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1. Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти «Бакалавр» 

 
 
 
Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 3 Термін навчання: 2 р.10 міс. 
Рік підготовки: 3-й 
Термін навчання: 3 р.10 міс. 
Рік підготовки: 2-й 

Загальна кількість годин – 90 32 8 

Кількість модулів – 4 Семестр: 

 
 
Тижневих годин 
для денної форми навчання: 
аудиторних – 32 
самостійної роботи студента – 58 
для заочної  форми навчання: 
аудиторних – 8 
самостійної роботи студента – 82 

Термін навчання: 2 р.10 
міс.   – V-й 
Термін навчання: 3 р.10 
міс. III-й 

Термін навчання: 2 р.10 
міс.   – V-й 
Термін навчання: 3 р.10 
міс. III-й 

Лекції:  

26 8 

Практичні (семінарські): 

6  

 
Вид підсумкового контролю: 
Тестовий контроль 

Лабораторні: 

- - 

 
Форма підсумкового контролю: 
Залік 

Самостійна робота: 

58 82 

 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчання є :  
- пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методів та 

функцій;  
- розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії;  
- аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи 

функціонування різних сучасних господарських систем;  
- характеристика основних рис та особливостей розвитку перехідних 

економік;  
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- розкриття закономірностей суспільного відтворення економічного 
зростання та циклічних коливань в економіці;  

- сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв'язків та шляхи 
вирішення загально цивілізаційних проблем людства.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні:  
- знати основні економічні категорії і поняття економічної теорії; критерії 
оцінки економічних явищ та процесів; показники, що їх визначають;  
- вміти вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 
застосовувати його у конкретних ситуаціях; аналізувати економічні явища і 
процеси загального характеру, що відбуваються на всіх рівнях економіки; 
використовувати знання з економічної теорії в повсякденному житті; 
розв’язувати теоретичні та практичні економічні проблеми. 
 Предмет навчальної дисципліни – вивчає закономірності розвитку 
економічних систем; господарської діяльності людини; відносин, що 
виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання 
матеріальних благ; відносин власності та ринку; використання людьми 
рідкісних та обмежених ресурсів з метою задоволення потреб; механізм 
розв’язання головних економічних проблем (що, як і для кого виробляти і 
здатність економічної системи до реформування). Предмет "Економічна 
теорія» в своїй структурі містить мікроекономіку (домогосподарство, 
підприємство (фірма), мезаекономіку (економіка окремих сфер та галузей 
народного господарства), макроекономіку (національна економіка) та 
мегаекономіку (економіка світу) 

 
Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Економічна 

теорія» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких  
загальні компетентності, як:   

- здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 
- здатність до застосування знань у практичних ситуаціях; 
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  
- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 
- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
- здатність приймати обгрунтовані рішення 
- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства. 
такі спеціальні  компетентності як: 
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- здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 
зв’язків; 

- здатність демонструвати базові навики ділових комунікацій. 
 

Завданнями навчальної дисципліни «Економічна теорія» є: 
- набуття знань щодо суті економічних явищ та процесів; 
- вивчення економічного змісту відносин власності, та становлення 

нових господарських форм; 
- вивчення шляхів створення ефективної системи зайнятості 

населення,  
- вирішення соціальних питань в ринковій економіці;  
- набуття вмінь щодо тлумачення особливостей становлення та 

розвитку соціально-економічних процесів в умовах сучасної ринкової 
економіки України; 

- набуття навичок прийняття практичних рішень щодо 
ефективного застосування набутих економічних знань.  
 

3. Передумови для вивчення навчальної дисципліни  
Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» є 

опанування таких навчальних дисциплін: всесвітня історія, історія України, 
громадянська освіта (рівень молодшого спеціаліста). 

 
4. Очікувані результати навчання 

Відповідно до освітньої програми "Звукорежисура" вивчення 
навчальної дисципліни «Економічна теорія» забезпечує досягнення 
здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН): 

 
Програмні результати навчання Шифр 

ПРН 
Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової 
проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи відповідно 
до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію. 

ПРН 6 

Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 
наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 
проблематики в різних дослідницьких жанрах.  

ПРН 7 

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності 

ПРН 11 

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації 
мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.  
 

ПРН 16 

Очікувані результати  навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами 
освіти після опанування  навчальної дисципліни "Економічна теорія": 
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Очікувані результати навчання з дисципліни Шифр 

ПРН 
Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової 
проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи відповідно 
до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію. 

ПРН 6 

Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 
наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 
проблематики в різних дослідницьких жанрах.  

ПРН 7 

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності 

ПРН 11 

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації 
мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.  
 

ПРН 16 

 
4.1 Після опанування навчальної дисципліни «Економічна теорія» 
студенти повинні: 

знати: 
• концептуальні знання набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; 
• критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять 

у навчанні та професійній діяльності; 
• предмет дисципліни, її структуру, категоріальний апарат; 
• основні етапи розвитку економічної науки; 
• структуру загальної економічної теорії; 
• найбільш відомих економістів світу; 
• економічні категорії: попит, пропозиція, ринок, конкуренція, 

особливості розвитку та становлення економічних відносин між людьми у 
процесі господарської діяльності; 

• економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, 
обміном і споживанням життєвих благ і різних економічних системах; 

• механізми дії і використання економічних законів на макро- і 
мікрорівнях для досягнення максимального соціально-економічного ефекту 

• особливості взаємозв’язку науки, техніки з сучасними соціальними 
й етичними проблемами; 

• умови формування особистості, її свободи, відповідальності за 
збереження життя, природи, культури. 
 вміти: 

• аналізувати фахову літературу; 
• аналізувати взаємодію економічних суб'єктів у процесі створення 

матеріальних благ при обмежених ресурсах; 
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• 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. 

• розв’язувати складні непередбачувані завдання і проблеми у 
спеціалізованих сферах професійної діяльності та / або навчання, що 
передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів 
інструментальних засобів, застосовувати інноваційні підходи; 

• аналізувати соціально-економічні проблеми суспільства; 
• застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань;  
• науково аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, факти і 

явища суспільного життя. 
 

5. Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів 
навчання.  

5.1 Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 
навчальної дисципліни є: 

- експрес-опитування; 
- презентації виконаних результатів та досліджень; 
- семінарські заняття;  
- стандартизовані тести; 
- залік. 

5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 
Форми контролю знань студентів: 

- поточний; 
- підсумковий модульний; 
- семестровий підсумковий (залік). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 
переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 
 Поточний контроль проводиться на кожному занятті та за результатами 
виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 
теоретичної підготовки із зазначеної теми (у тому числі, самостійно 
опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та 
набутих практичних навичок під час виконання завдань. 
 
Критерії поточного оцінювання знань студентів 
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Усний виступ 
та виконання 
письмового 
завдання, 

тестування 

 
 

Критерії оцінювання 

5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
самостійно та аргументовано його викладає під час усних 
виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 
літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 
письмових відповідей, в основному розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 
при   цьому   обов’язкову   літературу.   Але   при викладанні 
деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації,   допускаються   при   цьому   окремі  несуттєві 
неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 
більшість тестових завдань. 

3 В   цілому  володіє   навчальним   матеріалом   викладає його 
основний зміст під час усних виступів та письмових 
відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві  неточності 
та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 Не   в   повному   обсязі    володіє   навчальним    матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 
обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 
письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 
цьому   суттєві   неточності,   правильно   вирішив  меншість 
тестових завдань. 

1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 
зміст  більшості  питань  теми  під  час  усних  виступів  та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 
помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не   володіє   навчальним   матеріалом   та   не   в   змозі його 
викласти, не розуміє  змісту теоретичних 
питань та практичних завдань. Не вирішив 
жодного  тестового  завдання. 
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Доповнення виступу: 
2 бали – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 
визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 
виявили нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але суттєво 
впливають на зміст доповіді, надали власні аргументи щодо основних 
положень даної теми. 
1 бал  - отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що 
доповнює зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну 
думку. 
 
Суттєві запитання до доповідачів: 
2 бали  - отримують студенти, які своїм запитанням до виступаючого суттєво 
і конструктивно можуть доповнити хід обговорення теми. 
1 бал - отримують студенти, які у своєму запитанні до виступаючого 
вимагають додаткової інформації з ключових проблем теми, що 
розглядається. 
 
Експрес-контроль: 
2 бали - нараховуються студентам, які вільно володіють усім навчальним 
матеріалом, орієнтуються в темі та аргументовано висловлюють свої думки. 
1 бал  - отримують студенти, які частково володіють матеріалом та можуть 
окреслити лише деякі проблеми теми. 
 
 
Складання словника основних термінів, що визначені програмою курсу 
(за темами): 
 Програмою курсу визначено перелік ключових термінів, що розкривають 
зміст кожної теми. Словник основних термінів  складається з кожної теми на 
останніх сторінках опорного конспекту лекцій. 
4 бали - нараховуються студентам, які не лише склали повний перелік 
визначених термінів з конкретної теми, а й можуть вільно розтлумачити їх 
зміст. 
2 бали - нараховуються студентам, які склали неповний перелік визначених 
термінів з конкретної теми і не можуть їх розтлумачити без конспекту. 
 
Ведення опорного конспекту лекції: 
Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид навчально-методичного посібника, в 
якому у стисло і системно викладено основний теоретичний матеріал у формі 
основних понять і положень, що структурно й логічно пов’язані між собою. 
Дані поняття та положення є лише опорними сигналами, вони вимагають 
пояснень і визначень, що мають записати студенти під час лекції. Його 
ведення сприяє системному і глибокому засвоєнню навчального матеріалу, 
дозволяє простежити структурні зв’язки між різними поняттями, 
положеннями, концепціями, проблемами, теоріями тощо. 
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 Кожен студент повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому записи 

власноруч. Під час аудиторної роботи з ОКЛ студенти записують основні 
тези лекції та пояснення викладача у визначеному в конспекті полі. Під час 
самостійної роботи рекомендується доповнити записи лекції та завершити 
виконання завдань, що були зазначені в Робочій програмі та ОКЛ. 
4 бали -  нараховуються студентам, які в повному обсязі самостійно і творчо 
опрацювали всі питання лекції і вільно володіють її змістом. 
2 бали - нараховується студентам, які опрацювали лише окремі питання 
лекції і не достатньо вільно володіють її змістом. 
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Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

МОДУЛЬ І 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 М.К З.М1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 М.К З.М2 Т12 Т13 Т14 Т15 М.К З.М3 
С.р. Т Т У.о С.з Тест  Т Т У.о С.з Т С.р. Тест  Т У.о Т С.р Тест  

3 5 5 5 4 3 25 5 5 5 4 5 3 3 30 5 5 5 3 3 21 
 

МОДУЛЬ І 
Змістовий модуль 4 ОКЛ Залік Всього 

Т16 Т17 М.К З.М4    
Т С.з Тест     
5 4 3 12 2 10 100 
 
 
Т1, Т2 ... Т7 – теми занять,  
Т (тест) – 8х5=40, 
У.о. (усне опитування) – 3х5=15 
С.з.  (семінарське заняття) - (нульові знання – 1, задовільно – 2, добре – 3, відмінно – 4) 3х4=12,  
ОКЛ (опорний конспект лекцій, словник) –  (задовільно – 2, добре – 3, відмінно – 4) 1х2=2 
С.р. (самостійна робота) -  3х3=9, 
Мод. контроль  (модульний контроль) - (нульові знання – 1, задовільно – 2, добре – 3, відмінно – 4) ) 4х3=12, 
Залік - =10 
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Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни 
 

Вид діяльності здобувача 
вищої освіти 

Модуль 1 
 
Кількість 

Максимальна 
кількість балів (сумарна) 

Семінарські 
заняття 

3 12 

Усне опитування 3 
 

15 

Опорний конспект лекцій, 
словник 

1 2 

Самостійна робота 3 9 

Комп’ютерне тестування 
при тематичному 
оцінюванні 

8 40 

Модульна контрольна 
робота 

4 12 

Іспит (залік) 1 10 

Разом 100 
 
Підсумковий модульний (семестровий) контроль знань студентів 
 

 Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення 
стану успішності здобувачів вищої освіти за період теоретичного навчання. 
Підсумковий модульний(семестровий) контроль знань студентів 
здійснюється через проведення аудиторної письмової контрольної роботи або 
комп’ютерного тестування. 
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   Критерії підсумкового модульного оцінювання знань студентів 
 

Письмова 
контрольна 
робота або 
тестування 

 
 

Критерії оцінювання 

17 - 20 В повному обсязі володіє навчальним  матеріалом, вільно 
самостійно та аргументовано його викладає під час 
письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 
зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 
літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

16 - 13  Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає під час письмових відповідей, в 
основному розкриває  зміст теоретичних питань та 
практичних  завдань, використовуючи  при цьому обов’язкову 
літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 
вирішив більшість тестових завдань. 

12 - 9 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 
основний зміст під час усних письмових відповідей, але без 
глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 
без використання необхідної літератури допускаючи при 
цьому окремі суттєві неточності  та помилки. Правильно 
вирішив половину тестових завдань. 

8 - 5 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 
Фрагментарно,поверхово (без аргументації та обґрунтування) 
викладає його під час письмових відповідей, недостатньо 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив 
меншість тестових завдань. 

4 - 1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 
зміст більшості питань теми під час усних виступів та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 
помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не володіє  навчальним  матеріалом та не в змозі його 
викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 
практичнихзавдань. Не вирішив   
жодного тестового завдання. 
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 Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за 
поточний, проміжний та підсумковий контроль з подальшим переведенням в 
національну та 100 бальну шкалу. 

 
Критерії семестрового оцінювання знань студентів 

 
Рівні 
навчальних 
досягнень 

100-бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Теоретична 
підготовка 

Практична 
підготовка 

студент 
Відмінний 100-90 вільно володіє 

навчальним мате- 
ріалом, висловлює свої 
думки, робить 
аргументовані 
висновки, рецензує 
відповіді інших 
студентів, творчо 
виконує індивідуальні 
та колективні завдання; 
самостійно знаходить 
додаткову інформацію 
та використовує її для 
реалізації поставлених 
перед ним завдань; 
вільно використовує 
нові інформаційні 
технології для 
поповнення власних 
знань 
 

може аргументовано 
обрати раціональний 
спосіб виконання 
завдання й оцінити 
результати власної 
практичної діяльності; 
виконує завдання, 
не передбачені
 навчальною 
програмою; вільно 
використовує  знання 
для розв’язання 
поставлених перед 
ним завдань 

Достатній 89-70 вільно володіє 
навчальним матеріалом, 
застосовує  знання на 
практиці; узагальнює і 
систематизує навчальну 
інформацію, але 
допускає незначні 
огріхи у порівняннях, 
формулюванні 
висновків, застосуванні 

за зразком самостійно 
виконує практичні 
завдання, передбачені 
програмою; має стійкі 
навички виконання 
завдання 
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теоретичних знань на 
практиці 

Задовільний 69-51 володіє навчальним 
матеріалом поверхово, 
фрагментарно, на рівні 
запам’ятовування 
відтворює певну 
частину навчального 
матеріалу з елементами 
логічних зв’язків, знає 
основні поняття 
навчального матеріалу 
 

має елементарні, 
нестійкі навички 
виконання завдання 

Незадовільний 50-26 має фрагментарні 
знання (менше 
половини) при 
незначному загальному 
обсязі  навчального 
матеріалу; відсутні 
сформовані уміння та 
навички; під час 
відповіді допускаються 
суттєві помилки 
 

планує та виконує 
частину завдання за 
допомогою  
викладача 

Неприйнятний 25-1 студент не володіє 
навчальним матеріалом 

виконує лише 
елементи завдання, 
потребує постійної 
допомоги викладача 
 

                                                                                                    
Методи навчання 

- словесні (пояснення, розповідь, лекція, семінари, бесіда);  
- наочні (презентації, плакати, );  
- практичні: (ситуативні задачі, моделювання життєвих ситуацій);  
- методи стимулювання навчальної діяльності (метод навчальної дискусії, 
метод опори на життєвий досвід здобувачів, створення ситуацій пізнавальної 
новизни);  
- методи контролю і самоконтролю (метод усного контролю, метод 
письмового контролю, метод тестового контролю). 
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6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
6.1 Зміст навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

Тема1.  Предмет і метод економічної теорії 
Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 
Предмет економічної теорії та еволюція у його визначенні різними 

школами. 
Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація. 
Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання 

економічних законів. Функції економічної теорії.  
Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших 

економічних наук. 
 
Тема 2.  Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси 
Сутність та структура економічних потреб суспільства. 
Економічний закон зростання потреб. 
Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія. 
Мотиви та стимули ефективного господарювання. 
 
Тема 3. Економічна система суспільства. Відносини власності 
Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного 

розвитку. 
Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. 

Типи економічних систем. 
Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі. 
Місце і роль людини в економічній системі. 
 
Тема 4. Форми організації суспільного виробництва та їхня 

еволюція 
Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і 

нематеріальне виробництво. 
Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок. 
Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні 

показники. 
Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. 
Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості. 
Альтернативні теорії вартості. 
Закон вартості, його сутність та функції. 
 
Тема 5. Теорія грошей і грошового обігу 
Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей. 
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Функції грошей та їхня еволюція. 
Грошовий обіг і його закони. 
Грошова система, її структурні елементи й основні типи. 
Валютні курси. Конвертованість грошей. 
Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

Тема 6. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура 
Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництва. 
Риси, структура та функції ринку. 
Основні суб’єкти ринкової економіки. 
Держава як суб’єкт ринкового господарства. 
Інфраструктура ринку. 
 
Тема 7. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги 
Сутність попиту і фактори, що його визначають. 
Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають. 
Еластичність попиту і пропозиції. 
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. 
 
Тема 8. Конкуренція і монополія у ринковій економіці 
Конкуренція, її суть і економічні основи. Закон конкуренції. 
Види економічної конкуренції. 
Методи конкурентної боротьби. 
Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. 
Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство. 
 
Тема 9. Підприємництво у ринковій економіці 
Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва. 
Теорії та моделі підприємництва. 
Організаційно-правові форми підприємництва. 
Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види 

підприємницької діяльності. 
 
Тема 10. Капітал. Витрати виробництва і прибуток 
Капітал як економічна категорія товарного виробництва. 
Структура авансованого капіталу. Витрати виробництва, їхня сутність 

та класифікація. 
Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Економічна роль 

прибутку. 
Кругооборот і оборот промислового капіталу. 
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Амортизація і відтворення основного капіталу. 
 
Тема 11. Доходи, їхні джерела й розподіл 
Сутність, види та джерела формування доходів. Номінальні і реальні 

доходи. 
Функціональний розподіл доходів: марксистська та маржиналістська 

концепції. 
Попит на ресурси та чинники, що його визначають, в теорії граничної 

продуктивності. 
Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку. 
Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. 

Форми і системи заробітної плати. 
Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці. 
Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і 

структура. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  
Тема 12.  Національне виробництво і відтворення 
Зміст, види та пропорції національного (суспільного) відтворення. 
Теоретичні моделі суспільного відтворення. 
Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, 

цілі. 
Концепції та принципи побудови системи національних рахунків. 
Основні макроекономічні показники СНР. 
 
Тема 13. Макроекономічна нестабільність і економічне зростання 
Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної 

нестабільності. Теорії циклічних коливань. 
Класифікація економічних циклів за тривалістю та їх характеристика. 

Середні цикли та їх фази. 
Нециклічні коливання економіки. 
Безробіття, його зміст, причини, види, форми. 
Рівень безробіття. Наслідки впливу безробіття на економіку. 
Економічне зростання: зміст, типи, чинники. 
Концепції та найпростіші моделі економічного зростання. 
 
Тема 14. Фінансово-кредитна система. 
Необхідність, зміст, структура та функції фінансів. 
Фінансова система. Державний бюджет. 
Бюджетний дефіцит і державний борг. 
Теорія оподаткування. 
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Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту. 
Форми і функції кредиту. 
Кредитна система та її структура. 
 
Тема 15. Урядове регулювання національної економіки. 

Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України 
Об’єктивна необхідність, зміст та моделі урядового регулювання 

економіки. 
Цілі, засоби та методи урядового впливу на економіку. 
Основні напрями та межі урядового впливу на економіку. 
Об’єктивні передумови та напрями ринкової трансформації економіки 

України. 
Трансформація відносин власності та формування конкурентного 

середовища як стратегічний пріоритет ринкових перетворень. 
Розбудова інноваційної моделі розвитку національної економіки. 
Трансформація грошово-кредитної та фінансової систем України. 
Проблеми та перспективи інтеграції вітчизняної економіки до 

глобального економічного середовища. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ 
СВІТОВОГО  ГОСПОДАРСТВА 

Тема 16. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий 
ринок. 

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа 
формування світового господарства. 

Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ). Концепції 
трансформації. 

Всесвітній ринок товарів та послуг. 
Торговельний і платіжний баланси країни. 
Зміст і структура світової валютної системи. 
Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили. 
 
Тема 17. Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні 

проблеми людства 
Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку. 
Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки. 
Суперечності глобалізації та її моделі. 
Взаємопов’язаність і передумови вирішення глобальних проблем. 
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                             6.2 Структура навчальної дисципліни 
 

 
ТЕМА 

 
 

Кількість годин 

 
 

Денна форма Заочна  форма 

В
сь

ог
о 

        

У тому числі  Всього 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 

Тема1.  
Предмет і метод 
економічної теорії 
 

4 2    2 5 1    4 

Тема 2.  
Економічні потреби 
суспільства. 
Економічні інтереси 
 

4 2    2 4     4 

Тема 3. 
Економічна система 
суспільства. 
Відносини власності 
 

6 1    4 7 1    6 

Тема 4. Форми 
організації 
суспільного 
виробництва та їхня 
еволюція 

 
 

6 1    4 4     4 

Тема 5. Теорія 
грошей і грошового 
обігу 
 

6  2   4 7     6 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
Тема 6. 

Ринкова економіка: 
суть, структура та 
інфраструктура 

4 2    2 7 1    6 

Тема 7. Попит 
і пропозиція. Теорія 

6 2    4 5 1    4 
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ринкової рівноваги 
 

Тема 8. 
Конкуренція і 
монополія у ринковій 
економіці 
 

6 2    4 6     6 

Тема 9. 
Підприємництво у 
ринковій економіці 
 

6  2   4 7     6 

Тема 10. 
Капітал. Витрати 
виробництва і 
прибуток 
 

6 2    4 7 1    6 

Тема 11. 
Доходи, їхні джерела й 
розподіл 
 

6 2    4      4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  
 

Тема 12.  
Національне 
виробництво і 
відтворення 
 

4 2    2 4     4 

Тема 13. 
Макроекономічна 
нестабільність і 
економічне зростання 
 

6 2    4 4     4 

Тема 14. 
Фінансово-кредитна 
система. 

 
 

6 2    4 5 1    6 

Тема 15. 
Урядове регулювання 
національної 
економіки. Теоретичні 
аспекти ринкової 
трансформації 
економіки України 

4 1    2 4     4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 
Тема 16. 6 1    4 5 1    4 
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Інтернаціоналізація 
господарського життя 
і світовий ринок. 
 

Тема 17. 
Глобалізація 
економіки та 
загальноцивілізаційні 
проблеми людства 
 

4  2   2 5 1    4 

Диференційований 
залік/Іспит 

            

Всього  90 26 6   58 90 8    82 
 

6.3 Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Теорія грошей і грошового обігу 2 
2 Підприємництво у ринковій економіці 2 
3 Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні проблеми 

людства 
2 

 Разом 6 
                                                                                                             

6.4 Самостійна робота (денна форма) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет і метод економічної теорії 2 
2 Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси 2 
3 Економічна система суспільства. Відносини власності 4 
4 Форми організації суспільного виробництва. Та їхня 

еволюція 
4 

5 Теорія грошей і грошового обігу 4 
6 Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура 2 
7 Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги 4 
8 Конкуренція і монополія у ринковій економіці 4 

   9 Підприєсництво у ринковій економіці 4 
10 Капітал. Витрати виробництва і прибуток 4 
11 Доходи їхні джерела та розподіл 4 
12 Національне виробництво і відтворення 2 
13 Макроекономічна нестабільність і економічне зростання 4 
14 Фінансово-кредитна система 4 
15 Урядове регулювання національної економіки. Теоретичні 2 
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аспекти трансформації економіки України 
16 Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок 4 
17 Глобалізація економіки та загально цивілізаційні проблеми 

людства 
4 

 Разом 58 
 

6.5 Самостійна робота (заочна форма) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет і метод економічної теорії 4 
2 Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси 4 
3 Економічна система суспільства. Відносини власності 6 
4 Форми організації суспільного виробництва. Та їхня 

еволюція 
4 

5 Теорія грошей і грошового обігу 6 
6 Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура 6 
7 Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги 4 
8 Конкуренція і монополія у ринковій економіці 6 
9 Підприєсництво у ринковій економіці 6 
10 Капітал. Витрати виробництва і прибуток 6 
11 Доходи їхні джерела та розподіл 4 
12 Національне виробництво і відтворення 4 
13 Макроекономічна нестабільність і економічне зростання 4 
14 Фінансово-кредитна система 4 
15 Урядове регулювання національної економіки. Теоретичні 

аспекти трансформації економіки України 
4 

16 Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок 4 
17 Глобалізація економіки та загально цивілізаційні проблеми 

людства 
6 

 Разом 82 
 

7. Інструменти, обладнання  та програмне 
забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна  
(у разі потреби) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання LMS 
Moodle -інтегрованої комп'ютерної системи закладу вищої освіти, Zoom – 
сервісу для проведення відеоконференцій та онлайн-лекцій, Google 
Classroom - вебсервіс, для спрощення створення, поширення і класифікації 
завдань безпаперовим шляхом, метою сервісу є -  прискорити процес 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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поширення файлів між педагогами та здобувачами освіти, блог - 
ol99.home.blog як середовище спілкування зі студентами з якими немає 
можливості спілкуватися безпосередньо. 
 

8. Методичні рекомендації 
1. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять. 
2. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи.  
3. Методичні рекомендації до організації модульного контролю. 
 
8.1 Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять 
Семінарське заняття – це колективний науковий пошук певної 

навчальної проблеми і шляхів її ефективного розв’язання, а також це 
самостійна творча робота для кожного студента. При організації та 
проведенні семінарських занять, викладачам слід враховувати наступні 
моменти: науковість та доступність викладу матеріалу, єдність форми та 
змісту, дотримання єдиної системи знань, умінь та навичок, формування 
професійної культури та культури спілкування. 

Основною метою семінарського заняття є поширення та поглиблення 
теоретичних положень теми та вміння практичного використання знань. 

Готуючись до семінарського заняття студент повинен: 
• ознайомитись зі змістом плану семінару та переглянути конспект 

прослуханої лекції з даної теми; 
• ознайомитись з рекомендованою літературою та прочитати 

відповідний розділ підручника або навчального посібника, опрацювати 
додаткову рекомендовану літературу. Робота з науковою книгою вимагає 
свідомого засвоєння прочитаного, а не механічного заучування. Для цього 
необхідно усвідомити зміст різних понять, спеціальних термінів, положень, 
що в свою чергу забезпечує термінологічну обізнаність студента та 
вироблення навичок логічного мислення; 

• здійснити критичний аналіз викладеного матеріалу в опрацьованих 
джерелах з даної проблеми; 

• скласти конспект опрацьованого матеріалу, де зазначити власну точку 
зору з даної проблеми; 

• здійснити самоконтроль через відповідні питання з даної теми; 
• скласти план відповіді на кожне питання плану заняття. 
Виступаючи на семінарському занятті студент повинен: 
•  уникати технічного переказу матеріалу лекції або рекомендованої 

літератури; 
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• відповідаючи на питання, розглядати певні положення у розвитку, 
здійснювати порівняння різних підходів, концепцій в опрацьованій 
літературі; 

• показати практичну значущість цих положень. 
При оцінювані знань студента береться до уваги його активність, 

творчий неформальний підхід, навички публічного виступу, вміння ведення 
інформаційного пошуку, вміння аналізувати матеріал. 
 
Тема 1. Теорія грошей і грошового обігу 
Орієнтовний план: 

1. Гроші: необхідність та концепції походження. 
(ознаки грошей, концепції походження грошей, роль держави в 
механізмі форм грошей, суттєві риси специфічного товару – гроші). 

2. Специфічний характер вартості грошей. 
(гроші як товар, економічна корисність грошей, купівельна 
спроможність грошей, взаємозв’язок грошей і часу). 

3. Розвиток форм вартості. 
(передумови становлення грошових відносин, переваги грошового 
обміну над бартером, електронні гроші, банківські картки) 

4. Функції грошей. 
5. Якісні властивості грошей. 
6. Роль грошей у сучасній ринковій економіці. 
  

Тема 2. Підприємництво у ринковій економіці 
Орієнтовний план: 

1. Поняття підприємництва. Теорія підприємництва. 
(різноманітність в поглядах економічних шкіл до поняття 
підприємництво, головна суспільна функція підприємця, економічна та 
організаційна творчість і новаторство). 

2. Сучасний підхід до визначення підприємництва. 
(Закон України «Про підприємництво», підприємницька діяльність як 
фактор економічного прогресу, організаційні форми підприємницької 
діяльності). 

3. Виробнича, посередницька, комерційна, фінансово-кредитна страхова, 
інноваційна підприємницька діяльність. 
(створення матеріальних благ і прибутку - основа функціонування 
виробництва, найризикованіший вид діяльності, особливості 
торгівельно-посередницької діяльності,  інноваційна діяльність її 
характеристика). 

4. Види малих підприємств, характер їх діяльності і розподіл доходів. 
5. Види підприємницької діяльності у сфері культури. 
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(особливості підприємницької діяльності в сфері культури). 
 

Тема 3. Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні проблеми 
людства 
Орієнтовний план: 

1. Глобалізація як цивілізаційний процес. 
2. Характеристика процесу глобалізації. 
3. Фактори глобалізації. 
4. Соціально-економічними передумовами глобалізації. 
5. Форми вияву глобалізації. 
6. Хронологічні межі глобалізації. 
7. Загострення глобальних проблем 
8. Класифікація глобальних проблем за сферами дії. 
9. Інтегративна єдність соціоеколого-економічного прогресу в концепції 

сталого розвитку. 
10. Передумови вирішення глобальних проблем. 

 
8.2 Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 

Самостійна робота є важливим елементом всієї системи підготовки у 
вищому навчальному закладі будь-якої форми навчання і сприяє кращому 
засвоєнню та ефективному опануванню навчального матеріалу. 

Зміст самостійної роботи студентів у форматі дисципліни «Економічна 
теорія» визначається робочою програмою дисципліни, методичними 
матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота передбачає виконання різних видів завдань 
(репродуктивних, за зразком, реконструктивно-варіативних, частково-
пошукових, навчально-дослідних), спрямованих на отримання, закріплення 
студентом нових та набутих знань, їх систематизацію й узагальнення; 
формування практичних вмінь та навичок; контроль готовності студента до 
аудиторних занять, інших контрольних заходів. 

Під час розробки завдань для самостійного опрацювання теоретично-
практичного матеріалу з дисципліни "Економічна теорія», пропонуються до 
використання наступні форми: 

- опрацювання та конспектування першоджерел, робота з основною 
економічною літературою; 

- пошук та вивчення додаткової літератури; 
- складання схем, таблиць, графіків, кросвордів;  
- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу з  

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 
- вивчення окремих змістових модулів курсу (тем або питань), що  



 
 
 
 

23 
 
 
 

передбачені для самостійного опрацювання з метою реферування, складання 
конспекту тощо; 

- виконання творчих завдань, які передбачають тестові завдання та їх 
оформлення; 

- складання словника «100 базових понять»; 
- упорядкування інформації про відомих економістів та економічні 

школи; 
- використання кейс-методів (ситуаційні завдання); 
- підготовка інформацій; 
- виконання письмових контрольних робіт; 
- робота з пошуковими системами Інтернет;  
- підготовка доповідей на студентських наукових конференціях та 

студентських олімпіадах. 
При організації самостійної роботи студента на засіданнях предметно-

циклової комісії передбачається можливість отримання необхідної 
консультації (години чергування викладача згідно з графіком), що 
зазначається у переліку тем або окремих питань самостійної роботи.  

Самостійна робота допоможе активізувати пізнавальну діяльність 
студентів денної форми навчання та надасть допомогу у вивченні даної 
дисципліни студентам заочної форми навчання. 

 
8.3 Методичні рекомендації до організації модульного контролю 

Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів 
навчання студентів на визначених його етапах. Розроблювані викладачем 
переліки питань і завдань до модульного контролю (модульної контрольної 
роботи) мають охоплювати весь програмовий зміст окремого змістового 
модуля, в тому числі розділи курсу і питання винесені на самостійне 
опрацювання.  

Переліки питань та завдань до модульного контролю у формі заліку 
разом з критеріями оцінювання результатів проходження цих контролів 
надаються студентам на початку семестру в якому вивчається навчальна 
дисципліна. 

 
Орієнтовні питання до заліку: 

1. Поняття економіки. Спосіб виробництва. 
2. Предмет курсу «Економічна теорія». Відмінність «Економікс» від 

«Політекономії». 
3. Мікро- і Макроекономічний аналіз. 
4. Мета та функції економічної теорії. Економічна теорія та економічна 

політика. 
5. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємозв’язок. 
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6. НТП та НТР та їх наслідки. 
7. Результативні показники суспільного виробництва. 
8. Економічна та соціальна ефективність суспільного виробництва. 
9. Поняття власності. Суб’єкти та об’єкти власності. 
10. Сучасні форми власності. Еволюція відносин власності на Україні. 
11. Форми суспільного господарства: натуральне і товарне виробництво. 
12. Товарне виробництво: ознаки, умови існування, історичні види. 
13. Товар і його властивості. 
14. Величина вартості товару, фактори, що на неї впливають. 
15. Закон вартості та його роль в товарному виробництві. 
16. Виникнення, суть та функції грошей. 
17. Закони грошового обігу. Суть та наслідки інфляції. 
18. Ринок: суть функції та основні риси. 
19. Атрибути та механізм функціонування ринку. 
20. Конкуренція та її значення. Типи конкуренції. 
21. Монополія: суть, причини виникнення та вплив на економічні процеси. 
22. Види ринків: ринок товарів, ринок капіталів, ринок праці. 
23. Ключові проблеми формування ринку  в Україні. 
24. Поняття підприємництва його умови та принципи. 
25. Функції підприємництва його форми та розвиток на Україні. 
26. Види підприємницької діяльності: виробнича, комерційна, кредитна. 
27. Малі підприємства, їх роль, переваги та недоліки. 
28. Акціонерні товариства, їх організація та розподіл прибутку. 
29. Акції їх види та курс. 
30. Суть та види підприємств. Державне підприємство. 
31. Структура фондів підприємства. Основні та оборотні фонди їх 

відтворення. 
32. Кругообіг фондів. Поняття обороту фондів. 
33. Суть та принципи госпрозрахунку. 
34. Витрати виробництва. Собівартість, їх види та структура. 
35. Валовий доход і прибуток підприємства. 
36. Маркетинг, його суть та принципи. 
37. Менеджмент: поняття, принципи, функції. 
38. Суть відтворення. Просте і розширене відтворення. 
39. Екстенсивний та інтенсивний типи відтворення. Фактори економічного 

росту. 
40. Нагромадження і споживання. 
41. Структурна політика. Необхідність структурної перебудови економіки. 
42. Економічний цикл та його фази. Особливості сучасного циклу. 
43. Відтворення трудових ресурсів. Безробіття: суть, причини і форми. 
44. Види, форми і системи заробітної плати. 
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45. Номінальна і реальна заробітна плата. 
46. Фінанси їх суть та функції. 
47. Держбюджет: структура доходів і витрат, проблеми їх збалансування. 
48. Кредит: суть, причини, функції. 
49. Банківська система України. Державний національний банк. 
50. Історичні передумови та суть державного регулювання економіки. 
51. Економічна роль держави. Форми і методи державного регулювання 

економіки. 
52. Світове господарство: об’єктивні основи і структура. Міжнародний 

поділ праці. 
53. Вивіз капіталу: суть, форми, напрямки. 
54. Зовнішньоекономічна політика України. Інтеграція її економіки у 

світове господарство. 
    

Орієнтовні питання до контрольної роботи (заочний відділ): 
 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 
Орієнтовний план: 

1. Економіка та економічна теорія. 
2. Об’єкт і предмет економічної науки. 
3. Методологія та методи пізнання економіки. 
4. Функції економічної теорії. 
5. Економічні категорії та закони. 

 
Тема 2. Виробництво 
Орієнтовний план: 

1. Сутність виробництва і його чинники. 
2. Зміст виробництва.  
3. Поділ праці. 
4. Структура суспільного виробництва.  
5. Межа виробничих можливостей. 
6. Продукт і стадії його руху. 

 
Тема 3. Відносини власності. 
Орієнтовний план: 

1. Власність як економічна категорія. 
2. Принципи формування власності. 
3. Індивідуальна власність – вихідна ланка відносин власності. 
4. Домінуючий об’єкт власності. 
5. Власність на землю. 
6. Капітал – власність. 
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7. Інформація як інструмент матеріалізації знань. 
 

Тема 4. Економіка знань 
Орієнтовний план: 

1. Власник інтелектуального капіталу – основний суб’єкт 
економіки знань. 

2. Творча праця її ознаки. 
3. Інформаційна мережа. 
4. Економіка знань як антипод ринку. 

 
Тема 5. Ринок в економічній системі суспільства 
Орієнтовний план: 

1. Сутність ринку, його функції та умови формування. 
2. Історизм ринкових відносин. 
3. Структура ринку. 
4. Моделі ринкової економіки. 

 
Тема 6. Гроші в ринковій економіці 
Орієнтовний план: 

1. Роль грошей у ринковій економіці. 
2. Становлення грошових відносин. 
3. Функції грошей. 
4. Класифікація грошей. 
5. Сутність ринку грошей та його функції. 

 
Тема 7. Підприємництво і підприємство (фірма) 
Орієнтовний план: 

1. Сутність підприємництва. 
2. Функції та умови існування підприємництва. 
3. Організація підприємницької діяльності. 
4. Підприємство. Умови його функціонування. 
5. Види підприємств. 

 
Тема 8. Капітал та його функції 
Орієнтовний план: 

1. Сутність капіталу. 
2. Ринок капіталу. 
3. Кругооборот та оборот капіталу. 
4. Амортизація. 
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Основна 

 
1. Економічна теорія: Підручник. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. – 

К.:Вища шк., 2007. -503 с. 
2. Економічна теорія: Підручник. Мочерний С.В., Довбенко М.В. – 

Київ.:Видавництво центр «Академія», 2004 - 856 с. 
3. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ.:Центр 

навчальної літератури, 2006. – 784 с. 
4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. / За ред. 

В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2003. -581с. 
5. Основи економічної теорії: Навч. посіб.Чепінога В.Г. – К.: Юрінком 

Інтер, 2003. - 456 с. 
6. Основи економічної теорії: Підручник. Мамалуй О.О. – К.: Юрінком 

Інтер, 2003. - 478 с. 
7. Основи економічної теорії: Підручник. Ніколенко Ю.В. – Київ: ЦУЛ, 

2003.- 540 с. 
 
Допоміжна 

1. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.: 
Знання, 2009. – 253 с. 

2. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, 
макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, 
менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність) 
Укладачі: В С. Іфтемічук, В.А. Григорьєв / За наук. ред. Г.Ш. 
Башнянина. – К.: «Магнолія плюс». 2004 -688 с. 

3. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: підручник/ О.Г. 
Головніна. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури. 
2013. – 648 с. 

4. Дорогунцов С.І., Гош О.П. Політична економія: науковий курс – К.: 
Оріяни, 2004. -560 с. 

5. Задорожнюк Н.О., Донець А.С.Щелкунова А.В. Дослідження та 
розвинення економічної сутності терміну «інновація». // Економічний 
форум – 2015- №1- с.8 -12. 

6. Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития 
предприятий / Н.Е. Брюховецкая, И.П. Булеев // Вісник економічної 
науки України. — 2017. — № 1 (32). — С. 7–15. 

7. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. (для студ. вищ. навч. 
закл.) – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 

8. Макарова І.С., Андрейшина Н.А. Шляхи зниження державного боргу в 
умовах розвитку інформаційного суспільства. // Економіка та держава. 
– 2016 - № 3 – с.13-15. 

9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы,проблемы и 
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10. Святненко В. Маркетингові технології як засіб ефективного розвитку 
вітчизняних підприємств. – Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Економіка / Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ :Київський 
університет, 1958. – ISSN 1728-2667 /вип.8 (161) – 2014. – с.44-49. 

 
Інформаційні ресурси: 
 

1. http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Державної служби 
статистики України 

2. https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA Офіційний сайт Міністерства 
економікиУкраїни 

3. https://www.kmu.gov.ua/ Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 
4. https://mof.gov.ua/uk Офіційний сайт Міністерства фінансів України. 
5. https://www.treasury.gov.ua/ua Офіційний сайт Державного казначейства 

України 
6. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  Цивільний кодекс 

України 
7. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text Господарський кодекс 

України 
8. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text Закон України «Про 

підприємництво» 
9. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Закон України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань» 

10. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік" 

11. https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/200936.html  Закон України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік" 

12. https://ol99.home.blog/  Блог Олени Франчук 
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