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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

 

Навчальна дисципліна «Економічна теорія (політична економія)» є 

нормативною для студентівбакалаврської програми. Курс передбачає набуття 

студентами теоретичних і практичних знань щодо пошукушляхів вирішення 

проблем ефективного використання обмежених виробничих ресурсів 

ізадоволення 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 і з’ясування чинників і напрямів розвитку сучасних соціально-

економічних систем. 

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 пререквізитів. 

Результати 

навчання 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  
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2. Обсяг   та ознаки навчальної дисципліни 

 

1. Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

 

 

Кількість кредитів– 4__  
 

 

 

Галузь знань: 

08 Право 
(шифр, назва) 

 

Обов’язкова 

 

Рік підготовки 

 

_____1_____-й 

 

____1____ -й 

 
 

Загальна кількість годин-                

120 
 

                         Семестр 

_____1-й______ ____1-й______ 
 

Лекції 

Спеціальність: 

081 «Право» 
(шифр, назва) 

 _____20___ годин _8__ годин 

 

    Практичні, семінарські 

 

Кількість модулів- _1_ 

 ____20____ годин 4 годин 

 

                  Лабораторні 

 ________  

годин 

________  

годин 

          Самостійна робота 

 
 

 

Освітній  рівень: 

_______бакалавр_______ 
(назва) 

_80_годин _108  годин 
 

 

 

Кількість змістових 
модулів- 

_______2_________ 

 

  в  т.ч. індивідуальні завданні 

 ___10___  

годин 

____10____  

годин 
 

              Вид контролю: Екзамен 

 

 

 

3. Дидактична карта дисципліни 

Назвизмістовнихмодулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

 У
сь

о
г
о

 

Л П СР 

 У
сь

о
г
о

 

Л П СР 

Модуль змістовий 1.  
Тема 1. Предмет і метод політичноїекономії 8 2 1 5 6 1 0 5 

Тема 2.Економічні потреби і 

виробничіможливостісуспільства. Економічніінтереси. 8 2 1 5 6 1 0 5 

Тема 3. Товарна форма 

організаціїсуспільноговиробництва. Товар і гроші. 7 1 1 5 11 0 1 10 

Тема 4. Економічна система суспільства та 

закониїїрозвитку. 8 1 2 5 11 1 0 10 
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Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Ден. Заоч. 

1 Тема 1. Предмет і метод політичної економії. 5 5 

2 
Тема 2. Економічні потреби і виробничіможливостісуспільства. 

Економічніінтереси. 5 5 

3 Тема 3. Товарна форма організаціїсуспільноговиробництва. Товар і гроші. 5 10 

4 Тема 4. Економічна система суспільства та закониїїрозвитку. 5 10 

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

ціноутворення. 5 6 

6 
Тема 6. Капітал: процесс виробництва і нагромадження. Наймана праця і 

заробітна плата. 5 6 

7 Тема 7. Витрати  виробництва і прибуток. 5 5 

8 Тема 8. Домогосподарство в системі економічних  відносин. 5 6 

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

Конкуренція і ціноутворення. 8 1 2 5 8 1 1 6 

Тема 6. Капітал: процесвиробництва і нагромадження. 

Найманапраця і заробітна плата. 7 1 1 5 6 0 0 6 

Тема 7. Витративиробництва і прибуток. 7 1 1 5 5 0 0 5 

                                   Усього за модулем 1: 53 9 9 35 53 4 2 47 

Модуль змістовий 2. 

Тема 8. 

Домогосподарствовсистеміекономічнихвідносин. 
8 2 1 5 6 0 0 6 

Тема 9. Підприємство і підприємництво в 

ринковійекономіці. 
8 2 1 5 6 0 0 6 

Тема 10. Галузевіособливостівиробництва і 

функціонуваннякапіталу. 
8 1 2 5 8 1 1 6 

Тема 11. Суспільний продукт і йогоформи. 

Суспільневідтворення. 
7 1 1 5 7 1 0 6 

Тема 12. Економічнезростання і йогочинники. 

Економічні цикли. 
7 1 1 5 11 0 1 10 

Тема 13. Макроекономічнанестабільність: 

безробіття, інфляція. 
7 1 1 5 6 1 0 5 

Тема 14. Державнерегулюванняекономіки і 

йогоформи. 
8 1 2 5 10 0 0 10 

Тема 15. Сутність, структура та 

закономірностірозвиткусвітовогогосподарства. 
7 1 1 5 7 1 0 6 

Тема 16. Глобалізаціяекономіки та 

економічніаспектиглобальних проблем. 
7 1 1 5 6 0 0 6 

                                   Усього за модулем 2: 67 11 11 45 67 4 2 61 

                                                Усього годин:                     120 20 20 80 120 8 4 108 



6  

9 Тема 9. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці. 5 6 

10 Тема 10. Галузеві  особливості  виробництва і функціонування  капіталу. 5 6 

11 Тема 11. Суспільний продукт і його  форми. Суспільне  відтворення. 5 6 

12 Тема 12. Економічнезростання і йогочинники. Економічні цикли. 5 10 

13 Тема 13. Макроекономічна  нестабільність: безробіття, інфляція. 5 5 

14 Тема 14. Державне регулювання  економіки і його  форми. 5 10 

15 
Тема 15.Сутність, структура та закономірності розвитку світового 

господарства. 
5 6 

16 
Тема 16. Глобалізація економіки та економічні аспекти глобальних 

проблем. 
5 6 

... Разом 80 108 

 

4. 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. 

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. 



7  

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 (ЕлвінТоффлер). 

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 1) За джерелом інформації: словесні: лекція (традиційна, проблемна, 

лекція-прес-конференція) із застосуванням комп’ютерних 

інформаційних технологій (PowerPoint-презентація); лабораторні 

роботи, пояснення, розповідь, бесіда; наочні: спостереження, 

ілюстрація, демонстрація; практичні: вправи.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання 

індивідуальних навчальних проектів 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є:  

 стандартизовані тести; 

 реферат, есе по питаннях самостійного вивчення; 

 завдання розрахункового характеру;  

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 Індивідуальні завдання, виконані відповідно до методичних 

вказівок. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Телефон, ноутбук або персональний комп’ютер з доступом до 

Інтернет для роботи з системою Moodle. 

Персональний комп’ютер з встановленим програмним забезпеченням 

Microsoft Office (або аналоги)для виконання індивідуального 

завдання. 

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, 
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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 самостійне опрацювання 

питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в 

теоретичний курс, або ж були 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.  

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив 

заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за 

заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті.  

 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. При цьому оцінка знижується на 10 %.  

 Здобувачам вищої освіти 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.  

 Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%.  

 У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 

балів і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у 

силабусі.  

 Списування під час виконання завдань 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 

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2 
МКР ІНДЗ Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т15 

2 2 2 4 2 4 2 
 

4 4 2 2 2 4 20 20 100 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до заліку чи екзамену. 

1. Сутність МФ. Передумови становлення системи МФ. 

2. Глобалізація як чинник становлення системи МФ. Переваги та недоліки глобалізації у сфері 

МФ. 

3. Світові кризи. Сценарії розвитку криз. Основні причини сучасної світової фінансової кризи. 

4. Причини виникнення зовнішнього боргу. Прокоментуйте ситуацію із зовнішнім боргом в 

Україні. 

5. Світова валютна система: суть та види. 

6. Форми міжнародних розрахунків. 

7. Платіжний баланс країни. Фактори впливу на платіжний баланс країни. Поточний стан 

платіжного балансу України. 

8. Міжнародна фінансова політика. Види. 

9. Участь України у системі МФ: переваги та недоліки. 

10. Фінансовий ринок. Основні сегменти фінансового ринку. 

11. Дайте визначення офшорному центру та поясніть, у чому полягає їх привабливість. Типи 

офшорних центрів. Значення «офшорних» інвестицій для економіки України.  

12. Валютний ринок: визначення, функції та основні суб’єкти. Охарактеризуйте структуру 

фінансового ринку. 

13. Міжнародний кредит: визначення та джерела походження. Позитивні та негативні сторони 

міжнародного кредиту. 

14. Охарактеризуйте діяльність ТНК на міжнародних ринках, що визначає їх значимість в 

системі міжнародних фінансів. 

15. Передумови виникнення міжнародних фінансових організацій. Співробітництво України з 

міжнародними фінансовими організаціями. 

16. Визначте вплив окремих статей платіжного балансу на економічне зростання (статистичні 

дані додаються). 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Економічнатеорія: політекономія / за ред. В. Д. Базилевича – К.: Знання-Прес, 2007. – 719 с.  
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2. Зазимко А. З. Політичнаекономія: навч. посібник / А. З. Зазимко.– К.: КНЕУ, 2006. –358 с.  

3. Історіяекономічнихвчень: Підручник / за ред.. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1430 с.  

4. Основиекономічноїтеорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон.наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х.: 

Право, 2008. – 448 с. 

5. Економічна теорія: Підручник/за ред.. Л.Касьяненко. – К.: Центр навчальної літератури, 2019.– 

224 с.  

6. Горлач М.І., Соколов М.О., Кримов М.І., Лисенко С.Ф., та ін..Економічна теорія: Підручник для 

вищої школи/За заг. ред..проф. Соколова М.О. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. –  532 с. 

   

Допоміжна 

1. Мочерний С.В., Некрасова В.В. Политэкономия: Учебник для высших и среднихуч. заведений / 

Подобщ. ред. проф. С.В.Мочерного.-М.: Книга сервис, 2007. 

2. Політекономія: Навчальнийпосібник за заг.ред. Г.А.Оганяна.-К.: МАУП, 2003. 

3. Політекономія: Підручник за заг.ред. Ніколенка Ю.В.-К.: ЦУЛ - 2003. 

4. Перехіднаекономіка: підручник / за ред. В .М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.   

5. Політичнаекономія: Навч. посібник / за ред. К. Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2005. – 508 с.  

6. Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навч.посібнік.-К.: КНЕУ, 2001. 

 

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/ 
 

http://minfin.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.spkurdyumov.ru/
http://www.worldometers.info/ru/
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