4 Виконанняіндивідуальних завдань, підготовка командних проектів 46 

 Разом 58 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
На протязі семестру здійснюється підготовка та захист презентації за темами 

командних та індивідуальних проектів, відповідно до тем курсу. 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати командний проєкт на тему: 

 Економічні відносини: сутність, види, структура та розвиток. 

 Основні принципи організації та функціонування ринкової 

економіки. 

 Економічна система суспільства: поняття, структура, 

характеристика окремих елементів. 

 Взаємодія продуктивних сил та виробничих відносин. Спосіб 

виробництва. 

 

Підготувати командний проєкт на тему: 

 Ринкова конкуренція: основні види та економічні наслідки. 

 Гроші: сутність та функції. 

 Визначення кількості грошей, що потрібна в обігу. Закон 

грошовогообігу, наслідки його порушення. 

 Форми суспільного виробництва, їх загальна характеристика. 

 Розвиток форм вартості та виникнення грошей. 

 Структура і інфраструктура ринкової економіки. 

 Конкуренція та монополія. Методи і засоби конкурентної 

боротьби. 

 Ринок як економічна категорія, його основні риси. 

 Вартість та ціна. Найбільш поширені теорії вартості товару. 

 Просте і капіталістичне товарне виробництво, умови його 

виникнення,порівняльна характеристика. 

 Товар як економічна категорія. Сутність та основні властивості 

товару. 

 Монополія: суть та основні види. Антимонопольне 

законодавство тапроблеми його впровадження в Україні в 

сучасних умовах. 

 Загальна характеристика товарного виробництва. Умови 

йоговиникнення. 

 Закон попиту. Чинники, що впливають на попит та його 

еластичність. 

 Механізм ціноутворення в умовах ринкової економіки. 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

Рівноважні ціни. 

Провести аналіз тенденцій та зробіть опитування однолітків 

щодоціноутворення в Україні в сучасних умовах: проблеми та шляхи 

розв’язання. За результатами підготувати повідомлення на семінар. 

 

Підготувати командний проєкт за темою «Показники ефективності 

діяльності підприємств. Валовий доход і прибуток підприємства. 

Витрати підприємства. Собівартість продукції виробництва. Шляхи 

зниження собівартості». 

 

Підготувати командний проєкт на тему:  

1. Доходи: сутність, структура, розподіл.  

2. Політикадоходівнаселення, роль держави в їїформуванні.  

3. Сутністьдоходіввідвласності та їхосновнівиди.  

4. Сутність та структура суспільнихфондівспоживання.  

5. Заробітна плата в системірозподілудоходів.  

6. Соціальнаполітикадержави в умовах ринку (на прикладіУкраїни).  

 

Підготувати командний проєкт за темою: 

1. Економічні цикли виробництва. Причини економічної кризи в 

Україні. 

2. Інфляція: сутність, види та соціально-економічні наслідки. 

3. Антиінфляційна економічна політика в період переходу до ринку. 

4. Зайнятість населення та її види. Сучасний стан зайнятості населення в 

Україні. 

5. Безробіття та його основні види. Визначення рівня безробіття. 

6. Ринок праці як складова частина ринкової економіки. Характеристика 

ринку праці в Україні. 

7. Соціально-економічні наслідки безробіття 

 

В межах індивідуальних завдань студенту потрібно дослідити 

розподіл прибутків між державою і підприємством. 

Оподаткуванняпідприємств, правове регулювання цього процесу в 

Україні та виділити. Оформити та представити отримані результати у 

вигляді презентації. 

 

Підготувати командний проєкт на тему: 

 Основні форми світогосподарських зв’язків і суперечності 

розвитку світового господарства. 

 Об’єктивні основи формування і сутність системи світового 

господарства. 

 Зовнішньоекономічні відносини та проблеми інтеграції 

України у світове господарство. 

 Міжнародні валютні відносини, їх еволюція. 

 Етапи становлення світової валютної системи. 

 Інтеграція економічного життя у світі та участь України у 

цьому процесі. 

 Економічні аспекти глобальних проблем сучасності. 

 ЄС як приклад регіональної економічної інтеграції. 

 

5-6 

 

 

 

7-8 

 

 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-14 

 

 

 

 

 

15-16 

 
 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 



При викладанні дисципліни «Основи економічної теорії» передбачено 

застосування активних та інтерактивних методів навчання – проблемних та 

міні-лекцій, практичних занять у активній формі, тестування, розв’язання 

ситуаційних та практичних завдань, кейсів, ділових ігор. 

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але і 

високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: високій 

мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; підвищенні 

самосвідомості студентів; формуванню здатності ухвалювати самостійні 

рішення, здібності до колективних рішень, соціальної інтеграції; придбанні 

навичок аналізу економічних процесів. 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної 

програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні 

інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної 

інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст теми, 

студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або 

практикуму. Для семінарських занять студенти опрацьовують лекційний 

матеріал, готують виступи з використанням навчальної і наукової літератури, 

виступають з рефератами та есе. Лектор оцінює активність студентів впродовж 

семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Практикум передбачає 

виконання у присутності викладача самостійного завдання, розв’язання задачі 

або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та отриманих 

результатів. Практична робота оцінюється викладачем. Семінарські заняття і 

практикуми можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується 

студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з 

числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з 

викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює 

бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або інтернет-

ресурси. Також складає план реферату або ставить питання, на які треба 

отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою (не менше 

трьох), студент реферує зміст наукових джерел таким чином, аби розкрити 

зміст питань або дати відповідь на поставлені питання. Обсяг реферату – до 10 

стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних власноруч. 

Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат 

зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на 

семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними 

годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові 

джерела знань, розробляє особисту тему. 

Підготовка презентації – вид самостійної роботи, що виконується 

студентом (або 2-3 студентами) поза аудиторними годинами. Студент вільно 

обирає тематику з числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, 

або узгоджує з викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент 

здійснює бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або 

Інтернет-ресурси. Також складає план презентації або ставить питання, на які 



треба отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою, 

студент розкриває зміст питань та представляє виконану роботу на семінарі. 

Обсяг презентації – 16-25 слайдів, текст доповіді – 4-6 стандартних сторінок, 

набраних на комп’ютері. Основний зміст презентації доповідається у вільній 

формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі заліку або 

шляхом накопичення балів за поточним контролем по темах курсу.  

Залік – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання залікових білетів доводяться до студентів 

заздалегідь. Лектор-екзаменатор оцінює якість відповіді студента за прийнятою 

шкалою академічних оцінок. 

Контрольні питання з курсу до заліку. 

1. Економіка та економічна теорія.  

2. Предмет та структура курсу економічної теорії. 

3. Функції та місце економічної теорії в системі економічних наук. 

4. Основні течії економічної думки. 

5. Методи економічних досліджень. 

6. Економічні системи та їх еволюція. Конституція України про 

загальні основи економічної системи нашої держави. 

7. Система економічних відносин. Економічні закони і економічні 

закономірності. 

8. Економічний зміст власності. Конституція України про захист 

права власності. 

9. Еволюція відносин власності та їх сучасні форми в Україні. 

10. Роздержавлення та приватизація: необхідність, зміст, наслідки. 

11. Шляхи боротьби з кримінальними процесами в ході приватизації та 

роздержавлення в Україні. Конституція України про захист права власності. 

12. Фактори суспільного виробництва, особливості їх використання в 

тіньовій економіці та шляхи протидії цьому. 

13. Процес виробництва та його продукт. 

14. Ефективність виробництва, її показники та значення. 

15. Форми суспільного виробництва. 

16. Товар і його властивості. 

17. Гроші та їх функції. Закон обігу грошей. 

18. Закон вартості та його функції у товарному виробництві. 

19. Товари та послуги тіньової та кримінальної економіки: суть, 

особливості та основні напрямки протидії. 

20. Ринок: суть і функції. Конституція України про захист прав 

споживачів. 

21. Умови виникнення ринкових відносин. 

22. Структура та механізм функціонування сучасного ринку України. 

23. Кримінальні форми ринкових відносин та шляхи протидії їм в 

Україні. 



24. Конкуренція: сутність, форми та механізм дії. Конституція України 

про конкуренцію та монополію в економіці держави. 

25. Антимонопольне регулювання економіки в умовах ринку. 

26. Попит. Закон попиту.  

27. Пропозиція. Закон пропозиції.  

28. Ринкова рівновага і рівноважна ціна. 

29. Моделі переходу до ринкової економіки. Особливості переходу 

України до ринкової економіки 

30. Ринок товарів. Форми торгівлі. 

31. Товарна біржа, її функції та механізм біржової торгівлі. 

32. Ринок капіталу. Суть і види капіталу. 

33. Ринок цінних паперів: функції та структура. 

34. Види цінних паперів. 

35. Сутність та механізм функціонування ринку праці. 

36. Ринок природних ресурсів і механізм його функціонування.  

37. Зарплата, її форми та системи в Україні. 

38. Рента та механізм її формування. Конституція України про захист 

права власності на землю. 

39. Ціна землі та тенденції її динаміки в сучасних умовах. 

40. Фірма як головна структурна ланка підприємницької діяльності. 

41. Фірма і її види в економіці України. 

42. Фонди фірми та ефективність їх використання. 

43. Основний і оборотний капітал. Фонди обігу. 

44. Кругооборот фондів та його стадії. Оборот фондів. 

45. Витрати виробництва та їх види. 

46. Доходи фірми.  

47. Ціна та її функції. 

48. Види цін та їх структура. 

49. Основні макроекономічні показники. 

50. ВНП і методи його вимірювання. 

51. Номінальний та реальний ВНП. 

52. Національний доход: виробництво, розподіл, споживання. 

53. Суть та вплив тіньової економіки на основні макроекономічні 

показники. 

54. Суть відтворення та його типи. 

55. Економічне зростання, його типи. 

56. Економічний цикл, його фази і типи. 

57. Теорія “довгих хвиль” М.Д.Кондратьєва та її значення 

58. Економічна безпека держави: її суть, форми існування, шляхи 

забезпечення. 

59. Сукупний попит і сукупна пропозиція та фактори, що впливають на 

них. 

60. Макроекономічна рівновага. 

61. Макроекономічна нестабільність: форми прояву. 

62. Інфляція: форми, причини, соціально-економічні наслідки. 

63. Інфляція в Україні та шляхи її приборкання. 



64. Зайнятість і безробіття в Україні: особливості та шляхи 

регулювання. 

65. Державна політика регулювання ринку праці та приборкання 

інфляції в Україні. 

66. Грошова система: сутність та структура.  

67. Банківська система та її особливості в Україні 

68. Кредит та його функції в ринковій економіці. 

69. Форми кредиту в ринковій економіці. 

70. Фінанси, їх суть і значення. Фінансова політика держави. 

71. Фінансова система та її структура. 

72. Держбюджет як основна ланка фінансової системи. 73. Дефіцит 

держбюджету України та шляхи його подолання.  

74. Податки: суть, еволюція форм. Законодавство України про податки 

та збори. 

75. Кругообіг доходів і витрат у народному господарстві. 

76. Рейдерство: визначення та види. 

77. Крива Філіпса. 

78. Піраміда А. Маслоу. 

79. Крива виробничих можливостей. 

80. Гроші. Закон обігу грошей. 

 

2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, 

оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, командних 

проєктів, презентацій. 

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, 

відповідей на питання поставлені викладачем, оцінці виконання тестових 

завдань, оцінок під час самостійних робот, оцінювання внеску окремих 

студентів у групову роботу при підготовки командного проекту, активність в 

діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має 

на меті виявити рівень знань студентів, що отримані за пройденим матеріалом. 

Дата проведення контрольної роботи доводиться до студентів і призначається 

по завершенню вивчення змістовного модулю. Питання та тестові завдання 

готує викладач, що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними 

питаннями і тематикою семінарських занять. Контрольна робота виконується у 

письмовій формі в присутності викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і 

оцінка може використовувати викладачем для підрахунку кумулятивного балу 

за підсумками вивчення дисципліни. 

Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами 

доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом. 

  Виконання проєкту передбачає командну(2-3 студента) або індивідуальну 

дослідницьку роботу за вибраною темою, підготовку письмового звіту та 

проведення презентації за допомогою мультимедійного обладнання в 

присутності викладачів кафедри. Командний проєкт – це пізнавально-

аналітична робота. 
 



Ціль проєктуполягає в перевірці успішності засвоєння студентами 

категоріального апарату економічної теорії та уміння аналізувати явища і 

процеси, що відбуваються у господарській діяльності суспільства.  
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні роботи 

(тестові за темами) 

Контрольні 

роботи 

Індивідуальні 

завдання 

(проєкти) 

Залік Сума 

40 (5*8) 20 (10*2) 20 20 100 

 

 

 

Таблиця 2. – Шкала оцінюваннязнань та умінь: національна та ЕСТS 
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Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

Відмі

нно 

 

- Глибоке знання навчального 

матеріалу модуля, що містяться в 

основних і додаткових літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть  

містити незначні 

неточності 

 

 

 

82-

89 

 

 

 

В 

 

 

 

Доб

ре 

 

- Глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання 

для вирішення 

складних 

практичних задач. 



- вміння вирішувати практичні 

задачі. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

D 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовіль

но 

 

- Знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості 

практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений матеріал 

і виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати складні 

практичні задачі. 

 

 

 

 

 

6

60-63  

 

 

 

 

 

 

Е 

 

 

 

 

 

 

Задовіль

но 

 

- Знання основних 

фундаментальних положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

FХ 

(потрібн

е 

додатко

ве 

вивченн

я) 

 

 

 

 

 

Незадо

вільно 

 

Додаткове вивчення матеріалу 

модуля може бути виконане в терміни, 

що передбачені навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень 
навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

F 

 

(потрібн

е 

повторн

е 

вивченн

я) 

 

 

 

Незадо

вільно 

 

 

 

 

 

 

- 

- Повна відсутність 

знань значної 

частини навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних задач 



 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

 

1) сілабус 

2) робоча програма навчальної дисципліни 

3) навчальний контент (конспект або розширений план лекцій); 

4) плани семінарських занять 

5) завдання для самостійної роботи студентів 

6) питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь студентів 

7) бібліотечний фонд університету і кафедри 

8) сайт кафедри:  

http:// kpi.kharkov.ua/mto/ 

Основна література: 

Базова література 

1. Економічна теорія : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред. С. І. 

Архієреєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 

2020. – 230 с.http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52030  ( 

Примірників усього: 2) 

2. Глобальна економіка. Global Economics : навч. посібник / С. І. Архієреєв 

[та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. - Харків : 

Іванченко І. С., 2018. - 188 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/36793 (Примірників усього: 2) 

3.    Демьохіна О.О. Основи економічної теорії: метод. вказ. по 

виконанню контр. робіт для студ. техн. спец. заочної форми навчання / 

О.О. Демьохіна, Я.А. Максименко, М.М. Офіцеров. – Х.: НТУ «ХПІ», 2004. – 

24 с.https://web.kpi.kharkov.ua/oet/metodichki-uk-2/ 

4. Курс економічної теорії: навч. посібник / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. 

С.І. Архієреєв, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 332 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14768 (Примірників усього: 1). 

5. Основи економічної теорії: підручник / Л. С. Шевченко [та ін.] ; заг. 

ред. Л. С. Шевченко ; НЮА ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2008. - 448 

с. (Примірників усього: 3) 

6. Курс мікроекономіки : навч. посібник / Ф. В. Абрамов [та ін.] ; дар. Н. 

М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. - Харків : Іванченко І. С., 

2019. - 156 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43423  

(Примірників усього: 1). 

7. Макроекономіка : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. Н. М. 

Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. - Харків : Іванченко І. С., 2019. - 

216 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41771(Примірників 

усього: 1) 

8. Менеджмент : навч. посібник / Н. С. Краснокутська [та ін.] ; дар. Н. С. 

Краснокутська ; НТУ “ХПІ”. - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 231 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52030
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36793
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36793
https://web.kpi.kharkov.ua/oet/metodichki-uk-2/
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14768
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43423
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41771


http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40291 (Примірників усього: 1) 

9. Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини: навч. 

посібник / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; дар. Н. М. 

Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. - Харків : Іванченко І. С., 2019. - 

234 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43418  (Примірників 

усього: 1). 

10. Міжнародна економіка: теорія і практичні завдання : навч. посібник / Я. 

А. Максименко ; дар. Я. А. Максименко ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. - 

Харків : Іванченко І. С., 2018. - 124 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35480 

11. Мікроекономіка. Microeconomics : практ. завдання з курсу для студ. 

спец. 073 “Менеджмент” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; 

НТУ “ХПІ”. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. - 84 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39991 

12. Політична економія. Основи економічної теорії. Мікроекономіка: 

метод. вказівки до вивч. навч. курсів для студ. I курсу екон. та менедж. спец. 

заочної форми навчання / уклад. С.І. Архієреєв [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 

2008. – 96 с. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6793 

13. Основи економічної теорії: навч.-метод. посіб. для студ. техн. спец. 

заочної форми навчання / С.І. Архієреєв [та ін.]; ред. С.І. Архієреєв, Н.Б. 

Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 76 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6768 (Примірників усього: 75) 

14. Основи економічної теорії: навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред. 
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