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ВСТУП 
 

Кожна наука має свій предмет вивчення. Об'єктом вивчення всіх 
економічних наук є економіка в цілому. Предметом економічної теорії у її 
політекономічному аспекті є вивчення економічних виробничих відносин у їх 
взаємодії з продуктивними силами та організацією управління і ефективного 
ведення господарства як чинників суспільного багатства. 

Економічні закони характеризуються такими особливостями: вони мають 
сутнісний характер; виявляються через практичну діяльність людей, що нерідко 
опосередковується політичними, ідеологічними та іншими відносинами, які 
часто протидіють „природноісторичному” розвитку суспільного виробництва. 
Тому економічні закони діють не так неухільно, як закони природи: вони 
виявляють себе як основні пануючі тенденції економічного розвитку 
суспільства. Економічна функція пояснює закономірності, процеси і явища 
економічного життя суспільства. 

Швидкий розвиток ринкових відносин, зміни в інституціональній 
структурі економіки України створили нове середовище для здійснення зусиль 
сучасних підприємств, які діють як у виробничій, так і в невиробничій сферах. 
Це породжує проблему формування висококваліфікованих кадрів в сфері 
освіти, особливо з урахуванням вимог болонського процесу, який покликаний 
сприяти масовій, але в той же час, якісній підготовці фахівців різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів. 

Це і обумовлюе актуальність вивчення дисципліни “Економічна теорія”. 
Дисципліна “Економічна теорія” є  дисципліною за вибором студента за  

напрямом  підготовки 6.050700 - „Електротехнічні системи 
електроспоживання”, “Світлотехніка і джерела світла”  та  6.050700 – 
„Електричний транспорт”, галузі знань 0507. 

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 
українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
СВО ХНАМГ „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за  

напрямом  підготовки 6.050700 - „Електротехнічні системи 
електроспоживання”, “Світлотехніка і джерела світла”  та  6.050700 – 
„Електричний транспорт”, галузі знань 0507, 2006 р.;  

Навчальний план підготовки бакалавра за   напрямом  підготовки 
6.050700 - „Електротехнічні системи електроспоживання”, “Світлотехніка і 
джерела світла”  та  6.050700 – „Електричний транспорт”, галузі знань 0507, 
2006 р. 

Програма ухвалена кафедрою „Економіки підприємств міськиого 
господарства”  (протокол №1 від 02.09. 2009 р.) та Вченою радою факультету 
„Післядипломної освіти та заочного навчання”  (протокол №1 від 04.09.2009 р.)               
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1. Програма навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета, предмет та мicцe дисципліни 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є набуття майбутніми фахівцями глибоких 
економічних знань, формування у них нового економічного мислення, 
адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні 
економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу 
економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю. 
Основним завданням вивчення є пізнання економічної теорії як науки, її 
предмету, методів та функцій; розкриття основного змісту сучасних шкіл 
економічної теорії; аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як 
основи функціонування різних сучасних господарських систем; 
характеристика основних рис та особливостей розвитку перехідних 
економік; розкриття закономірностей суспільного відтворення, 
економічного зростання та циклічних коливань в економіці; сучасні 
процеси глобалізації світогосподарських зв'язків та шляхи вирішення 
загально цивілізаційних проблем людства. 

 

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліни 

Предметом вивчення  дисципліні є основоположні економічні категорії, 
економічні закони та принципи функціонування економічних систем, 
економічні відносини, господарчі механізми та дії людей, спрямовані на 
ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних 
ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні 
процеси глобалізації економічного життя людства. 

1.1.3. Micцe дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 

Перелік дисциплін, на яку 
безпосередньо спирається вивчення 

даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на 

дану дисципліну 

     Економіка та організація виробництва 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
(відповідно до стандартів ОПП) 

 
 

Модуль 1. ЄКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ                                                                        3/108 
 

Змістовий МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА                                                                                                 1/36 
 
Тема 1.1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА  ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
1. Предмет і функції економічної теорії  
2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів 
 
Тема 1.2.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО 
1. Власність, її види, структура та місце в економічний системі 
2. Виробництво, потреби, попит та пропозиція 
3. Особливості і форми розвитку перехідних економічних систем. Вступ у макроекономіку 
 
Тема 1.3. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 
1. Характеристика товарного виробництва 
2. Ринкова економіка та її структура. Функціонування конкурентного ринку 
3. Конкуренція та монополія 
 
Змістовий МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ              1/36 
 
Тема 2.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ 
1. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації 
2. Попит та пропозиція.  Механізм досягнення рівноваги 
3. Витрати виробництва і прибуток 
4. Капітал і підприємництво в умовах ринку 
 
Тема 2.2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ 
1. Механізм функціонування національної економіки 
2. Безробіття, інфляція та соціальний захист 
3. Саморегулювання та державне регулювання економіки 
4. Кредитно-грошове регулювання 
5.Податкова система та фіскальна політика 
 
Змістовий МОДУЛЬ 3.  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА     1/36 
ДЕРЖАВИ 
 
Тема 3.1. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І ГЛОБАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  
 
1. Сутність світового господарства, його структура і суперечності. Порівняльні економічні  
системи 
2. Економічні аспекти глобальних проблем 
3. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги  
Вміння 
(за рівнями сформованості) 
та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 

соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

(проектувальна, організаційна, 
управлінська, виконавська, 

технічна, інші) 

Репродуктивний рівень 

Проникати в сутність явищ і 
процесів економіки 
підприємств, свідомо 
використовувати наукові 
знання в пізнавальній та 
професійній діяльності. 
Орієнтуватись   у  проблемах  
економічного  розвитку 
підприємств міського 
транспорту  

Виробнича, соціально-
виробнича 
 

Виконавська 

Алгоритмічний рівень 

Захищати    інтереси   
підприємства, поєднувати 
суспільні, колективні та 
індивідуальні інтереси 

Виробнича Організаційна, аналітична 

Евристичний рівень 

Ураховувати соціальні аспекти 
впливу   рішень,   що   прийма-
ються, на співробітників, спо-
живачів, місцеві спільноти 

Соціально-виробнича Управлінська, організаційна 

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Економічна теорія: політекономія / Під ред. В.Д. Базилевича - К.: Знання-
Прес, 2003.-581 с. 
2. Основи економічної теорії: Підручник / Під ред. А.А. Чухна. - К.: Вища 
школа, 2001. 
3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / 
Г.Н.Климко та ін. - К.: Знання-Прес, 2002. -615 с. 
4. Перехідна економіка: Підручник /Під ред. В.М.Гейця. - К.: Вища школа, 
2003.- 591 с. 
5. Політична економія: Навч. посібник / Під ред. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 
2006.-556 с. 
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Анотація програми навчальної дисципліни 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Мета вивчення: набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних 
знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим 
відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і при-
ймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх 
майбутньою практичною діяльністю 

Предмет дисципліни: основоположні економічні категорії, економічні 
закони та принципи функціонування економічних систем, економічні 
відносини, господарчі механізми та дії людей, спрямовані на ефективне 
господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів, 
особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні процеси 
глобалізації економічного життя людства 

Змістові модулі: загальні основи соціально-економічного розвитку 
суспільства; теоретичні основи ринкової економіки, перехідна економіка; 
економічна теорія та економічна політика держави, закономірності розвитку 
світового господарства. 

 
Annotation of the educational discipline program 

THE ECONOMIC THEORY 

The purpose: the future specialists deep knowledge obtaining and forming 
their economic way of thoughts which is market relationships adequate; forming 
their skills of real economic processes analyzing and well-grounded decisions of 
economic problems finding. 

The subject matter: the fundamental economic categories, economic laws and 
principles of economic systems functioning; economic relationships, economic 
mechanisms and people's activities which is effective management in the limited 
economic and natural resources oriented; distinctive features of market transforma-
tion of Ukrainian economy; the modern global processes in economic life of man-
kind. 

Content module: the general basis of social-economic development of the 
society; theoretic basis of market economy, transitional economy; economic theory 
and economic policy of the state, mechanism of the world economy development. 
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Аннотация программы учебной дисциплины  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Цель изучения: приобретение будущими специалистами глубоких 
экономических знаний; формирование у них нового экономического мышления, 
адекватного рыночным отношениям; формирование навыков анализировать 
реальные экономические процессы и принимать обоснованные решения по поводу 
экономических проблем, связанных с их будущей практической деятельностью. 

Предмет дисциплины: основополагающие экономические категории, эконо-
мические законы и принципы функционирования экономических систем, эко-
номические отношения, хозяйственные механизмы и действия людей, направ-
ленные на эффективное хозяйствование в условиях ограниченных экономических 
и природных ресурсов, особенности рыночных преобразований экономики 
Украины, современные процессы глобализации экономической жизни челове-
чества 

Модули содержания: общие основы социально-экономического развития 
общества; теоретические основы рыночной экономики; переходная экономика; 
экономическая теория и экономическая политика государства, закономерности 
развития мирового хозяйства 

 
2.  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 
„Економічна теорія”  

за робочими навчальними планами заочної  форми 
навчання 

 

       Призначення: 

підготовка бакалаврів 

Галузь знань, напрям 
підготовки,  освітньо-   

       кваліфікацйний  рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількістьт кредитів, 
відповідно ECTS - 1 
Модуль1-  в  3-х  
змістовних модулях. 
Загальна кількість  
годин – 108 год. 

Галузь знань 0507- 
„Електротехніка та 
електомеханіка”,  за 
напрямом підготовки 
6.050700 - „Електротехнічні 
системи електроспоживання”, 
“Світлотехніка і джерела 
світла”  та  6.050700 – 
„Електричний транспорт” 
Освітньо-кваліфікацйний  
рівень – бакалавр 

Нормативна дисципліна.  
Курс 3-й,  семестр – 6. 
Аудиторні заняття: 10 год. 
Лекції - 6 год.  
Практичні - 4 год. 
Самостійна робота – 98 
год., у тому числі 
виконання контрольної 
роботи -15 год. 
 Від підсумкового 
контролю - залік 

Примітка: співвідношення кілъкості годин аудиторних занять і самостійної 
роботи становитъ 9% до 91% 
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У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних та практичних. Найбільш складніші 
теоретичні та практичні  питання, та вивчення розрахункових методик винесено 
на розгляд i обговорення під час практичних занять. Велике значення в пpoцeсi 
вивчення й закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види 
занять розроблені відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу. 

 
 

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
При вивчені дисципліни „Економічна теорія” студенти повинні 

ознайомитися з програмою дисципліни, та структурою, методами й формами 
навчання, способами й видами контролю та оцінювання знань. 

Тематичний план дисципліни „Економічна теорія”  складається з трьох 
змістових модулів, кожен з яких, поєднує в coбi відносно окремий самостійний 
блок дисципліни, який логічно пов’язує декілька навчальних елементів 
дисципліни за змістом i взаємозв'язками. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекції, практичні 
(семінарські) заняття, самостійна робота студента. Основним завданням 
самостійної роботи студентів є закріплення основної та отримання додаткової 
інформацій для більш поглибленого вивчення дисципліни. 

Зміст дисципліни розкривається у темах: 
 

Змістовий МОДУЛЬ 1. Загальні основи соціально-економічного 
розвитку суспільства 
 

 Тема 1.1. Економічна теорія та її практичне використання 

 Економічні закони, економічні функції, економічні виробничі відносини, 
продуктивні сили, організація управління і ефективного ведення господарства. 
Основні чинники суспільного багатства. Методологічна, пізнавальна, 
практична, виховна  функції   економічної  теорії.  Об'єкт дослідження 
політекономії. Мікрорівень, макрорівень, мегарівень. Основні методи пізнання 
соціально-економічних процесів. Систематизація економічних законів. 
Економічні категорії.  
Складові загальнонаукових методів. Економічна система та її типи. Відносини 
власності. 
 
          Тема 1.2. Основні поняття власності. Товарне виробництво. 

Власність, види, структура та місце в економічній системі. Сутність та 
структура потреб суспільства. Економічні потреби. Власність як соціально-
економічна категорія.  Виробництво, потреби,  попит та пропозиція. 
Класифікація потреб за суб'єктами та об'єктами. Економічні та державні 
інтереси. Механізм узгодження інтересів. Соціально-економічний інтерес 
суспільства. Критерії  оцінки розвитку економічних систем. Сутність категорій 



 11

„виробництво” і „праця”. Продуктивність (продуктивна сила) як 
результативність діяльності конкретного працівника. Ефективність 
виробництва. 

 
          Тема 1.3. Загальні основи ринкової економіки. 

Особливості і форми розвитку перехідних економічних систем. 
Конкурентно-ринкове середовище. Концепції    ринкового    господарювання. 
Макро- і мікроекономічні проблеми країн. Основні підходи, трансформування 
економіки. 

 
    
Змістовий модуль 1.2.  Теоретичні основи ринкової економіки 
 

Тема 2.1. Теоретичні основи мікроекономіки. 

Мікроекономічний, макроекономічний та глобально-економічний рівень 
господарювання. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його 
організації. Попит і пропозиція та їх сутність. Співвідношення ринкового 
попиту та ринкової пропозиції. Ринкова рівновага попиту та пропозиції. 
Еластичність попиту та пропозиції. Закон попиту та закон пропозиції. Вартість 
товару. Закон ціноутворення. Витрати виробництва. Витрати суспільства. 
Матеріальні витрати. Необхідний та додатковий продукти. Собівартість 
продукції. Основні види витрат. Граничні   витрати. Прибуток.  Валовий та 
чистий прибуток. Капітал і підприємництво в умовах ринку. Основні види 
капіталу. Капітальні витрати. Абсолютна та відносна додаткова вартість. Теорія 
граничної продуктивності. Кругообіг капіталу.  

 

Тема 2.2. Теоретичні основи макроекономіки. 

Механізм функціонування національної економіки. Суспільне 
виробництво на макрорівні. Складові процесу відтворення продуктивних сил та 
ресурсів. Механізм функціонування національної економіки. Основні типи 
економічного зростання господарської системи.  Система національних 
рахунків. Сукупний суспільний продукт. Валовий внутрішній продукт. Чистий 
внутрішній продукт. Валовий національний доход. Чистий національний 
продукт. Макроекономічна рівновага як збіг величин сукупного попиту і 
сукупної пропозиції. Безробіття, інфляція та соціальний захист. Трудовий 
потенціал та трудові ресурси. Основні риси соціального захисту населення. 
Саморегулювання та державне регулювання економіки.. Основні моделі 
державного регулювання економіки. Кредитно-грошове регулювання. 
Податкова система та фіскальна політика. Особливості податкової політики в 
Україні 
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Змістовий модуль 1.3. Економічна теорія та економічна політика 
держави. 

 
Тема 3.1.  Міжнародні економічні відносини і глобальні проблеми 

економічного зростання 

 

Сутність світового господарства, його структура і суперечності. 
Порівняльні економічні системи. Сучасне  світове  господарство.  Основні  
тенденції розвитку сучасного світового господарства. Сутність процесів 
транснаціоналізації, глобалізації, інтернаціоналізації, міжнародної економічної 
інтеграції. Основні складові розвитку світогосподарських відносин. Соціально-
економічна, організаційно-економічна,  функціональна  підсистемі. Економічні 
аспекти глобальних проблем. Основні ознаки глобальних проблем. Основні 
етапи процесу інтеграція у світове господарство. Зовнішньоекономічні 
відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство. Основні 
напрямки поширення інтеграції у світове господарство. 

 
 
2.3  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 

та форми навчальної роботи студента 
 

 
Форми навчальної роботи Модулі (семестри) та 

змістові модулі 
Всього, 

кредит/годин 
Лекції 

 
Пр. Лаб. СРС 

   Модуль 1 3,0/108  6 4 - 98 
ЗМ1.1. 1,0/36  2 2 - 32 
ЗМ1.2. 1,0/36  2 1 - 33 

ЗМ1.3. 1,0/36  2 1 - 33 
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Лекційний курс (заочне навчання)  

Зміст Кількість годин за за 
напрямом підготовки 
(шифр, абревіатура)  

6.050700 ЗМ1.1.Загальні основи соціально-економічного розвитку 

суспільства 2,0 
Тема 1.  Предмет і функції економічної теорії. Основні методи 

пізнання соціально-економічних процесів 

1. Предмет і функції економічної теорії. 
2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.  
Тема 2. Основні поняття власності. Товарне виробництво. 

1.Власність, її види, структура та місце в економічний системі. 
2.Виробництво, потреби, попит та пропозиція. 
3.Особливості і форми розвитку перехідних економічних систем.  
Тема .3. Загальні основи ринкової економіки 

1.Характеристика товарного виробництва 
2.Ринкова економіка та її структура. Функціонування 
конкурентного  ринку  
3.Конкуренція та монополія 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 
 

1,0 

ЗМ 1.2. Теоретичні основи ринкової економіки 2 

Тема 1. Теоретичні основи мікроекономіки 
1.Мікроекономічний рівень господарювання і форми його 
організації  
2.Попит та пропозиція.  Механізм досягнення рівноваги 
3.Витрати виробництва і прибуток 
4.Капітал і підприємництво в умовах ринку 
Тема 2.  Теоретичні основи макроекономіки 
1.Механізм функціонування національної економіки 
2.Безробіття, інфляція та соціальний захист 
3.Саморегулювання та державне регулювання економіки 
4.Кредитно-грошове регулювання 
5.Податкова система та фіскальна політика 

1,0 
 
 
 
 
 

1,0 

ЗМ 1.3. Економічна теорія та економічна політика держави. 2,0 

Тема 1.Міжнародні економічні відносини і глобальні проблеми 

економічного зростання. 

1. Сутність світового господарства, його структура і суперечності.  
Порівняльні економічні  системи 
2. Економічні аспекти глобальних проблем 
3. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України 
у світове   господарство 

2,0 

РАЗОМ 6 
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Практичні заняття (заочне навчання) 
 

 

Зміст 
 

Кількість годин за за 
напрямом підготовки 
(шифр, абревіатура)  

6.050700 ЗМ1.1.Загальні основи соціально-економічного розвитку 

суспільства 1,0 
Тема 1.  Предмет і функції економічної теорії. Основні методи 

пізнання соціально-економічних процесів 

1. Предмет і функції економічної теорії. 
2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.  
Тема 2. Основні поняття власності. Товарне виробництво. 

1.Власність, її види, структура та місце в економічний системі. 
2.Виробництво, потреби, попит та пропозиція. 
3.Особливості і форми розвитку перехідних економічних систем.  
Тема .3. Загальні основи ринкової економіки 

1.Характеристика товарного виробництва 
2.Ринкова економіка та її структура. Функціонування 
конкурентного    ринку  
3.Конкуренція та монополія 

 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 

ЗМ 1.2. Теоретичні основи ринкової економіки 2 

Тема 1. Теоретичні основи мікроекономіки 
1.Мікроекономічний рівень господарювання і форми його 
організації  
2.Попит та пропозиція.  Механізм досягнення рівноваги 
3.Витрати виробництва і прибуток 
4.Капітал і підприємництво в умовах ринку 
Тема 2.  Теоретичні основи макроекономіки 
1.Механізм функціонування національної економіки 
2.Безробіття, інфляція та соціальний захист 
3.Саморегулювання та державне регулювання економіки 
4.Кредитно-грошове регулювання 
5.Податкова система та фіскальна політика 

1,0 
 
 
 
 
 

1,0 

ЗМ 1.3. Економічна теорія та економічна політика держави. 1,0 

Тема 1.Міжнародні економічні відносини і глобальні проблеми 

економічного зростання. 

1. Сутність світового господарства, його структура і суперечності.  
Порівняльні економічні  системи 
2. Економічні аспекти глобальних проблем 
3. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України 
у світове   господарство 

1,0 

РАЗОМ 4 
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Самостійна навчальна робота студента (форми самостійної роботи, 
обсяг у годинах) 

  

 
Зміст 

 

Кількість годин за за 
напрямом підготовки 
(шифр, абревіатура)  

6.050700 ЗМ1.1.Загальні основи соціально-економічного розвитку 

суспільства 32 
Тема 1.  Предмет і функції економічної теорії. Основні методи 

пізнання соціально-економічних процесів 

1. Предмет і функції економічної теорії. 
2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.  
Тема 2. Основні поняття власності. Товарне виробництво. 

1.Власність, її види, структура та місце в економічний системі. 
2.Виробництво, потреби, попит та пропозиція. 
3.Особливості і форми розвитку перехідних економічних систем.  
Тема .3. Загальні основи ринкової економіки 

1.Характеристика товарного виробництва 
2.Ринкова економіка та її структура. Функціонування 
конкурентного    ринку  
3.Конкуренція та монополія 

 
 

3 
4 
 

4 
4 
5 
 

3 
5 
 

4 

ЗМ 1.2. Теоретичні основи ринкової економіки 33 

Тема 1. Теоретичні основи мікроекономіки 
1.Мікроекономічний рівень господарювання і форми його 
організації  
2.Попит та пропозиція.  Механізм досягнення рівноваги 
3.Витрати виробництва і прибуток 
4.Капітал і підприємництво в умовах ринку 
Тема 2.  Теоретичні основи макроекономіки 
1.Механізм функціонування національної економіки 
2.Безробіття, інфляція та соціальний захист 
3.Саморегулювання та державне регулювання економіки 
4.Кредитно-грошове регулювання 
5.Податкова система та фіскальна політика 

 
4 
 

3 
3 
4 
 

4 
3 
5 
4 
3 

ЗМ 1.3. Економічна теорія та економічна політика держави. 18 

Тема 1.Міжнародні економічні відносини і глобальні проблеми 

економічного зростання. 

1. Сутність світового господарства, його структура і суперечності.  
Порівняльні економічні  системи 
2. Економічні аспекти глобальних проблем 
3. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України 
у світове   господарство 
 

 
 

6 
 

6 
6 
 
 

Виконання контрольної роботи                                                                           15 

РАЗОМ 98 
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2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 

Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 
навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їx на 
інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань i глибоке вивчення 
теоретичних i практичних знань з курсу „Економічна теорія”. 

 

Розподіл часу самостійної навчальної роботи студентів 
 

     Кількість годин Форми самостійної роботи 

            6.050700 

Вивчення теоретичних питань та підготовка до поточного та 

підсумкового контролю, контрольна робота  

       
       98 

 
  

2.5.  Контрольні запитання для самостійної роботи: 
 
Змістовний модуль 1.1. Загальні основи соціально-економічного розвитку 
суспільства 

 Тема 1. 1.  Предмет і функції економічної теорії. Основні методи 

пізнання соціально-економічних процесів 

1. Розкрийте роль економічної теорії в системі економічних наук. 

2. Що вивчає економічна теорія? Назвіть її об'єкт, предмет і основну 
цільову функцію. 

4. Дайте характеристику сутності економічних законів. 
5. Які загальнонаукові методи використовує економічна теорія? 
6. Перелічіть основні спеціальні методи економічної теорії. 
7. Яка роль методу наукової абстракції в пізнанні соціально-економічних 

процесів? 
8. У чому полягає сутність методу поєднання логічного та історичного 

підходів? 
9. Яке значення мають кількісні, зокрема статистичні методи? 
10. Дайте визначення місця математики у вивчанні економічних процесів. 
 

Тема 1.2. Основні поняття власності. Товарне виробництво. 
1. Як    виникають    потреби?    Породжуються    вони    виробничою 

діяльністю чи їх формує людина? 
2. Наведіть приклади застосування вивчення потреб. 

 3.Чому   вищі   духовні   потреби   необхідно   розглядати   як   головне 
багатство суспільства? 

4. Покажіть взаємозв'язок економічних і соціальних потреб. 
5. Визначте основні напрями впливу потреб на виробництво. 
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 6.У чому полягає взаємозв'язок потреб та інтересів? 
7. Чому    виникає    потреба    поєднання    (узгодження)    економічних 

інтересів? 
 8. Розкрийте особливості реалізації інтересів у ринковій та командно-
адміністративній економіці. Який механізм реалізації та поєднання інтересів 
найбільш  ефективний? 

9. Що таке економічна система? Які ланки вона має? 
10.Розкрийте структуру соціальна-економічних відносин. 

10. Які основні рівні економічної системи? На чому ґрунтується механізм 
їхнього взаємозв'язку? 

11. На яких принципах заснована класифікація економічних систем і 
типологія їх? 
 

Тема 1.3. Загальні основи ринкової економіки 

1. Яку структуру мають відносини власності? Який зв'язок привласнення і 
відносин власності? 

2. Які основні типи суспільного господарювання? 
3. Що таке товарне виробництво? 
4.  Які умови і причини існування товарного виробництва? 
5.  Охарактеризуйте поняття "товар". 
6. Що таке "споживна вартість" і "вартість" товару? Чим вони 

відрізняються і який їх внутрішній взаємозв'язок? 
7. Як впливають на величину вартості товару продуктивність та 

інтенсивність праці? 
8. Охарактеризуйте основні теорії вартості. 
9. Розкрийте сутність ринкової інфраструктури та її соціальну роль. 
10.Чому в сучасному ринковому господарстві існують тіньові відносини 

та зв'язки? 
 11. Розкрийте сутність і структуру тіньового сектору економіки. 
 12. Які основні причини посилення тіньової економіки на сучасному 
етапі?  

13. У чому полягають переваги і недоліки монопольної організації ринку 
порівняно з організацією типу досконалої конкуренції? 

14. З якими економічними процесами пов'язане формування 
олігополістичної структури ринку? 

15. Яке  значення  має  конкуренція у розвитку  сучасного ринкового 
господарства? 

16. Охарактеризуйте роль держави в регулюванні ринкова конкурентних 
відносин. 
 

 

Змістовий модуль 1.2.  Теоретичні основи ринкової економіки 
 

Тема 2.1. Теоретичні основи мікроекономіки. 

1.Чим визначається господарська діяльність та чим вона відрізняється 
від будь-якої іншої діяльності людського суспільства чи людини? 



 18

2. Який рівень господарювання економічна наука  визнає 
мікроекономічним? 

3. Якими економічними ознаками характеризуються суб'єкти 
мікроекономічного рівня господарювання? 

4 Яких форм організації набуває господарювання на мікроекономічному 
рівні? 

5. Як ринковий попит пов'язаний з суспільними потребами? 
6. Розкрийте характер взаємозв'язку ринкової пропозиції та суспільного 

виробництва. 
7. Яке значення має співвідношення ринкового попиту і ринкової 
пропозиції для формування мікро-і макроекономічних пропорцій? 
8. Наведіть класифікацію факторів ринкового попиту та ринкової 

пропозиції. 
9. Розкрийте значення поняття цінової еластичності  для характеристики 

кількісної динаміки ринкового попиту та  ринкової пропозиції. 
10.Чим зумовлюються напрям і нахил графічних кривих ринкового 
попиту та ринкової пропозиції? 
11. Чим визначаються різні якісні стани кон'юнктури ринку, і як вони 

змінюються? 
12. Як ринкові ціни залежать від конкретної ринкової кон'юнктури? 
13. Яка роль ціни рівноваги у формуванні економічних зв'язків виробника 
(продавця) і споживача (покупця)? 
14. Перелічіть види та призначення цін, що використовують на ринку. 
15. Дайте визначення категорії „витрати виробництва”. 
16. Які об'єктивні причини зумовлюють формування витрат виробництва? 
17.  У чому полягають особливості формування собівартості в різних 

галузях економіки? 
18. Який економічний зміст норми прибутку? Назвіть чинники,  що 

впливають на його норму. 
19. Перелічіть основні показники ефективності використання факторів 

виробництва. 
20.  Які умови необхідні для зростання капіталу? 
21. У чому полягає різниця в поділі капіталу на постійний та змінний і 

основний та оборотний ? 
22. Які особливості підприємницької діяльності у грошово-кредитній 

сфері? 
 

Тема 2.2. Теоретичні основи макроекономіки. 

1. Що таке суспільне відтворення і які його основні види? 
2.Що спільного і в чому відмінності понять „розширене відтворення” та 

„економічне зростання”? 
3.Які основні типи економічного зростання? 
4.Що спільного і в чому відмінності понять „економічне зростання” і 

„економічний розвиток”? Яка роль при цьому еволюції економічної системи? 
5. Що таке зайнятість населення? Чим визначаються форми і види їі? 
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6. У чому полягає взаємозв'язок повної та ефективної зайнятості 
населення? Назвіть критерії та показники їх. 

7. Визначте сутність, функції та принципи функціонування ринку 
робочої сили. Що таке система ринку робочої сили? Назвіть основні елементи 
її. 

8. Які фактори визначають динаміку пропозиції та попиту на робочу 
силу? 

9.У чому полягає особливість формування та функціонування ринку 
робочої сили в Україні? 

10. Визначте сутність безробіття як соціально-економічного явища. 
11. Які основні види безробіття і як вони пов’язані між; собою? 
12. У чому полягає особливість сучасного стану безробіття в Україні? 

13. Які прояви негативних соціально-економічних наслідків безробіття та 
шляхи їх подолання? 

 14. Що таке система соціального захисту населення у сфері зайнятості? 
15.Чим зумовлений взаємозв'язок інфляції та зайнятості населення? 
16. Які основні напрями кредитна-грошової політики? 
17.Обґрунтуйте основні методи регулювання кредиту та грошової маси. 
18. Обґрунтуйте основні принципи оптимального оподаткування. 
19. У чому полягає сутність податкової політики держави? 
20. Розкрийте особливості податкової політики в Україні. 
 

Змістовий модуль 1.3. Економічна теорія та економічна політика 

держави. 

Тема 3.1.  Міжнародні економічні відносини і глобальні проблеми 

економічного зростання 

 
1.  Розкрийте основні складові поняття „світове господарство”. 
2. Що визначає загальносвітовий характер сучасних продуктивних сил?  
3. Охарактеризуйте  економічні основи функціонування світового 

господарства. 
4. Розкрийте значення міжнародного поділу праці в системі світового 

господарства і його основні моделі. 
5. Перелічіть критерії визначення основних соціально-економічних 

підсистем сучасного світового господарства. 
6. У чому полягають особливості дії економічних законів у світовому 

господарстві? 

7. Охарактеризуйте процес розвитку цілісності світового господарства. 
8.  Які основні закономірності розвитку світового господарства? 

9. У чому полягає об'єктивна необхідність інтеграції України у світове 
господарство? 

10. Розкрийте   об'єктивні  можливості   інтеграції   України  у   процес 
світових господарських зв'язків. 

11. Якими вбачаються сьогодні основні напрями зовнішньоекономічних 
відносин України? 
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12. Які чинники впливатимуть на розробку програм стабілізації та 
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України? 

 

 
2.6. Критерії оцінювання знань 

 
Контроль рівня знань студентів 

 
Складовою частиною навчального процесу є контроль рівня знань 

студентів. Контроль дає можливість оцінювати знання й уміння, які отримані 
студентами в процесі навчання.  Контроль знань та вмінь студента відіграє 
важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців. 

Під час вивчення дисципліни „Економічна теорія” застосовується 
підсумковий контроль знань, якій дає можливість забезпечити об'єктивне 
оцінювання рівня знань студента.  

 
Форма  підсумкового контролю 

 
Знання студентів заочної форми навчання  за курсом „Економічна теорія” 

оцінюються у формі письмового семестрового заліку, з урахуванням 
правильності виконаної контрольної роботи й успішної роботи під час 
практичних занять.  

 
Умови і порядок прийняття  заліку. 

 
Структура письмового семестрового заліку складається з відповіді на  два 

програмних питання. 
Структура контрольної роботи складається з реферату, в якому необхідно 

дати відповідь на два контрольних питання по курсу „Економічна теорія”. 
Контрольна робота вважається виконаної за умови повної відповіді на 
поставлені в контрольній роботі питання. 

Проведення заліку передбачає оцінку знань студентів по двобальній 
системі: "Зараховане" чи "Незараховано". До заліку допускаються студенти, що 
виконали контрольну роботу.  

Оцінка "Зараховане" ставиться в тому випадку, якщо студент виконав 
контрольну роботу,  у повному обсязі освоїв навчальний матеріал, відповідає на 
поставлені питання, уміє використовувати практичні задачі, але допускає 
незначні помилки у визначенні термінології, категорій, у розрахунках при 
рішенні практичних задач. 

Оцінка "Незараховано" ставиться в тому випадку, якщо контрольна 
робота виконана з помилками, студент освоїв навчальний матеріал не в 
повному обсязі, чи не засвоїв зовсім, допускає принципові помилки у 
відповідях на питання і грубі помилки в розрахунках. 
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2.7. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де 
застосовується 

1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1.Економічна теорія: політекономія / За ред. В.Д. Базилевича - К.: 
Знання-Прес, 2003.-581 с. 

1.1,1.2, 1.3. 

2.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. - К.: Вища 
школа, 2001. 

1.1,1.2,1.3. 

3.Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / 
Г.Н.Климко та ін. - К.: Знання-Прес, 2002. -615 с. 

1.1, 1.2, 1.3. 

4.Перехідна економіка: Підручник /За ред. В.М.Гейця. - К.: Вища школа, 
2003. - 591 с. 

1.1,1.2, 1.3. 

5.Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. -
К.:КНЕУ, 2005.-508 с. 

1.1,1.2,1.3. 

2. Додаткові джерела (довідники, нормативні видання, 
сайти Інтернет тощо) 

1 .Конституція (Основний Закон) України. -К., 2005. 1.1, 1.2,1.3. 

2.Цифровий репозиторій ХНАМГ: http://eprints.ksame.kharkov.ua. 1.1,1.2,1.3. 

3. WWW. ME.GOV.UA 1.1,1.2,1.3. 

3. Методичне забезпечення 

(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 

занять, комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 

1. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 
вивчення дисципліни "Основи економічної теорії" (для студентів 
1 курсу спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій"). Укл. 
Данильченко Є.П., Островський І.А., Шекшуєв О.А. - Харків: 
ХНАМГ, 2005. - 48 с. 

1.1, 1.2, 1.3. 

2. Конспект лекцій до самостійного вивчення дисципліни „Економічна 
теорія” (для студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507— „Електротехніка та 
електомеханіка” напряму підготовки 6.050701 – „Електротехнічні 
системи електроспоживання”, „Світлотехніка і джерела світла” та 
6.050702 - „Електричний транспорт”). Укл. Бойко Л.Г. - Харків: 
ХНАМГ, 2009 -121 с. 

1.1, 1.2, 1.3. 

3. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
„Економічна теорія" (для студентів 3-курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507— 
„Електротехніка та електомеханіка” напряму підготовки 6.050701 -
Електротехнічні системи електроспоживання", "Світлотехніка і 
джерела світла” та 6.050702 - „Електричний транспорт”). Укл. Бойко 
Л.Г.  - Харків: ХНАМГ, 2009 -38с. 

1.1, 1.2, 1.3. 
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Навчальне видання 
 

 Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни 
“Економічна теорія” для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507- „Електротехніка та електромеханіка” 
напряму підготовки 6.050700-„Електротехнічні системи електроспоживання”, “Світлотехніка 
і джерела світла” та 6.050700 – „Електричний транспорт”. 

 
 

 

Укладач:    Л.Г.Бойко  
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