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1. Опис дисципліни 

 

Анотація 

дисципліни  

Навчальна дисципліна «Економічна теорія (політекономія)» є 

нормативною для студентів бакалаврської програми. Курс 

передбачає набуття студентами теоретичних і практичних 

знань щодо пошуку шляхів вирішення проблем ефективного 

використання обмежених виробничих ресурсів і задоволення 

суспільних потреб у різних суспільно-економічних 

формаціях. 

Мета вивчення Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів системи знань про: 

 суспільні способи виробництва; 

 закони функціонування і розвитку економіки; 

 з’ясування чинників і напрямів розвитку сучасних 

соціально-економічних систем; 

 історичні та сучасні школи політекономії та відомості 

про життя та теоретичні досягнення їх основних 

представників. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна 

теорія (Політична економія)» є: на методологічних засадах 

цивілізаційної теорії розвитку суспільного виробництва – 

продуктивних сил і економічних відносин – сформувати 

певний тип економічного мислення, економічну психологію 

та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань та 

методів цивілізаційного, синергетичного та діалектичного 

аналізу економічного життя суспільства. 

Пререквізити Базова дисципліна, не має преквізитів. 

Результати 

навчання 

РН1. Визначати власне місце в досліджуваних економічних 

процесах; приймати рішення про раціональне використання 

обмежених ресурсів за допомогою оцінки альтернативних 

витрат. 

РН2. Порівнювати ресурсний і виробничий потенціал 

України з іншими країнами світу. 

РН3. Пояснювати явища, які відбуваються на ринку окремого 

товару (рівновага, надлишок, дефіцит). 

РН4. Визначати і аналізувати явища, які відбуваються на 

макроекономічному рівні (інфляція, безробіття, економічне 

зростання, спад виробництва).  

РН5. Орієнтуватися в явищах, які відбуваються на світових 

ринках ресурсів, товарів і послуг. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

24-сфера обслуговування 
 (шифр і назва) 

Обов’язкова  

 

 
Спеціальність: 

_______242 «Туризм», 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

_______ ______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 
2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

3-й 3-й 

Лекції 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший фаховий 

бакалавр 

 

10 год. 4 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

60 год.  80 год. 

В т.ч. індивідуальне 

завдання 

- 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

4.  

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го 

У тому числі 
Усь

ого 

У тому числі 

Л П Лаб Інд С. Р. Л П 
Ла

б 
Інд С. Р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Предмет і метод 

політичної економії 
5 1 2   2 6 1 0   5 

Економічні потреби і 

виробничі можливості 

суспільства. 

Економічні інтереси. 

8 1 2   5 6 0 1   5 

Товарна форма 

організації суспільного 

виробництва.  

7 1 1   5 6 0 1   5 

Економічна система 

суспільства та закони її 

розвитку. 

9 0 1   8 8 0 1   7 

Ринок, його суть і 

функції. Моделі ринку. 

Конкуренція і 

ціноутворення. 

8 1 2   5 8 1 2   5 

Капітал. Наймана 

праця і заробітна плата. 
7 1 2   4 8 1 0   7 

Витрати виробництва і 

прибуток. 
7 1 2   4 8 0 0   8 

Економічне зростання і 

його чинники. 

Економічні цикли. 

7 1 2   4 8 0 0   8 

Макроекономічна 

нестабільність: 

безробіття, інфляція. 

8 1 2   5 8 0 0   8 

Державне регулювання 

економіки і його 

форми. 

8 1 2   5 8 0 0   8 

Сутність, структура та 

закономірності 

розвитку світового 

господарства. 

7 1 1   5 8 1 0   7 

Глобалізація 

економіки. 
9 0 1   8 8 0 1   7 

Усього годин 90 10 20   60 90 4 6 0  80 

 

 

 



4  

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Предмет і метод політичної економії 2 

2 
Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. 

Економічні інтереси. 
5 

3 Товарна форма організації суспільного виробництва.  5 

4 Економічна система суспільства та закони її розвитку. 8 

5 
Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і 

ціноутворення. 
5 

6 Капітал. Наймана праця і заробітна плата. 4 

7 Витрати виробництва і прибуток. 4 

8 Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли. 4 

9 Макроекономічна нестабільність: безробіття, інфляція. 5 

10 Державне регулювання економіки і його форми. 5 

11 
Сутність, структура та закономірності розвитку світового 

господарства. 
5 

12 Глобалізація економіки. 8 

 Разом 60 

 

5. Індивідуальні завдання 

Написати реферат за однією із наступних тем: 

 

1. Українська школа фізичної економії: становлення, розвиток, перспективи. 

2. Економічне мислення: роль і місце в структурі суспільної свідомості. 

3. Ідея економічного лібералізму: витоки, становлення і значення в розвитку 

економіки. 

4. Мотиви і стимули виробничої діяльності людини. 

5. Різноманіття і протиріччя інтересів в сучасній економіці. 

6. Зміна структури потреб у процесі росту доходів. Закон Енгеля. 

7. Особливості розвитку продуктивних сил на сучасному етапі. 

8. Суспільний і особистий інтереси: взаємозв'язки і суперечності. 

9. Роль і значення державної власності в ринковій системі господарювання. 

10. Значення приватної власності і свободи підприємництва для ринкового 

господарства. 

11. Еволюція форм власності. 

12. Приватизація та роздержавлення власності: світовий досвід. 

13. Становлення і розвиток товарного виробництва. 

14. Гроші і їх роль в економіці. 

15. Електронні гроші та форми їх застосування. 

16. Моральний кодекс як передумова розвитку ринку. 

17. Координуюча роль цін в ринковій економіці. 

18. Основні риси вільного (класичного) ринку. 

19. Нецінова конкуренція. 
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20. «Невидима рука» А. Сміта і досконала конкуренція. 

21. Проблеми формування ринкової інфраструктури в Україні. 

22. Необхідність і сутність страхування підприємницького ризику. 

23. Конкуренція: її місце і роль в сучасному господарському механізмі. 

24. Фінансові посередники і їх роль в ринковій економіці. 

25. Закон попиту та пропозиції в системі ринкового механізму. 

26. Таємниця первісного нагромадження капіталу українських підприємців. 

27. Сімейний бюджет та джерела його формування. 

28. Малий бізнес: характерні риси, переваги, зарубіжний досвід та проблеми 

становлення в Україні. 

29. Доходи населення в ринковій економіці, їх види, джерела формування. 

30. Державний сектор економіки України. 

31. Національне багатство України і його структура. 

32. Масштаби і особливості тіньової економіки України. 

33. Система соціального захисту безробітних. 

34. Інфляція 70-х років ХХ століття і методи боротьби з нею в різних країнах. 

35. Стагфляція і методи боротьби з нею. 

36. Уміння жити в умовах інфляції. 

37. Антимонопольне законодавство: історичний аспект. 

38. Роль держави у забезпеченні сталого грошового обігу. 

39. Банківська система України. 

40. Соціальне партнерство, як спроба вирішення головного протиріччя 

капіталізму. 

41. Первісне нагромадження капіталу. 

42. Попередники утопічного соціалізму. 

43. Особливості сучасного соціалізму Китаю. 

44. Фрідріх фон Хайек про помилки соціалізму. 

45. Футурологія про економіку майбутнього (Елвін Тоффлер). 

46. Неформальна інформаційна економіка майбутнього (А.І.Орлов). 

47. Теорія економічного розвитку Йозефа Шумпетера («Капіталізм, соціалізм і 

демократія»). 

48. Джордж Сорос про капіталізм. 

49. Соціал-капіталізм - майбутнє світової економіки. 

50. Особливості сучасний етапу розвитку світової валютної системи. 

 
 

 

5. Методи навчання 

- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). 

Проведення лекційних занять включає: викладення 

теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-

візуалізації із використанням мультимедійних 

технологій; 

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; 

робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями;  

- організація самостійної роботи студента: передбачає 
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самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку 

до практичних занять згідно методичних вказівок до 

практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів; 

- виконання обов’язкового домашнього завдання: 

дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і 

додатковий матеріал з дисципліни, що викладається. 

- контроль навчальної роботи: модульний контроль у 

вигляді письмового завдання, яке включає теоретичну 

та практичну частини; контрольні опитування 

(фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; 

письмове опитування); тестування. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

Фронтальне стандартизоване опитування за 

карточками, тестами протягом 5-10 хв. 

1. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

2. Виклик до дошки окремих студентів для 

самостійного розв'язування задач, письмові відповіді 

на окремі запитання. 

3. Оцінка активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

Письмова (до 30 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано 

наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання 

для презентації лекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 
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розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого терміну.  

Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, 

у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі 

набрали 90-100 балів. 

Здобувачам освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання 

іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумков

ий тест 

(іспит)* 

Сума 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 
40 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 

* -  Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів, якщо студент складає іспит то модульні 

бали йому автоматично не зараховуються 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
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Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10.  Питання до іспиту. 

1. Виникнення і основні етапи розвитку економічної теорії. 

2. Предмет і метод політичної економії. Функції політичної економії. 

3. Закони та категорії політичної економії. Система економічних законів. 

4. Економічні потреби. Властивості потреб. 

5. Економічні інтереси. Єдність і суперечності в системі економічних інтересів. 

6. Виробництво і його основні фактори. 

7. Модель кривої виробничих можливостей суспільства. Закон зростання 

альтернативних витрат. 

8. Натуральна форма організації суспільного виробництва і її історичні межі. 

9. Товарна форма організації виробництва: умови виникнення і його роль у 

розвитку суспільства. 

10. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості товару. 

11. Виникнення і еволюція грошей. Функції грошей. 

12. Кількість грошей, необхідна для обігу. Формула Фішера. 

13. Ринок. Види ринків. 

14. Інфраструктура ринку. 

15. Поняття попиту. Закон попиту. Нецінові фактори попиту. 

16. Поняття пропозиції. Закон пропозиції. Нецінові фактори пропозиції. 

17. Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага. 

18. Конкуренція, її суть, види і роль в ринковій економіці. 

19. Схема функціонування ринкової економіки. 

20. Домогосподарства і їх роль в ринковій економіці. Структура доходів 

домогосподарств. 

21. Заробітна плата: сутність та основні види. Особливості сучасних систем 

оплати праці. 

22. Підприємство в ринковій економіці. Види підприємств. 

23. Капітал підприємства, його оборот і кругообіг. Основний і оборотний капітал. 

24. Роль підприємництва в ринковій економіці. 
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25. Прибуток як економічна категорія. Норма прибутку. 

26. Дохід від участі в капіталі АТ. Акції. Види акцій. Курс акцій. 

27. Підприємництво в аграрній сфері. Земельна рента. 

28. Держава та її економічні функції. Мети економічної політики. 

29. Валовий внутрішній продукт і методи його розрахунку. Номінальний і 

реальний ВВП. 

30. Основні показники системи національних рахунків. 

31. Сутність і види суспільного відтворення. 

32. Економічне зростання. Типи і показники економічного зростання. Фактори 

економічного зростання. 

33. Економічні цикли. Фази економічного циклу. 

34. Безробіття і її типи. Рівень безробіття. 

35. Природний рівень безробіття. Закон Оукена. 

36. Інфляція. Причини і види інфляції. 

37. Рівень і темпи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. 

38. Державне регулювання економіки: сутність та основні напрямки. 

39. Адміністративно-правове регулювання і захист конкуренції. 

40. Фіскальна політика держави та її інструменти. 

41. Держбюджет і його структура. Види держбюджету. Проблема дефіциту 

держбюджету і державного боргу. 

42. Податки, види і функції податків. Системи і принципи оподаткування. 

43. Види фіскальної політики. Проблеми здійснення фіскальної політики. 

44. Кредитно-грошова політика і її інструменти. 

45. Власність як економічна категорія. Форми власності. 

46. Економічна система суспільства: сутність та структура. 

47. Типи і еволюція економічних систем. 

48. Основні етапи розвитку капіталістичної системи. 

49. Сучасна капіталістична система. Межі ринку і роль держави. 

50. Теорія і практика економічної системи соціалізму. 

51. Причини виникнення глобальних економічних проблем. 

52. Сутність і класифікація глобальних проблем. 

53. Можливість і способи вирішення глобальних проблем.  

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник 

для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 

2. Економічна теорія: політекономія: підручник / за ред. В. Д. Базилевича – К.: 

Знання, 2014. – 710 с.  

3. Економічна теорія: Політекономія: практикум: навч. посіб. / За ред. 

В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 494 с. 

4. Економічна теорія: навчальний посібник. Укл: М.І. Колосінська, 

С.І. Белей, С.В. Бойда. Чернівці: Чернівец. нац. унів-т., 2021. 200 с. 
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5. Камінська Т.М. Основи економічної теорії: підручник / Т.М. Камінська. – 2-е 

вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 232 с. 

6. Ревак І.О., Кіржецький Ю.І., Кіржецька М.С., Мельник С.І. 

Основи економічної теорії. Навчальний посібник. – Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 191 с.. -  

7. Романюк М. Д., Івасишин О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. 

Економічна теорія: навчальний посібник для студентів ВНЗ / 

М. Д. Романюк, О. І. Івасишин, Н. П. Репела, Я. І. Татунчак. – 

Рек. МОН. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 609 с. 

8. Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. / А.В. Сірко – К.: 

«Центр учбової літератури», 2014. – 416 с.  

   

Допоміжна 

1. Економічна теорія: політична економія: Навчальний посібник / 

За заг. ред. М. І. Звєрякова. – Одеса: Атлант, 2014. – 338 с. 

2. Економічна теорія: політична економія: навч. посіб. / За ред. С. І. Юрія; 

Терноп. нац. екон. ун-т. – К. : Кондор, 2010. – 266 с. 

3. Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : курс лекцій / І. В. Кокарєв. – 

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

4. Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / І. В. Кокарєв. 

Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с. 

5. Основи економічної теорії : навч. посіб. / Т. Ф. Ларіна, Н. В. Павленко, В. Ю. 

Прокопенко та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : 

ФОП В.П. Тарасенко, 2015. – 310 с. 

6. Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність : підручник / Е. М. 

Забарна, О. М. Козакова, Н. О. Задорожнюк [та ін.] ; Одес. нац. політехн. ун-т. – 

Херсон : Олді-плюс, 2020. – 412 с. 

 

Інтернет-ресурси 

1. http://minfin.com.ua/ 

2. www.bank.gov.ua 

3. www.ukrstat.gov.ua 

4. www.spkurdyumov.ru 

5. http://www.worldometers.info/ru/ 
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