
ПрАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА 

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

 
 

 
 
 
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
дисципліни 

 

«ЕКОНОМІКА» 
(для бакалаврів) 

                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Київ 2018 



2 
 

Підготовлено професором кафедри економіки та управління підприємством, 

В.Є. Сафоновою  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки  

(протокол №2 від 20.09.2018) 

 

 

Схвалено Вченою радою Навчально-наукового Інституту менеджменту,   

економіки та фінансів (протокол №9 від 22.10.2018р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафонова В.Є. Навчальна програма дисципліни «Економіка» (для 

бакалаврів). – К.: МАУП, 2018. −  20 с. 

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 

зміст дисципліни «Економіка», питання для самоконтролю, а також список 

літератури.  

 

  

Міжрегіональна Академія  

управління  персоналом (МАУП), 

2018 



3 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
У курсі «Економіка» на основі узагальнення фундаментальних надбань 

світової економічної думки і практики господарювання розглядаються 

основні питання економічної теорії – загальні основи соціально-

економічного розвитку суспільства, товарного виробництва і ринкової 

економіки, теоретичні основи мікро- та макроекономіки, світового 

господарства та міжнародних економічних відносин. 

Метою викладення дисципліни "Економіка" є формування основ 

економічного мислення у майбутніх спеціалістів, а також набуття базових 

економічних знань. 

  При вивченні дисципліни вирішуються такі основні завдання: 

• розуміння студентами основних закономірностей розвитку та 

функціонування економічних систем; 

• пізнання суті та факторів формування попиту та пропонування товарів, 

механізму ринкової координації; 

• розуміння суті та умов підприємницької діяльності, конкуренції та 

монополії; 

• вивчення необхідності, основних напрямків, методів та інструментів 

державного регулювання економіки; співвідношення ринку та 

держави в досягненні динамічної збалансованості економічної 

системи; 

• вивчення основних форм міжнародних економічних зв’язків, тенденцій 

їх розвитку. 

Вивчивши перелічені завдання, студенти повинні знати: 

1) термінологію та основні засоби економічного аналізу; 

2) поняття та принципи організації економічних систем; 

3) закономірності функціонування суб’єктів економічних систем у 

різних ринкових ситуаціях; 

4) особливості розвитку виробничих відносин та продуктивних сил; 
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5) основні економічні явища і процеси в державі; 

6) особливості формування ринків факторів виробництва; 

7) особливості утворення цін на послуги праці, капіталу, природних 

ресурсів відповідно до типу ринкової структури; 

8) вплив методів державного регулювання на економічні процеси в 

державі. 

Вивчивши перелічені завдання, студенти повинні вміти: 

1) застосовувати прийоми економічних досліджень для аналізу 

функціонування самостійних господарських систем; 

2) розробляти методи оптимізації поведінки економічних суб’єктів у 

ринкових умовах;  

3) аналізувати дієвість державних важелів для координації діяльності 

всіх суб’єктів ринкової економіки. 

Логіка курсу полягає в засвоєнні знань про основні принципи і 

механізми функціонування економічної системи держави та здобутті 

необхідних практичних навичок роботи з економічними моделями, явищами 

і процесами. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ЕКОНОМІКА» 

№ 

пор. 
Назва змістового модуля і теми  

1 2 

 Змістовий модуль 1. Загальні основи економічного розвитку 

1 

2 

Рушійні сили економічного розвитку 

Форми організації суспільного виробництва 

3 Ринок і механізм його функціонування 
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4 Ринкова інфраструктура 

 
 
 
 

 Змістовий модуль 2. Сутність і закономірності економічних 

процесів 

5 Відтворення і економічне зростання на макрорівні  

6 Циклічність - загальна закономірність ринкової економіки 

7 Економічна роль держави в ринковій економіці 

8 Проблема інтеграції економіки України в світове господарство 

  

  

Разом годин:90 
 

ЗМІСТ 

дисципліни 

«ЕКОНОМІКА» 

Змістовий модуль 1. Загальні основи економічного розвитку  

Тема 1 Рушійні сили економічного розвитку 

 Економічні потреби суспільства та їх структура. Закон зростання 

потреб. Економічні інтереси: поняття, види та їх взаємодія.  

Суспільне виробництво. Чинники виробництва та і Їх взаємодія. 

Класифікація чинників виробництва: робоча сила, предмети праці і засоби 

праці; земля, капітал, праця, підприємницька здібність; інформаційний та 

екологічний чинники в пості індустріальному суспільстві. Виробничий 

потенціал суспільства і обмеженість ресурсів. Економічна ефективність 

використання ресурсів та її показники. Система економічних виробничих 

відносин. Продукт та стадії його руху.  

Структура суспільного виробництва: матеріальне виробництво і 
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соціальна сфера. 

Література [1 – 17; 20; 25; 26; 27] 

 

 

 

Тема 2. Форми організації суспільного виробництва 

Генезис форм господарства. Натуральне виробництво: сутність і риси. 

Товарне виробництво: сутність, умови виникнення, розвиток та форми. 

Суперечності товарного виробництва.  

Товарна форма виробленого продукту та послуг. Споживна вартість і 

вартість товару. Мінова вартість.  

Теорії вартості та їх різновиди: теорія трудової вартості, теорія 

граничної корисності, теорія факторів виробництва, неокласична теорія 

вартості.  

Закон вартості: сутність, механізм його дії та функції. Особливості дії 

закону вартості за сучасних умов. 

Література [1 – 17; 18-21; 25; 27] 

 

Тема 3. Ринок і механізм його функціонування 

Сутність ринку. Об'єктивні умови його виникнення та характерні риси. 

Структура ринку. Класифікація та види ринків. Механізм ринкового 

саморегулювання: попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.  

Попит. Крива попиту. Закон попиту. Пластичність попиту. Пропозиція. 

Крива пропозиції. Закон пропозиції. Еластичність пропозиції. Ринкова ціна. 

Рівноважна ціна, ціна попиту, ціна пропозиції. Функції ціни. Система цін. 

Конкуренція та її роль у функціонуванні ринку. Види конкуренції. Досконала 

і недосконала конкуренція. Нецінова конкуренція. Захист конкуренції від 

монополії. Антимонопольне законодавство. Функції ринку.  

Недоліки ринкового механізму і необхідність державного регулювання. 
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Моделі ринкової економіки. Соціальне орієнтована ринкова економіка: 

сутність, риси, структура. Шляхи переходу до ринку. Особливості переходу 

України до соціальне орієнтованої ринкової економіки. Суперечності 

перехідного періоду та шляхи їх подолання. 

Література [1 – 17; 18-21; 27] 

 

  

Тема 4.  Ринкова інфраструктура 

Поняття ринкової інфраструктури та її основні елементи.  

Біржі та їх місце в ринковій економіці. Види бірж. Товарна біржа, її 

функції та класифікація. Товарні біржі в Україні. Фондова біржа та її функції. 

Первинний та вторинний ринок цінних паперів. Біржові індекси. Українська 

фондова біржа (УФБ). Види цінних паперів в Україні. Валютна біржа. 

Українська міжбанківська валюта біржа (УМВБ) та її функції. Біржа праці та 

її функції. Служба зайнятості в Україні. Банки та банківська система. 

Операції банків та їх функції. Типи банків. Небанківські фінансово-кредитні 

установи.  

Банківська система України та проблеми її формування. 

Література [1 – 17; 18-20; 23;25;27] 

 

Змістовий модуль 2. Сутність і закономірності економічних 

процесів 

 Тема 5. Відтворення і економічне зростання на макрорівні 
Сутність суспільного відтворення та його види. Зміст і типи економічного 

зростання. Новий тип економічного зростання. Рушійні сили економічного 

зростання. Нагромадження та інвестиції. Види нагромадження. Норма 

нагромадження. Макроекономічні показники. Суспільний продукт. Натурально-

речовий склад та вартісна форма суспільного продукту. Проблема "повторного 



8 
 

рахунку". Методи обчислення суспільного продукту: система національних 

рахунків (СНР) і система балансу народного господарства (БІ-ГГ).  

Сучасні форми суспільного продукту: валовий суспільний продукт 

(ВСП), кінцевий суспільний продукт (КСП), валовий внутрішній продукт 

(ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт 

(ЧВП), національний доход (НД). Виробництво, розподіл і використання 

національного доходу. Національне багатство: сутність, структура та 

проблеми його відтворення. Національне багатство України. 

Література [1 – 17; 19; 21-23; 25;27] 

 

 

Тема 6. Циклічність - загальна закономірність ринкової економіки 

Економічна рівновага і циклічність. Сутність економічного циклу. Теорії 

економічних циклів. Види циклів: короткі, середні, довгі. Фази економічних 

циклів. Національні та світові економічні цикли. Особливості циклічного 

розвитку за сучасних умов.  Безробіття і зайнятість населення. Повна і 

неповна зайнятість. Природний рівень безробіття. Види безробіття та його 

соціальні наслідки. Проблеми політики зайнятості в Україні. Інфляція: 

причини, види та соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. 

Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. 

Грошові реформи. Особливості грошової реформи в Україні. 

Література [1 – 17; 19-20; 23;27] 

 

Тема 7. Економічна роль держави в ринковій економіці 

Державне регулювання як складова частина господарської системи. 

Економічні функції держави в ринковій економіці. Принципи урядової 

економічної політики.  

Сучасні моделі державного регулювання економіки. Кейнсіанська і 

неокласична моделі державного регулювання економіки. Монетаристське 
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трактування економічної ролі держави. Форми і методи регулювання 

економіки державою. Бюджетна, податкова, грошово-кредитна політика 

держави. Планування, прогнозування і програмування розвитку народного 

господарства. Участь держави в національному виробництві. Соціальна 

політика держави. Державне регулювання сільськогосподарського 

виробництва. Антиінфляційна економічна політика держави.  

Державна система управління природоохоронної діяльності. 

Економічний механізм природокористування відповідно до чинного 

законодавства. Закон обмеження природних ресурсів. Механізм 

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про 

охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів. 

 

Література [1 – 17; 19-22; 23;24;26-27] 

 

Тема 8. Проблема інтеграції економіки України в світове 

господарство 

Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України, її 

геополітичні інтереси. Основні напрями, форми і суб'єкти 

зовнішньоекономічних відносин України. Природно-ресурсний потенціал. 

Структура економіки. Експортно-імпортний потенціал України. Торгові 

партнери. Потреби імпорту.  

Регіональне співробітництво. Відносини з ЄС. Співробітництво в рамках 

СНД. Розширення зовнішньоекономічних зв'язків України.  

Міжнародні валютно-фінансові відносини України. Проблеми 

зовнішньоекономічної заборгованості. Залучення іноземного капіталу в 

економіку України. Відносини з міжнародними економічними та 

фінансовими організаціями. Роль економічної реформи в інтеграції України у 

світову економічну систему. Україна і проблеми глобалізації сучасної 

економіки. 
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Література [1 – 17; 19-22; 23;24;26-27] 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Згідно з навчальним планом кожен студент заочної форми навчання 

повинен виконати контрольну роботу. Варіант контрольної роботи, яку 

потрібно виконати, визначається таким чином: обирається номер варіанта 

завдання відповідно до порядкового номеру букви алфавіту, з якої 

починається прізвище. Загальний обсяг контрольної роботи (реферату) – не 

менше 20 сторінок комп’ютерного набору. Рекомендований шрифт – Times 

New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал між рядками – 1,5.   

Контрольна робота (реферат) є формою самостійного опанування 

студентами заочного чи стаціонарного відділень окремих розділів курсу 

«Економіка». 

Робота повинна бути відповідним чином оформлена: 

1. Обов’язкове правильне оформлення титульної сторінки: у правій 

верхній частині – індекс навчальної групи та номер залікової 

книжки, повне прізвище, ім’я та по батькові студента; повна 

домашня адреса; назва організації, в якій працює студент, її адреса та 

займана посада. В середній частині титульної сторінки подається 

інформація про форму роботи (реферат), після цього наводиться 

назва дисципліни і назва самої роботи. Крім цього, вказуються 

прізвище та ініціали викладача (наукового керівника). 

2. Для виконання контрольної роботи (реферату) необхідно розробити 

її план. У загальному вигляді його можна подати так: 

1)  вступ. У ньому зазначається актуальність і викладаються основні 

положення теми, ступінь її розробки, цілі та завдання; 

2)  інформація про виникнення проблеми (поняття), терміну; 

визначення проблеми (поняття) об’єкта та предмета вивчення; 

3)  обґрунтування місця та ролі аналізованої проблеми, її теоретична та 
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практична значущість; 

4)  зв'язок першого розділу курсу з іншими розділами; 

5)  характеристика сучасного стану проблеми (тут подається основний 

текст роботи). Цей розділ можна поділити на кілька підрозділів; 

6)  висновки та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків у 

процесі вивчення та аналізу матеріалу останнього розділу; 

7)  перелік використаних джерел.  

Під час написання роботи бажано вирішити два завдання: 

1. Показати вміння самостійно і творчо працювати з літературою; 

2. Довести, що Ви можете аналізувати ключові глобальні проблеми 

економічного розвитку за допомогою цивілізаційного виміру 

глобальних економічних процесів. 

Значущість плану контрольної роботи (реферату) можна оцінити 

виходячи з відомого ствердження, за яким чітко розроблений та написаний 

план – це вже половина виконаної роботи.  

3. При розробці теми слід здійснити: 

а) пошук необхідної інформації (теоретичних матеріалів, фактів, 

статистичних даних); 

б) аналіз наявних матеріалів, пов’язаних з темою роботи. 

4. Робота значно виграє, якщо її проілюструвати таблицями, 

діаграмами, графіками тощо. 

5. Мова роботи має носити науковий характер, але водночас бути 

доступною. У роботі бажано подати бачення проблеми, викласти свої 

думки та особисте ставлення до аналізованих явищ, внести 

пропозиції та аргументувати їх.  

6. Правильно посилатися на науковий, інформаційний або 

статистичний матеріал.  

Джерела можна розміщувати у списку різними способами: у порядку 

посилань у тексті (найзручніший для користування), в алфавітному порядку 
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за прізвищами перших авторів або заголовками, у хронологічному порядку. 

Зокрема, посилюючись на книгу, у списку літератури (переліку 

використаних джерел) необхідно зазначити прізвище та ініціали автора 

(авторів), назву книги, місце, назву видавництва та рік видання, загальний 

обсяг роботи (кількість сторінок). Якщо йдеться про окрему статтю з 

журналу, то необхідно навести прізвище та ініціали автора (авторів), назву 

статті та журналу, рік видання та його номер, вказати номери сторінок, на 

яких знаходиться стаття. Так само оформляються статті, опубліковані у 

щотижневиках і газетах. Виходячи з цього у тексті можна послатися на певне 

джерело таким чином: у квадратних дужках зазначається номер джерела за 

вашим списком літератури та номер сторінки, на яку ви посилаєтесь. 

Наприклад: [4, с.48]. 

7. У роботі повинні бути пронумеровані всі сторінки. Першою 

сторінкою вважається титульна. На правій якщо ви пишете на одній 

сторінці) чи лівій (якщо ви пишете на зворотній сторінці) стороні 

необхідно залишити поле розміром не менше 2 см. 

Якщо робота виконана без дотримання зазначених рекомендацій, то 

викладач може повернути її на доробку без перевірки.  

Практика перевірки робіт свідчить, що окремі студенти не 

дотримуються викладених рекомендацій і допускають низку грубих 

порушень. Серед них зазначимо такі порушення, як списування у своїх колег, 

а також безпосереднє переписування певного параграфу з книги або окремої 

статті з журналу, копіювання чужої роботи. У результаті студенти 

отримують за свої роботи незадовільні оцінки або ж їхні роботи взагалі не 

зараховуються. У такому разі студентам доведеться виконати контрольну 

роботу за новою темою.  

Після завершення студент здає роботу до деканату факультету за місяць 

до екзаменаційної сесії. Деканат передає роботу викладачеві для її перевірки 

та оцінювання.  



13 
 

Контрольна робота (реферат) – це форма зворотного зв’язку студента з 

викладачем. Такий зв'язок дає змогу викладачеві перевірити хід виконання 

навчальної програми, якість вивчення навчально-методичної та наукової 

літератури і рівень набутих знань. Контрольна робота (реферат) свідчить про 

ступінь засвоєння отриманих знань за курсом певної дисципліни, про 

грамотність, загальну культуру і ерудованість студента.  

Остаточно викладач оцінює роботу під час індивідуальної співбесіди зі 

студентом. Позитивна оцінка рецензованої роботи – одна з важливих умов 

заліку чи екзамену з дисципліни “Економіка”.   

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
1. Економічні інтереси: поняття, види та їх взаємодія.  

2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок.  

3. Економічна ефективність використання ресурсів та її показники.  

4. Суть та структура суспільного виробництва.  

5. Сутність ринку, його риси та структура  

6. Ринковий механізм та його основні елементи  

7. Моделі ринкової економіки  

8. Поняття ринкової інфраструктури та її основні елементи  

9. Біржі, їх види та функції  

10. Банки та банківська система  

11. Підприємництво: сутність, умови розвитку та функції  

12. 12.Зміст і типи економічного зростання  

13. Нагромадження, заощадження та інвестиції, їх суть і місце в 

економічному зростанні  

14. Система ринкових макропоказників  

15. Циклічність руху ринкової економіки.  

16. Безробіття і зайнятість населення.  

17. Інфляція: сутність, причини та соціально-економічні наслідки  

18. Доходи населення, їх види та джерела формування  

19. Заробітна плата – основна форма доходів населення  

20. Державний бюджет  
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21. Податки: суть, функції та види  

22. Поняття кредитної системи та її структура  

23. Державне регулювання економічної системи  

24. Сучасні моделі державного регулювання економіки  

25. Форми і методи державного регулювання економіки  

26. Світове господарство та закономірності його розвитку  

27. Недоліки ринкового механізму і необхідність державного регулювання 

28. Планування, прогнозування і програмування розвитку народного 

господарства. 

29. Інфляція: причини, види та соціально-економічні наслідки. 

30. Регіональне співробітництво. Відносини з ЄС. 

31. Бюджетна, податкова, грошово-кредитна політика держави. 

32. Залучення іноземного капіталу в економіку України. 
33. Структура сучасного світового господарства  

34. Система міжнародних економічних відносин  

35. Шляхи інтеграції України до світової економіки  

36. Економічна сутність глобалізації  

37. Глобальні проблеми і зміни філософії економічного мислення суб’єктів 

економічної діяльності  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Методи дослідження економічних явищ і процесів 

2. Ефективність національної економіки України 

3. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів 

4. Інтенсивний та екстенсивний типи відтворення: позитиви та недоліки 

5. Нагромадження і його ефективність 

6. Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення 

7. Інвестиційні можливості структурної перебудови економіки України 

8. Інструменти стабілізації грошового обігу 

9. Межі дії ринкового механізму 

10. Організація соціально-орієнтованого ринкового господарства 

11. Розвиток ринкової інфраструктури  
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12. Фірма як суб’єкт ринкових відносин 

13. Господарський кодекс України як інструмент регулювання економічних 

відносин 

14. Форми організації підприємницької діяльності в країнах Європейського союзу 

15. Напрямки зниження витрат та підвищення прибутку підприємств 

16. Мінімальний ефективний розмір підприємства 

17. Методи визначення рівня бідності і прожиткового мінімуму 

18. Особливості оплати праці в Україні 

19. ВНП і суспільний добробут 

20. Макроекономічні пропорції та їх значення 

21. Напрямки реформування податкової системи України 

22. Система бюджетних видатків в Україні: позитиви та недоліки 

23. Вільні економічні зони в Україні 

24. Наслідки та шляхи боротьби з інфляцією 

25. Соціальний захист безробітних 

26. Ринок праці 

27. Іпотечне кредитування в Україні 

28. Проблеми забезпечення конвертованості гривні 

29. Світова організація торгівлі: нові можливості та можливі втрати 

30. Напрямки розвитку міжнародної валютної системи 

31. Порівняльна структура платіжного балансу України та країн – членів 

Європейського співтовариства 

32. Транснаціональні корпорації на світовому ринку 

33. Економічні наслідки інтеграції до європейської валютної зони євро 

34. Інституціоналізм як погляд на сучасний суспільний розвиток 

35. Планова система функціонування економіки 

36. Моделі формування ринку на пострадянському просторі 

37. Сучасні теорії економічних циклів 

38. Оптимізація пропорцій загальнодержавних та місцевих фінансів у бюджетній 

системі 

39. Суспільне виробництво, суть, структура та проблеми його організації. Чинники 

40. суспільного виробництва (економічні ресурси). 

41.  Ефективність економіки. Крива виробничих можливостей. 

42. Суть, умови виникнення та принципи функціонування ринкової системи. 
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Функції і структура ринку. 

43. Особливості і проблеми формування соціально-ринкової економіки в Україні. 

44. Інфраструктура ринку та її основні елементи. 

45. Суть, види і функції ціни в ринковій економіці. Вплив держави на ціноутворення 

в умовах ринкової системи. 

46. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки. Монополія як 

антипод конкуренції. 

47. Економічні функції держави в умовах ринку. Підвищення дієвості держави в 

Україні у сучасних умовах. 

48. Необхідність, сутність та основні методи та форми державного регулювання 

ринкової економіки. Межі регулюючої діяльності держави. 

49. Національна економіка: суть, структура і особливості. 

50. Система національних рахунків. Основні макроекономічні показники. 

51. Інвестиції і фактори, що впливають на їх величину. Формування інвестиційного 

потенціалу в Україні в сучасних умовах. 

52. Грошові системи та їх еволюція. Попит і пропозиція грошей. 

53. Позичковий відсоток і його ставка. Фактори, що впливають на позичковий 

відсоток. 

54. Кредитно-банківська система та її реформа в Україні. 

55. Суть, структура і функції фінансової системи. Державний бюджет. 

56. Податкова система і податкова політика держави. Вдосконалення податкової 

системи в Україні у сучасних умовах. 

57. Економічне зростання, його суть, показники, типи і фактори. 

58. Економічна рівновага і циклічність. Теорії економічних циклів, фази циклів, 

види циклів. 

59. Інфляція, її суть, типи, форми прояву, причини та соціально-економічні 

60. наслідки інфляції. Проблема інфляції в Україні. 

61. Безробіття, його причини і типи. "Ціна" безробіття. 

62. Політика держави у галузі зайнятості і безробіття. Закон України "Про 

зайнятість населення". 

63. Соціальний прогрес: зміст, критерії, показники, основні напрямки. 

64. Доходи населення і джерела їх формування у ринковій економіці. Нерівність 

доходів. 

65. Основні завдання та напрямки соціальної політики в Україні у сучасних умовах.  
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66. Суть світового господарства, етапи його розвитку та структура.  

67. Сучасні форми міжнародного економічного співробітництва. 

68. Основні макроекономічні показники. 

69. Теорія вартості та її різновиди.  
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