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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
3

Загальна кількість
годин – 90

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 2,42

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь
знань
–
13
Механічна інженерія
Напрям підготовки
______________
Спеціальності:
274 Автомобільний
транспорт,
192 Будівництво та
цивільна інженерія,
133 Галузеве
машинобудування,
131 Прикладна механіка

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
бакалавр

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

За вибором
Рік підготовки
3-й
4-й
Семестр
5-й
7-й
Лекції
28 год.
8 год.
Практичні, семінарські
14 год.
4 год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
48 год.
78 год.
Індивідуальні завдання:
- год.
Вид контролю:
залік
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Економічна теорія — фундаментальна і базова дисципліна для підготовки
фахівців з вищою освітою. Особливого значення знання закономірностей
економічного життя суспільства серед сучасних високоосвічених фахівців
набуває у зв’язку з переходом від постіндустріального до інформаційного
суспільства. Трансформація моделей економічного розвитку під впливом
глобалізації економіки, інтелектуалізація та індивідуалізація праці, неухильна
дематеріалізація виробництва та перетворення людського капіталу на домінанту
економічного розвитку, безпрецедентні динамічні перехідні процеси зумовлюють
потребу не лише у теоретичному осмисленні нових реалій, а й у необхідності
підготування суб’єктів господарювання й суспільства в цілому до нових умов
економічної співпраці.
Курс „Основи економічної теорії” включає фундаментальні економічні
знання, аналіз різноманітних теоретичних проблем, що вивчаються з логічною
послідовністю та сконцентрованістю викладу. В курсі органічно поєднано
теоретичне висвітлення проблем економічної теорії з аналізом сучасної
економічної ситуації в Україні та наочністю подачі матеріалу.
Мета викладання навчальної дисципліни
Головною метою викладання навчального курсу „Основи економічної теорії”
є ознайомлення студентів із сутністю економічних законів і принципів
господарювання в умовах ринкової економіки. В процесі викладання цієї
дисципліни студенти знайомляться з економічною діяльністю суспільства та її
наслідками. Розглядаються фундаментальні питання розвитку економіки в
сучасних умовах. Особлива увага при викладанні курсу приділяється проблемі
ринку і його механізму, законам ринкової економіки, теорії рівноваги,
економічного зростання. Теоретичні питання пов’язуються з практикою
господарювання в умовах перехідного періоду.
Завдання курсу:
– висвітлити основні етапи виникнення і розвитку економічної теорії;
– створити відповідний категорійний апарат;
– розкрити основні закономірності розвитку економічного життя
суспільства;
– вивчити різнорідні економічні системи;
– аргументовано довести переваги сучасної ринкової економічної системи
перед іншими моделями економіки;
– вивчити закономірності функціонування індивідуальних та агрегованих
ринків товарів та послуг;
– вивчити та навчитися розраховувати й аналізувати основні
макроекономічні показники країни: ВВП, ЧВП, НД;
– вивчити основні види безробіття, навчитися розраховувати коефіцієнт
безробіття;
– вміти прорахувати соціально-економічні наслідки безробіття, як прояву
макроекономічної нестабільності для суспільства;
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– вивчити види та типи інфляції, навчитися вимірювати інфляційні процеси
тв. економіці;
– розкрити поняття та основні інструменти фіскальної політики;
– вивчити закономірності функціонування грошової системи та основні
інструменти монетарної політики;
– пояснити головні умови зростання економіки; чинники, що породжують її
нестабільність;
– визначити еластичність попиту і пропозиції, знати практичне застосування
концепції еластичності попиту і пропозиції;
– навчитись обчислювати ефективність виробництва, витрати та прибуток;
– розрізняти та знати ефективність діяльності для суспільства різних видів
ринків товарів та послуг: чиста конкуренція, чиста монополія,
монополістична конкуренція, олігополія.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: категоріальний апарат економічної теорії, проблеми та принципи
діяльності економіки сьогодення з урахуванням еволюційного чинника та
специфіки економіки сучасної України;
вміти:
- визначити сутність змішаної ринкової економіки;
- визначити механізми, що забезпечують реалізацію економічних законів;
- пояснити, чому сучасна ринкова економіка найбільш ефективна порівняно
з іншими моделями економіки;
- пояснити головні умови зростання економіки та чинники, що породжують
її нестабільність;
- обчислювати ефективність виробництва, витрати та прибуток.

6

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет, метод та функції економічної теорії.
Історія розвитку економічної науки. Продуктивні сили і виробничі
відносини. Трудові ресурси, засоби виробництва. Предмет економічної теорії.
Методологія економічного дослідження. Загальнофілософські та специфічні
методи. Індукція та дедукція. Рівні економічного дослідження. Структура
економічної теорії.
Функції економічного пізнання: теоретико-пізнавальна, практична, виховна,
методологічна, прогностична. Позитивна і нормативна економічна теорія.
Економічні закони та економічні категорії. Економічна політика та її цілі.
Тема 2. Зміст і значення економічної діяльності суспільства.
Економічні потреби та економічні інтереси. Різні підходи до класифікації
потреб. Закон зростання потреб.
Фактори виробництва. Економічні ресурси та плата за них. Закон рідкісності
ресурсів.
Проблема „потреби-ресурси” як основна проблема економіки. Повна
зайнятість та повний обсяг виробництва. Проблема економічного вибору.
Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.
Сутність та складові суспільного виробництва. Виробництво як головний
елемент відтворювального процесу. Відмінність між працею та виробництвом.
Типи розширеного суспільного відтворення.
Цілі та результати суспільного відтворення. Благо. Товар, його властивості.
Класифікація господарських товарів.
Ефективність виробництва. Соціальна та економічна ефективність
суспільного виробництва. Критерії та показники ефективності виробництва,
шляхи її підвищення.
Проблема „економічної людини”. Розвиток особистості людини –
узагальнюючий критерій економічного розвитку.
Тема 3. Економічні системи суспільства і відносини власності.
Структура і зміст поняття „економічної системи”. Продуктивні сили,
соціально-економічні та організаційно-економічні виробничі відносини,
господарський механізм, як елементи та ознаки економічної системи.
Типи економічних систем: традиційна економіка, чиста ринкова, командноадміністративна, змішана, економіка перехідного періоду. Характеристики кожної
з них. Оцінка ролі ринкової економіки. Аргументи „за” і „проти” ринкової
системи.
Власність. Власність і майно. Основи аналізу відносин власності. Власність
як економічна категорія. Правовий аспект власності. Приватна власність як
основа ринкової системи. Об’єкти та суб’єкти власності. Складові відносин
власності. Форми власності в Україні.
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Еволюція відносин власності. Форми, методи і принципи роздержавлення та
приватизації. Націоналізація. Рейдерство. Нові тенденції в розвитку відносин
власності.
Основні економічні проблеми, що стоять перед суспільством: що виробляти,
як виробляти, для кого виробляти, чи спроможна економічна система до адаптації,
чи спроможна економічна система до саморегулювання.
Тема 4. Загальна теорія ринку.
Сутність та функції ринку. Структура та інфраструктура ринку.
Попит, закон попиту, крива попиту. Нецінові фактори попиту.
Індивідуальний та ринковий попит. Функція ціни при аналізі попиту. Зміна
попиту та зміна обсягу попиту.
Пропозиція, закон пропозиції, крива пропозиції. Нецінові фактори
пропозиції. Індивідуальна та ринкова пропозиція. Функція ціни при аналізі
пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції.
Взаємодія пропозиції та попиту. Утворення рівноважної ціни та
рівноважного обсягу виробництва. Хрест А. Маршалла. Механізм ринкового
саморегулювання. Зміни обсягів попиту і пропозиції та зміни попиту і пропозиції,
їх графічний аналіз.
Конкуренція, методи, форми та наслідки конкуренції.
Характеристика ринкових моделей: чиста конкуренція, монополістична
конкуренція, олігополія та чиста монополія.
Тема 5. Грошово-кредитна система.
Походження та сутність грошей. Функції грошей. Форми грошей.
Ліквідність.
Грошовий оборот. Закон грошового обігу (за тлумаченням К. Маркса та
І. Фішера).
Сутність грошової системи. Системи металевого та паперового обігу. Закон
Коперника-Грешема. Біметалізм та монометалізм. Структура грошової системи.
Сутність та економічна роль кредиту. Принципи та етапи кредитування.
Класифікація видів кредиту за різними ознаками.
Банк, його функції. Класифікація операцій банків. Банківська система
України.
Центральний банк та грошово-кредитна політика.
Тема 6. Економічна роль держави.
Місце держави в обігу товарів, послуг і доходів. Держава як суб’єкт
державних закупівель та інших економічних відносин. Колективні (суспільні)
товари.
Мета втручання держави в економіку. Економічна безпека держави. Завдання
держави в умовах розвинутої та перехідної економіки.
Основні напрями економічної політики. Фіскальна, митна, валютна,
інноваційна, цінова, регіональна, структурна політика та політика доходів.
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Державне регулювання економіки. Об’єкти та суб’єкти державного
регулювання економіки. Правові, адміністративні та економічні методи
державного регулювання.
Тема 7. Фінанси, податки та бюджет.
Фінансова система, її складові. Функції фінансів. Сутність та суб’єкти
фінансових відносин.
Податки: зміст, функції та види. Принципи оподаткування. Крива Лаффера.
Податкова ставка і податкові надходження.
Бюджетна система: сутність та структура. Формування прибуткової частини
державного бюджету. Використання доходів державного бюджету: поточні
видатки та видатки розвитку.
Бюджетний дефіцит, способи його фінансування. Державний борг,
внутрішній та зовнішній державний борг. Облігації державної позики.
Тема 8. Національна економіка та система національних рахунків.
Національна економіка як система. Макроекономічна структура економіки.
Завдання перебудови макроекономічної структури економіки. Сукупний попит і
сукупна пропозиція.
Валовий внутрішній продукт (ВВП): сутність та способи обчислення.
Принципи обліку ВВП. Методи розрахунку ВВП за доходами та за витратами.
Валовий національний продукт. Чистий внутрішній продукт. Амортизація.
Національний дохід. Особистий дохід. Дохід кінцевого користування.
Роль цін в обчисленні ВВП. Номінальний і реальний ВВП. Індекс цін:
дефлятор та інфлятор ВВП. Споживчий кошик.
ВВП та суспільний добробут. Якість продукції, вільний час населення,
позаринкові операції, структура виробництва та тіньова економіка, забруднення
навколишнього середовища, зміни чисельності країни як фактори, що не враховує
ВВП.
Доходи населення. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині.
Тема 9. Макроекономічна нестабільність та економічне зростання.
Циклічний характер економічного розвитку. Економічний цикл, його стадії.
Види циклів: малі, середні та великі.
Безробіття як одна з головних проблем економічного розвитку. Форми
безробіття, природний рівень безробіття. Обчислення рівня безробіття. Закон
Артура Оукена та повна зайнятість. Економічні наслідки безробіття.
Інфляція. Відмінність інфляції від зростання цін на окремі групи товарів.
Інфляція попиту та інфляція витрат. Відкрита та прихована інфляція. Види
інфляції залежно від темпів зростання.
Наслідки інфляції. Номінальний та реальний доходи. Крива Філліпса.
Стагфляція.
Економічне зростання: сутність та способи виміру. Екстенсивний та
інтенсивний типи економічного зростання. Фактори, що гальмують економічне
зростання. Економічний розвиток.
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Тема 10. Споживання, заощадження та інвестиції.
Споживання, заощадження та дохід домогосподарств. Класична і
кейнсіанська теорії зайнятості. Закономірність споживання та закони споживання
Енгеля. Середня та гранична схильність до споживання. Корисність і споживча
вартість. Закон спадної граничної корисності та закон максимізації корисності.
Фактори, що впливають на величину споживання.
Заощадження як елемент доходу. Напрями використання заощаджень.
Середня та гранична схильність до заощадження. Способи утворення заощаджень
з урахуванням рівня ліквідності.
Інвестиції. Погляд на заощадження та інвестиції з боку класиків та
кейнсіанців. Попит на інвестиції та фактори. що впливають на величину
інвестицій. Валові та чисті інвестиції. Характеристика економічного стану
держави в залежності від обсягу залучених чистих інвестицій.
Види інвестицій. Характеристика інвестицій в залежності від терміну
інвестування. Реальні, фінансові та інтелектуальні інвестиції. Мультиплікатор та
акселератор.
Інвестиції в людський капітал.
Тема 11. Підприємництво, прибуток та заробітна плата.
Підприємництво як форма економічної діяльності. Види, форми
підприємництва. Класифікація діючих підприємницьких структур.
Принципи підприємницької діяльності: економічна свобода, зацікавленість,
відповідальність, еквівалентності обміну, порівняльних переваг, ризикованість,
конкуренція, застосування інжинірингу, переваги малого підприємництва.
Витрати виробництва: явні, неявні та валові; постійні та змінні; середні
постійні, середні змінні та середні валові витрати; граничні витрати.
Прибуток, як різниця між виторгом (доходом) і витратами виробництва.
Економічний, нормальний і бухгалтерський прибуток. Життєвий цикл товару та
обсяги прибутку.
Економічний зміст заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата.
Форми та системи заробітної плати. Залежність рівня оплати праці від доходів
підприємства.
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4. Структура навчальної дисципліни
Назви тем

Кількість годин

1

денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13

Тема 1. Предмет,
метод та функції
економічної теорії
Тема 2. Зміст і
значення
економічної
діяльності
суспільства
Тема 3.
Економічні
системи суспільства і відносини
власності
Тема 4. Загальна
теорія ринку
Тема 5. Грошовокредитна система
Тема 6.
Економічна роль
держави
Тема 7. Фінанси,
податки та
бюджет.
Тема 8. Національна
економіка та система
національних
рахунків
Тема 9.
Макроекономічна
нестабільність та
економічне
зростання
Тема 10.
Споживання,
заощадження та
інвестиції.
Тема 11.
Підприємництво,
прибуток та
заробітна плата.
ІНДЗ
Усього годин

6

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

6

10

4

2

-

-

4

10

1

-

-

-

9

8

4

1

-

-

3

8

1

-

-

-

7

8

2

2

-

-

4

8

-

2

-

-

6

8

4

1

-

-

3

8

1

-

-

-

7

8

2

2

-

-

4

8

1

-

-

-

7

6

2

1

-

-

3

6

1

-

-

-

5

10

2

2

-

-

6

10

-

2

-

-

8

8

4

1

-

-

3

8

1

-

-

-

7

8

2

1

-

-

5

8

1

-

-

-

7

10

2

1

-

-

7

10

1

-

-

-

9

90

28 14

-

-

48

90

8

4

-

-

78
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№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
10
10
11

5. Теми семінарських занять
Назва теми
Предмет, метод та функції економічної теорії
Зміст і значення економічної діяльності суспільства
Економічні системи суспільства і відносини власності
Загальна теорія ринку
Грошово-кредитна система
Економічна роль держави
Фінанси, податки та бюджет
Національна економіка та система національних
рахунків
Макроекономічна нестабільність та економічне
зростання
Споживання, заощадження та інвестиції
Підприємництво, прибуток та заробітна плата
Разом

Кількість
годин
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
14
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8. Самостійна робота
Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення
дисципліни „Основи економічної теорії”. Самостійна робота студента
забезпечується підручниками, навчальними та методичними посібниками,
конспектами лекцій, методичними вказівками, практикумами, матеріалами щодо
самоконтролю знань.
Матеріал, засвоєний студентом у процесі самостійного вивчення,
виноситься на підсумковий контроль поряд з матеріалом, який опрацьовувався
при проведенні аудиторних занять.
Самостійна робота студента включає:
— опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
— вивчення тем або питань, передбачених робочою програмою для
самостійного вивчення;
— підготовку реферату, конспекту вивченого матеріалу;
— підготовку до проходження контрольних заходів (опитування,
тестування, заліку).
№
теми
1
1

2

Зміст самостійної роботи
2
Історія розвитку економічної науки. Продуктивні сили
і виробничі відносини. Трудові ресурси, засоби виробництва.
Предмет економічної теорії.
Методологія
економічного
дослідження.
Загальнофілософські та специфічні методи. Індукція та
дедукція. Рівні економічного дослідження. Структура
економічної теорії.
Функції економічного пізнання: теоретико-пізнавальна,
практична,
виховна,
методологічна,
прогностична.
Позитивна і нормативна економічна теорія. Економічні
закони та економічні категорії. Економічна політика та її
цілі.
Цілі та результати суспільного відтворення. Благо.
Товар, його властивості. Класифікація господарських
товарів.
Ефективність виробництва. Соціальна та економічна
ефективність суспільного виробництва. Критерії та
показники ефективності виробництва, шляхи її підвищення.
Проблема „економічної людини”. Розвиток особистості
людини – узагальнюючий критерій економічного розвитку.

Кількість
годин
3
6

4
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1
3

2
Власність. Власність і майно. Основи аналізу відносин
власності. Власність як економічна категорія. Правовий
аспект власності. Приватна власність як основа ринкової
системи. Об’єкти та суб’єкти власності. Складові відносин
власності. Форми власності в Україні.
Еволюція відносин власності. Форми, методи і
принципи роздержавлення та приватизації. Націоналізація.
Рейдерство. Нові тенденції в розвитку відносин власності.

3
3

4

Механізм ринкового саморегулювання. Зміни обсягів
попиту і пропозиції та зміни попиту і пропозиції, їх
графічний аналіз.
Конкуренція, методи, форми та наслідки конкуренції.

4

5

Сутність грошової системи. Системи металевого та
паперового обігу. Закон Коперника-Грешема. Біметалізм та
монометалізм. Структура грошової системи.
Сутність та економічна роль кредиту. Принципи та
етапи кредитування. Класифікація видів кредиту за різними
ознаками.

3

6

Державне регулювання економіки. Об’єкти та суб’єкти
державного
регулювання
економіки.
Правові,
адміністративні та економічні методи державного
регулювання.

4

7

Бюджетна система: сутність та структура. Формування
прибуткової частини державного бюджету. Використання
доходів державного бюджету: поточні видатки та видатки
розвитку.
Роль цін в обчисленні ВВП. Номінальний і реальний
ВВП. Індекс цін: дефлятор та інфлятор ВВП. Споживчий
кошик.
ВВП та суспільний добробут. Якість продукції, вільний
час населення, позаринкові операції, структура виробництва
та тіньова економіка, забруднення навколишнього
середовища, зміни чисельності країни як фактори, що не
враховує ВВП.
Економічне зростання: сутність та способи виміру.
Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання.
Фактори, що гальмують економічне зростання. Економічний
розвиток.

3

8

9

6

3

14

1
10

11

Разом

2
Заощадження
як
елемент
доходу.
Напрями
використання заощаджень. Середня та гранична схильність
до заощадження. Способи утворення заощаджень з
урахуванням рівня ліквідності.
Види інвестицій. Характеристика інвестицій в
залежності від терміну інвестування. Реальні, фінансові та
інтелектуальні інвестиції. Мультиплікатор та акселератор.
Інвестиції в людський капітал.
Прибуток як різниця між виторгом (доходом) і
витратами виробництва. Економічний, нормальний і
бухгалтерський прибуток. Життєвий цикл товару та обсяги
прибутку.
Економічний зміст заробітної плати. Номінальна та реальна
заробітна плата. Форми та системи заробітної плати.
Залежність рівня оплати праці від доходів підприємства.

3
5

7

48
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9. Індивідуальні завдання
Індивідуальна робота студентів передбачає поглиблене вивчення навчальної
дисципліни „Основи економічної теорії” і додатковий, більш глибокий аналіз
економічних проблем. Індивідуальна робота студентів є формою організації
навчального процесу, яка створює умови для реалізації творчих можливостей
студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науководослідну і творчу діяльність.
До індивідуальних занять входять наступні види навчальної роботи:
написання рефератів та виконання наукових досліджень.
Орієнтовні напрямки наукових досліджень студентів
1. Оптимізація структури народного господарства України.
2. Територіальне розміщення галузей народного господарства України та його
удосконалення.
3. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
4. Проблеми інвестування та їх розв’язання.
5. Проблеми розвитку домогосподарств та сімейного бізнесу.
6. Правове регулювання підприємницької діяльності.
7. Регіональна економіка: проблеми та перспективи.
8. Оптимізація структури місцевого бюджету.
9. Шляхи подолання безробіття.
10.Специфіка регіональної інфляції та її наслідки.
11.Співвідношення експорту та імпорту на сучасному етапі: першочерговість
державних пріоритетів.
12.Трансформація грошового обігу України.
13.Дієвість об’єктивних економічних законів в умовах економіки України.
14.Еволюція предмету та методу економічної теорії.
15.Регулювання банківського сектору економіки.
16.Економічна поведінка в умовах нестабільної економіки.
17.Методи формування сприятливого інвестиційного клімату.
18.Перешкоди на шляху еволюції відносин власності.
19.Управління діловою активністю.
20.Проблеми розвитку інноваційного підприємництва.
21.Необхідність державного регулювання економіки.
22.Проблеми ринку праці України.
23.Шляхи боротьби з тіньовою економікою.
24.Управління економікою за допомогою інфляції.
25.Трансформація пріоритетів світового ринку.
26.Взаємодія валютного курсу та інфляції.
27.Конвертованість валюти та економічна безпека держави.
28.Проблеми формування в Україні середнього класу.
29.Шляхи досягнення макроекономічної рівноваги.
30.Формування нової методології регіональних досліджень.
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31.Проблеми розвитку інтелектуальної власності в Україні.
32.Інформаційні технології в системі подолання економічних криз.
33.Конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку.
34.Еволюція ролі людини в системі економічних відносин.
35.Закони попиту і пропозиції в умовах дійсності.
36.Економічна думка України: історія і сучасність.
37.Модель економічного механізму для України.
38.Проблеми та недоліки макроекономічного рахівництва в Україні.
39.Діяльність міжнародних економічних організацій на території України.
40.Закон вартості в умовах постіндустріальної економіки.
41.Співвідношення заощаджень та інвестицій.
42.Проблеми формування ринкової інфраструктури.
43.Еластичність попиту і пропозиції в Україні.
44.Інтегровані моделі економічної політики.
45.Класифікація витрат виробництва в умовах аморфної економіки.
46.Проблеми ціноутворення в сільськогосподарському секторі економіки.
47.Заробітна плата: механізм формування та управління.
48.Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу.
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10. Методи навчання
При викладанні дисципліни „Основи економічної теорії” використовуються
три основні групи методів навчання:
- методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;
- методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;
- методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної
діяльності.
До словесних методів навчання відносяться оповідання, лекція, бесіда та ін.
В процесі їхнього роз’яснення викладач шляхом слова викладає, пояснює
навчальний матеріал, а студенти шляхом слухання, запам’ятовування і
осмислення активно його сприймають і засвоюють.
Метод розповідь припускає усну розповідь викладання навчального
матеріалу.
Можливі декілька виглядів розповіді – розповідь-вступ, розповідьвикладання, розповідь-висновок. Мета першого – підготовка до сприйняття
нового навчального матеріалу, що може бути проведене іншими методами,
наприклад, бесідою. Цей вигляд оповідання характеризується відносною
стислістю, яскравістю, емоціональністю викладення, що дозволяє викликати
інтерес до нової теми, порушити потребу в її активному засвоєнні.
Під час другого методу викладач розкриває зміст нової теми, здійснює
виклад по певному логічному плану, що розвивається, в чіткій послідовності, з
вичлененням головного, істотного, з застосуванням ілюстрацій і переконливих
прикладів.
Розповідь-висновок звичайно проводиться в кінці заняття. Викладач у
ньому резюмує головні думки, робить висновки і узагальнення, дає завдання для
подальшої самостійної роботи по цій темі.
В ході застосування методу розповідь використовуються такі методичні
прийоми, як викладення інформації, активізація уваги, прийоми прискорення
запам’ятовування (мнемонічні, асоціативні), логічні прийоми порівняння,
виділення головного, резюмування, форми діалогу.
Як один з словесних методів навчання навчальна лекція припускає усне
викладення матеріалу, що відрізняється великою ємністю, ніж розповіді, великою
складністю логічних побудов, образів, доказів і узагальнень. Лекція, як правило,
займає все заняття.
В ході лекції використовуються прийоми усного викладення інформації, як
в розповіді, підтримання уваги протягом тривалого часу, активізації мислення
слухачів, прийоми забезпечення логічного запам’ятовування, переконання,
аргументації, доказів, класифікації, систематизації і узагальнення. Найкращим
прикладом може бути лекція-діалог.
Метод бесіди припускає розмову викладача зі студентами. Бесіда
організується з допомогою ретельно продуманої системи питань, що поступово
підводять студентів до засвоєння системи фактів, нового поняття або
закономірності.
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Наочні методи достатньо важливі для студентів, це є візуальним
сприймання дійсності. Особливістю наочних методів навчання є те, що вони
обов’язково пропонуються тією чи іншою мірою, сполучаючись зі словесними
методами. Тісний взаємозв’язок слова і наочності випливає з того, що
діалектичний шлях пізнання об’єктивної реальності припускає застосування в
єдності живого споглядання, абстрактного мислення і практики.
Під час використання практичних методів навчання застосовуються
прийоми: постановка завдання, планування його виконання, оперативного
стимулювання, регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи,
виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного досягнення мети.
При використанні проблемно-пошукових методів навчання викладач
використовує такі прийоми: створює проблемну ситуацію (ставить питання,
пропонує задачу, експериментальне завдання), організує колективне обговорення
можливих підходів до рішення проблемної ситуації, стимулює висування гіпотез,
тощо. Студенти роблять припущення про шляхи вирішення проблемної ситуації,
узагальнюють раніше набуті знання, виявляють причини явищ, пояснюють їхнє
походження, вибирають найбільш раціональний варіант вирішення проблемної
ситуації. Викладач керує цим процесом на всіх етапах, а також за допомогою
запитань-підказок.
Також викладачем проводиться систематична оцінка знань студентів із
обов’язковим написанням самостійних робіт.
Самостійна робота 1
1. Продуктивні сили.
2. Виробничі відносини.
3. Предмет економічної теорії.
4. Методологія економічних досліджень.
5. Функції економічного знання.
6. Економічна теорія, економічна політика та господарська практика.
7. Економічні потреби суспільства: сутність та структура.
8. Економічні ресурси та їх обмеженість.
9. Крива виробничих можливостей.
10. Зміст і складові суспільного виробництва.
11. Цілі та результати суспільного відтворення.
12. Ефективність виробництва, її види.
13. Шляхи підвищення ефективності виробництва.
14. Сутність економічної системи та її структура.
15. Види економічних систем.
16. Сутність та типологія власності.
17. Новітні тенденції розвитку відносин власності.
18. Фундаментальні питання економіки.
Самостійна робота 2
1. Ринок: сутність, функції та класифікація.
2. Попит, закон попиту. Фактори, що визначають попит.
3. Пропозиція, закон пропозиції. Фактори, що визначають пропозицію.
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4. Ціна і конкуренція.
5. Ринкова рівновага.
6. Сутність та функції грошей.
7. Закон грошового обігу.
8. Грошова система, їх види.
9. Сутність, етапи та принципи кредитування.
10. Форми кредиту.
11. Банки. Банківська система України.
12. Кредитна система.
13. Місце держави в економічній системі.
14. Необхідність та цілі втручання держави в економіку.
15. Основні напрямки економічної політики.
16. Об’єкти, суб’єкти та методи державного регулювання економіки.
17. Сутність та функції фінансів.
18. Економічний зміст податків.
19. Державний бюджет.
20. Бюджетний дефіцит та державний борг.
Самостійна робота 3
1. Національна економіка та макроекономічний рівень господарювання.
2. Валовий внутрішній продукт.
3. Інші показники системи національних рахунків.
4. Роль цін у вимірюванні макроекономічних показників.
5. ВВП та суспільний добробут.
6. Сутність і типи економічного зростання.
7. Циклічний характер економічного розвитку.
8. Безробіття та його форми.
9. Сутність інфляції, її вимірювання та наслідки.
10. Крива Філліпса.
11. Стагфляція.
12. Споживання та поведінка споживача.
13. Заощадження та його зв’язок зі споживанням.
14. Інвестиції та фінансові ринки.
15. Підприємництво, його види.
16. Принципи підприємницької діяльності.
17. Витрати виробництва.
18. Прибуток, його види.
19. Форми та системи заробітної плати.
20. Загальна характеристика ринкових моделей.
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Оцінка за шкалою
ECTS

11. Контроль знань

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії оцінювання

2

3

4

A

В

С

Теоретичний зміст курсу засвоєний повністю,
„Відмінно” – 5
(зараховано) сформовані необхідні практичні навички роботи з
засвоєним матеріалом, усі передбачені навчальною
програмою завдання виконані, якість їх виконання
близька до максимальної.
Студент має системні, повні, міцні знання в обсязі та в
межах
вимог
навчальної
програми,
усвідомлено
використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях.
Уміє самостійно аналізувати та застосовувати основні
положення теорії при вирішенні нестандартних завдань,
робити правильні висновки, приймати рішення.
Має сформовані міцні практичні навички. Уміє
самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати
опанований
матеріал,
самостійно
добирати
та
користуватися джерелами інформації.
„Добре” – 4
Теоретичний зміст курсу засвоєний повністю,
(зараховано)
необхідні практичні навички роботи з засвоєним
матеріалом сформовані майже повністю, усі передбачені
навчальною програмою завдання виконані, якість
більшості з них близька до максимальної.
Студент добре опанував вивчений матеріал, застосовує
знання у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й
систематизувати інформацію, самостійно використовує
традиційні докази із правильною аргументацією.
Студент уміє дати ґрунтовну відповідь на поставлене
запитання. Володіє понятійним апаратом. Допускає
незначні неточності чи не грубі фактичні помилки.
„Добре” – 4
Теоретичний зміст курсу засвоєний майже повністю.
(зараховано)
Необхідні практичні навички роботи із засвоєним
матеріалом сформовані недостатньо.
Усі передбачені навчальною програмою завдання
виконані, якість жодного з них не оцінена мінімальним
балом. Деякі завдання виконані з помилками, окремими
незначними недоліками.
Знання студента є достатніми, він застосовує вивчений
матеріал
у стандартних
ситуаціях,
намагається
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D

„Задовільно” –
3 (зараховано)

E

„Задовільно” –
3 (зараховано)

FX

„Незадовільно”
–2
(незараховано)

F

„Незадовільно”
–2
(незараховано)

аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і
залежність між явищами, фактами, робити висновки,
загалом контролює власну діяльність.
Відповіді на питання логічні, аргументовані, хоч і
мають неточності. Вільне усуває помилки й відповідає на
зауваження.
Для вирішення нестандартних завдань уміє самостійно
аналізувати та застосовувати основні положення теорії із
несуттєвими неточностями та робить правильні висновки.
Теоретичний зміст курсу засвоєний частково.
Необхідні практичні навички роботи з засвоєним
матеріалом сформовані в основному. Більшість робіт,
передбачених програмою, виконано, але деякі з них
мають недоліки, фактичні та змістовні помилки.
Студент у цілому правильно відтворює навчальний
матеріал, знає основні теорії й факти, уміє наводити
окремі власні приклади на підтвердження певних думок,
уміє робити окремі висновки.
Теоретичний зміст курсу засвоєний поверхово
(посередньо), частково. Деякі практичні навички роботи
не сформовані. Більшість робіт, передбачених програмою,
виконано, але якість виконання деяких із них оцінена
мінімальним балом.
Студент виявляє поверхові знання й розуміння
основних положень навчального матеріалу. Відповідь
недостатньо осмислена.
Уміє застосовувати знання для виконання завдань за
зразком. Зазнає труднощів у використанні теоретичного
матеріалу при вирішенні нестандартних завдань.
Теоретичний
зміст
курсу
засвоєний
лише
фрагментарно. Необхідні практичні навички не
сформовані.
Більшість передбачених програмою навчальних
завдань не виконано або якість їх виконання близька до
мінімальної.
За додаткової самостійної роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання завдань.
Теоретичний зміст курсу не засвоєний. Необхідні
практичні навички роботи не сформовані. Необхідні
завдання не виконані або мають грубі помилки.
Необхідна подальша значна робота (у тому числі й
повторне вивчення курсу).
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Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для заліку

А
В
С
D
Е

зараховано

35-59

FX

0-34

F

не зараховано з можливістю повторного
складання
не зараховано з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Критерії оцінки заліку:
- „зараховано” – студент має стійкі знання про основні поняття
дисципліни, може сформулювати взаємозв’язки між поняттями.
- „незараховано” – студент має значні пропуски в знаннях, не може
сформулювати взаємозв’язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не має
уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається.
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Питання до заліку з дисципліни: „Основи економічної теорії”
1. Предмет економічної теорії.
2. Структура економічної теорії.
3. Сутність економіки.
4. Методологія економічних досліджень.
5. Функції економічної теорії.
6. Економічні закони та економічні категорії.
7. Цілі економічної політики.
8. Сутність та типи економічних потреб, піраміда потреб А.Маслоу.
9. Економічні ресурси.
10. Економічні блага та економічні інтереси.
11. Економічні потреби та виробничі ресурси: протиріччя взаємодії.
12. Крива виробничих можливостей.
13. Праця і виробництво, суспільне відтворення, його типи.
14. Товар, його властивості.
15. Ефективність виробництва, її показники.
16. Соціальна та соціально-економічна ефективність.
17. Способи підвищення ефективності праці.
18. Основні та оборотні фонди підприємства.
19. Економічна система, її структура.
20. Види економічних систем.
21. Сутність, об’єкти та суб’єкти власності.
22. Типи та форми власності.
23. Новітні тенденції розвитку відносин власності.
24. Фундаментальні питання економіки.
25. Сутність ринку.
26. Функції ринку.
27. Структура ринку.
28. Попит, закон попиту.
29. Чинники попиту.
30. Крива попиту, зміна попиту, зміна величини попиту.
31. Пропозиція, закон пропозиції.
32. Чинники пропозиції.
33. Крива пропозиції, зміна пропозиції, зміни величини пропозиції.
34. Ціна, конкуренція та їх види.
35. Ринкова рівновага.
36. Сутність та форми грошей.
37. Функції грошей, ліквідність.
38. Закон грошового обігу.
39. Грошова система, її види.
40. Закон Коперника-Грешема, види золотого монометалізму.
41. Сутність кредиту, етапи кредитування.
42. Принципи кредитування, форми кредиту.
43. Функції банків та їх види.
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44. Класифікація операцій банків.
45. Банківська система України.
46. Кредитна система, її структура.
47. Місце держави в економічній системі.
48. Економічна безпека держави.
49. Завдання держави в умовах розвинутої економіки.
50. Цілі діяльності держави в умовах перехідної економіки.
51. Економічна політика та її завдання.
52. Види економічної політики.
53. Сутність та методи державного регулювання економіки.
54. Об’єкти та суб’єкти державного регулювання економіки.
55. Сутність та суб’єкти фінансів.
56. Фінансова система.
57. Функції фінансів.
58. Сутність та функції податків.
59. Види податків.
60. Крива Лаффера.
61. Принципи функціонування податкової системи.
62. Державний бюджет.
63. Бюджетна система.
64. Структура бюджету.
65. Бюджетний дефіцит, шляхи його покриття.
66. Державний борг, його структура.
67. Національна економіка.
68. Макроекономічна структура економіки.
69. Сутність та принципи розрахунку ВВП.
70. Розрахунок ВВП за витратами.
71. Розрахунок ВВП за доходами.
72. Система національних рахунків.
73. Індекс цін.
74. Номінальний і реальний ВВП.
75. ВВП та суспільний добробут.
76. Крива Лоренца.
77. Тіньова економіка.
78. Сутність та типи економічного зростання.
79. Економічний розвиток, чинники, що гальмують економічне зростання.
80. Економічний цикл, його види.
81. Безробіття, його форми.
82. Природний рівень безробіття, закон Оукена.
83. Сутність та типи інфляції.
84.Темп інфляції та її наслідки.
85.Крива Філліпса, стагфляція.
86.Сутність та закономірності споживання. Показники, що характеризують
споживання.
87.Закон спадної граничної корисності.
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88.Заощадження. Показники, що його характеризують.
89.Інвестиції, їх види.
90.Характеристика стану економіки залежно від співвідношення
інвестицій і амортизації.
91.Сутність та функції підприємництва, види підприємництва.
92.Витрати виробництва.
93.Коротко- і довгостроковий періоди діяльності підприємства.
94.Прибуток, його види.
95.Форми та види заробітної плати.
96.Сутність та характеристика сучасного світового господарства.
97.Основні форми міжнародних економічних відносин.
98.Платіжний баланс.
99.Валютний курс, його види.
100. Валютна система, види валютних систем.

обсягу
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