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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

↓↓↓ 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень денна форма 

навчання 
заочна форма 
навчання 

Рік (роки) підготовки 

1-й 1-й 

Семестр(и) 

Кількість кредитів 
2,5 

Нормативна 
 

1-й 1-й 

Лекції*: Загальна  
кількість  
годин –  90 34 год. 4 год. 

Практичні, семінарські*: 
Модулів – 1 

17 год. 4 год. 

Лабораторні*: Змістових 
модулів (ЗМ) – 3 

Галузь знань: 
0306 Менеджмент і 
адміністрування 

 
 

Напрям підготовки:  
6.030601 Менеджмент 

- - 

Самостійна робота*: 

39 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 
Контрольна 
робота 
 18 год. 

Вид контролю: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,5 
самостійної роботи 
студента – 2,3 
 
 

Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання для заочної 
форми навчання (КР) 
 

Фахове спрямування: 
Менеджмент організацій 
міського господарства, 
Менеджмент готельного, 
курортного і туристського 

сервісу,  
Менеджмент 

міжнародного туризму,  
Логістика 

 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр диф. залік  диф. залік 

 

Примітка: 

* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 

Питома вага кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: 
для денної форми навчання 57%; 
для заочної форми навчання 8%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія (ОЕТ)» є  
набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у 
них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим 
методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати 
обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх 
майбутньою практичною діяльністю.  
        Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна теорія (ОЕТ)» є 
набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з 
концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей 
функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, 
природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; набуття навичок 
аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків 
макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей 
держави корегувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів 
економічної політики. 
       У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:   

 -  володіти категоріальним апаратом та методологією дослідження; 
 - аналізувати особливості розвитку та встановлення економічних відносин між 
людьми у процесі господарської діяльності;  
 - аналізувати взаємодію економічних суб’єктів у процесі створення 
матеріальних благ при обмежених ресурсах; 
- застосовувати діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні 
елементів ринкового механізму;  
вміти:   
 - обґрунтовувати можливості застосування теоретичних моделей економічного 
розвитку в практичній діяльності; 
- аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком грошово-кредитних відносин, 
фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової економіки; 
- оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції 
розвитку світової економіки. 
мати компетентності:   
 - набути належних навиків раціональної економічної поведінки, відповідно до 
концептуальних основ ринкової економіки; 
- розуміти особливості функціонування сучасних ринків та утворення цін на 
послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової 
структури; 
- виробити уявлення про механізм функціонування економічної системи в 
умовах ринкової та трансформаційної економік; 
- набути навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і 
наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також 
можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та 
пріоритетів економічної політики. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль Економічна теорія (ОЕТ)  
Змістовий модуль 1. Загальні основи соціально-економічного розвитку 

  

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.  

Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи 
розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи та течії 
економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні. Предмет 
економічної теорії і його тлумачення різними школами. Складові сучасної 
економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія. Економічне 
мислення, його види та роль у розумінні економічного життя суспільства. 
Економічні закони, принципи і категорії. Система економічних законів. 
Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання економічних 
законів. Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні 
методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії. 
Місце економічної теорії в системі економічних наук. Економічна теорія та 
економічна політика. Економічна теорія як основа економічної політики. 
Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики. 
  

Тема 2. Економічна система суспільства. 

Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Піраміда Маслоу. 
Поняття безмежності потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії. 
Проблеми використання закону зростання потреб у процесі виробництва 
матеріальних благ. Економічні блага. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, 
класифікація. Суперечності інтересів економічних суб'єктів та форми їх 
усунення. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку. Взаємодія потреб та 
інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу. Економічна 
система, її сутність та основні структурні елементи. Типи економічних систем. 
Традиційна економіка. Економічна система вільного капіталізму. Командно-
адміністративна система. Система змішаної економіки. Перехідні економічні 
системи, їх зміст та основні риси. Формування інституційних та економічних 
умов переходу до нової системи господарювання. Криза та розпад командно-
адміністративної системи і необхідність переходу економіки 
постсоціалістичних країн до ринкових відносин. Концепції різноманітності 
форм переходу різних країн до ринкової економіки. Основні напрями 
формування сучасних ринкових відносин. Формування державного і ринкового 
механізмів регулювання економіки. Власність як економічна категорія. 
Суб'єкти та об'єкти. Типи, форми і види власності. Основні тенденції розвитку 
власності на сучасному етапі. Необхідність різноманітних форм власності в 
ринковій економіці. Трансформація форм власності в Україні. Роздержавлення. 
Приватизація. Світовий досвід. Сучасний стан відносин власності в Україні. 
Економічні школи щодо періодизації суспільного розвитку. 
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Тема 3. Виробництво, його сутність та роль в житті суспільства.  

Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. 
Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне та нематеріальне 
виробництво, їх сутність і взаємозв'язок. Ресурси виробництва та їх види. 
Використання економічних ресурсів. Абсолютна та відносна обмеженість 
(рідкісність) ресурсів. Межа економічних можливостей. Економічний вибір. 
Крива виробничих можливостей. Основні фактори виробництва та їх 
взаємозв'язок. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні 
показники. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. 
Еволюція товарного виробництва. Товарне виробництво, умови та причини 
його виникнення. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх спільні 
риси та відмінності. Товарне виробництво як основа ринкової економіки та 
його роль в економічному розвитку суспільства. 

 
Тема 4. Теорія товару і грошей. 

Товар і його властивості. Вартість. Мінова вартість. Споживна вартість та 
її показники. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична. Розвиток 
товару і товарного виробництва за сучасних умов. Теоретичні концепції 
виникнення та сутність грошей. Функції грошей. Історичний підхід у розгляді 
функцій грошей. Види грошей: паперові, металеві, кредитні, безготівкові, 
електронні. Обіг готівкових та безготівкових грошей. Сучасні зміни в 
грошовому обігу. Закон грошового обігу. Історичний досвід України в 
створенні національної грошової одиниці. Інфляція, її суть і причини. Темпи 
інфляції. Види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. 

 
Змістовий модуль 2. Теоретичні аспекти розвитку ринкової економіки 
 

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи.  

Теоретичні засади становлення ринкових відносин. Об'єктивні 
передумови виникнення ринку. Поняття ринок. Риси, структура та функції 
ринку. Види ринків. Критерії класифікації ринків та їх структура. Характерні 
ознаки сучасного ринку. Об'єктивна зумовленість та сутність ринкової 
інфраструктури. Основні суб'єкти ринкової економіки. Держава як суб'єкт 
ринкового господарства. Соціально-економічна характеристика елементів 
ринку та умови їх формування в Україні. Сутність попиту і фактори, що його 
визначають. Закон попиту. Винятки дії закону попиту. Крива попиту. Зв'язок 
між попитом і ціною Зміщення кривої попиту під впливом дії нецінових 
факторів. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають. Закон пропозиції. 
Крива пропозиції та її властивості. Зв'язок між пропозицією і ціною. Нецінові 
фактори зміни пропозиції. Зміщення кривої пропозиції під впливом дії 
нецінових факторів. Особливості формування і зміни кривих пропозицій в 
перехідних економічних системах. Ринкова рівновага. Утворення рівноважної 
ціни та рівноважного обсягу виробництва. Фактори, які впливають на зміну 
ринкової рівноваги. 
          Сутність ціни. Механізм формування і функції ціни. Види цін. Концепція 
ціноутворення по Маршалу. Сутність конкуренції. Місце конкуренції в ринковій 
економіці. Форми конкуренції. Типи конкурентної поведінки. Функції 
конкуренції. Методи конкурентної боротьби. Позитивні й негативні наслідки 
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конкуренції. Монополія та типи монополізації. Види монополій. Монопольна 
влада. Критерії та межі монополізації економіки. Недоліки надмірної 
монополізації економіки. Економічні наслідки монополій. Ринок 
монополістичної конкуренції. Особливості монополістичної конкуренції. 
Олігополістичний ринок. Суть олігополії. Олігополія і конкуренція. Олігополія 
та економічна ефективність. Антимонопольна політика і антимонопольне 
законодавство. Світовий досвід створення антимонопольного законодавства. 
Проведення антимонопольної практики. Антимонопольна політика в Україні. 

 

Тема 6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. 

Підприємство як суб'єкт економічної системи. Організаційно-правові 
форми підприємств. Соціально-економічна характеристика підприємств. 
Функції підприємства. Організацій процесу виробництва. Обмеженість ресурсів 
та шляхи її подолання. Продукція підприємстві та її економічні форми. Суть 
підприємництва та умови його існування. Види та суб'єкта підприємницької 
діяльності. Форми підприємництва. Підприємництво і бізнес. Перспектива 
розвитку підприємництва в Україні. Проблема банкрутства підприємств. 
Законодавство пре банкрутство. 
 

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг.  

Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-
економічна форма Капітал як фактор виробництва. Структура капіталу та його 
обіг. Кругообіг капіталу Промисловий капітал. Стадії кругообігу і 
функціональні форми промислового капіталу. 
          Основний капітал. Фізичне та моральне зношення основного капіталу. 
Механізм відтворення основного капіталу. Амортизація. Норма амортизації. 
Амортизаційний фонд як одне з джерел відтворення основного капіталу. 
Обіговий капітал. Час і швидкість обігу. Фактори, що впливають на швидкість 
обігу. Оборотні засоби та їх структура. Показники ефективності використання 
основного та обігового капіталу. Рентабельність. 
 

Тема  8 .  Капітал сфери обігу. 

Сфера обігу в ринковій економіці. Виникнення сфери товарного обігу в 
процесі еволюції товарно-грошових відносин. Сутність, функції та місце сфери 
обігу у ринковій економіці. Сфера обігу як сфера функціонування торговельно-
мінових та кредитних відносин, торговельного та позичкового капіталу. 
Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов. Особливості сфери 
функціонування торговельного капіталу та його функціональна структура. 
Сучасні форми торговельного підприємництва. Товарна біржа. Торгові доми. 
Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури. Торговельний прибуток і 
його норма. Позичковий капітал як відокремлена частина грошових 
функціональних форм промислового і торговельного капіталу. Сутність та 
джерела позичкового капіталу. Позичковий процент і його джерела. Норма 
позичкового проценту та його динаміка. Роль процентної ставки. Кредит як 
форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Роль і функції кредиту в 



   

 8

сучасній ринковій економіці. Банківська система як інфраструктурний елемент 
сучасної ринкової економіки. Банки, їх види та функції. Позабанківські 
кредитні заклади. Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери 
акціонерних товариств. Акції. Облігації. Казначейські зобов'язання та ощадні 
сертифікати. Ринок цінних паперів. Фондова біржа та її функції. 

 
Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі. 

         Аграрна сфера виробництва та її особливості. Сутність аграрних відносин. 
Форми господарювання у сільському господарстві: фермерські, кооперативні, 
державні, змішані. Рентні відносини. Сутність земельної ренти, її види та 
механізм створення. Розподіл і використання рентного доходу. Ринок землі. 
Попит і пропозиція на землю. Ціна землі. Агропромислова інтеграція й 
агропромисловий комплекс. Механізм реалізації аграрних відносин в сучасних 
умовах. Державна політика регулювання та підтримки сільськогосподарського 
виробника. 

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл. 

Доходи, їх види та джерела формування. Сутність та механізм розподілу 
доходів. Функціональний та персональний розподіл доходів. Форми розподілу 
доходів за трудові результати та економічну діяльність. Заробітна плата: 
сутність, форми та системи заробітної плати. Дохід від кооперативно-
колективної та індивідуальної трудової діяльності. Підприємницький дохід. 
Доходи від власності та рентні доходи. Сімейні доходи, їх структура та 
використання. Заощадження як необхідний елемент у структурі сімейних 
доходів. Номінальні та реальні доходи. Диференціація доходів та її межі. Крива 
Лоренца та коефіцієнт Джині. Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень 
та якість життя населення. Прожитковий мінімум. Бідність. Необхідність та 
сутність системи соціального захисту населення. Основні елементи механізму 
соціального захисту. Державне регулювання розподілу доходів. Роль держави у 
забезпеченні соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки. 
 

Змістовий модуль 3. Національна і міжнародна економіка в умовах глобалізації 
 

Тема 11. Держава та її економічні функції. 

Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки. 
Держава як суб'єкт економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави в 
економіці та їх еволюція. Економічні функції держави. Форми, методи та 
інструменти державного регулювання економки, фінансова система. Суть і 
структура фінансової системи. Державний бюджет. Місцеві бюджети. 
Формування доходів і витрат державних та місцевих бюджетів. Податки. 
Елементи системи оподаткування. Крива Лаффера. Функції податків: 
фіскальна, регулююча, стимулююча. Класифікація податків. Бюджетно-
податкова система як інструмент економічної політики держави. Необхідність 
державного регулювання в умовах ринкової економіки. Співвідношення 
державного і ринкового механізмів регулювання національної економіки. 
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Тема 12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.  

Сутність та етапи становлення світового господарства. Структура, 
основні риси та закономірності його розвитку. Інтернаціоналізація 
господарського життя. Інтеграційні процеси на сучасному етапі. Основні форми 
міжнародних економічних відносин та види інтеграційних формувань. 
Міжнародна економічна інтеграція. Інтеграційні зв'язки й механізм 
міжнародного співробітництва. Головні інтеграційні угрупування світу. 
Процеси інтеграції у Європі та її форми. Роль транснаціональних корпорацій в 
інтернаціоналізації суспільного виробництва. Місце Європейського 
економічного співтовариства у світовій економіці. Перспективи інтеграції 
економіки України у світову економічну систему. Міжнародна торгівля та її 
економічні основи. Міжнародний поділ праці, його принципи і форми. 
Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва. Особливості поділу праці 
в сучасних умовах. 

Теорії міжнародної торгівлі. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та 
немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Всесвітній ринок товарів та 
послуг. Структура світового ринку. Основні тенденції розвитку світового 
ринку. Методи конкурентної боротьби на світовому ринку. Міжнародні 
торговельні організації. Міжнародний рух капіталів. Причини, форми вивозу 
капіталу. Особливості вивозу капіталу на нинішньому етапі розвитку світового 
господарства. Наслідки вивозу капіталу. Прямі та портфельні інвестиції. 
Міжнародні кредити. Міжнародний валютний фонд. Європейський банк 
реконструкції та розвитку. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Зміст і 
структура світової валютної системи. Валютні ринки. Конвертованість 
національних валют. Фіксований і плаваючий курс. Міжнародні валютно-
фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили. Сутність і причини 
міжнародної міграції робочої сили. Основні напрями міграції. Утворення 
міжнародного ринку робочої сили. 

 
Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем. 

Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем. 
Глобальні проблеми і шляхи їх вирішення людством. Сучасні глобальні 
проблеми. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Екологічна криза та 
форми її прояву. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирішення. 
Проблема та шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі. 
Проблеми роззброєння та мирного використання атому. Необхідність і форми 
міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку 
світового господарства. 
 

 

 

 



         

Структура навчальної дисципліни «Економічна теорія (ОЕТ)» 
 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Змістові модулі  
та теми 

усього 
лек лаб пр срc 

усього 
лек лаб пр срc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МОДУЛЬ 1. Економічна теорія (ОЕТ) (семестр 1) 
Змістовий модуль 1. Загальні основи соціально-економічного розвитку 

Тема 1. 9 2 - 1 6 9 2 - 2 5 
Тема 2. 9 4 - 2 3 9 - - - 9 
Тема 3. 9 4 - 2 3 9 - - - 9 
Тема 4. 9 4 - 2 3 9 - - - 9 
Разом за ЗМ 1 36 14 - 7 15 36 2 - 2 32 

Змістовий модуль 2.  Теоретичні аспекти розвитку ринкової економіки 
Тема 5. 6 2 - 1 3 6 2 - 2 2 
Тема 6. 6 2 - 1 3 6 - - - 6 
Тема 7. 6 2 - 1 3 6 - - - 6 
Тема 8. 6 2 - 1 3 6 - - - 6 
Тема 9. 6 2 - 1 3 6 - - - 6 
Тема 10. 6 2 - 1 3 6 - - - 6 
Разом за ЗМ 2 36 12 - 6 18 36 2 - 2 32 
Змістовий модуль 3.  Національна і міжнародна економіка в умовах глобалізації 
Тема 11. 8 4 - 2 2 6 - - - 6 
Тема 12. 5 2 - 1 2 6 - - - 6 
Тема 13. 5 2 - 1 2 6 - - - 6 
Разом за ЗМ 3 18 8 - 4 6 18 - - - 18 
Разом годин 90 34 - 17 39 90 4 - 4 82 

 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачено. 
6. Теми практичних занять 

№ Кількість годин 
з/п 

Назва теми 
денна заочна 

Змістовий модуль 1. Загальні основи соціально-економічного розвитку 
1 Предмет і метод економічної теорії. 1 2 
2 Економічна система суспільства. 2 - 
3 Виробництво, його сутність та роль в житті 

суспільства. 
2 - 

4 Теорія товару і грошей. 2 - 
Змістовий модуль 2.  Теоретичні аспекти розвитку ринкової економіки 

5 Теоретичні основи ринкової економіки та її основні 
елементи. 

1 2 

6 Підприємство та підприємництво в ринковій 1 - 



   

  

економіці. 
7 Капітал підприємства, його кругообіг та обіг. 1 - 
8 Капітал сфери обігу. 1 - 
9 Ринкові відносини в аграрному секторі. 1 - 
10 Доходи населення, їх формування та розподіл. 1 - 

Змістовий модуль 3.  Національна і міжнародна економіка в умовах 
глобалізації 

11 Держава та її економічні функції. 2 - 
12 Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. 
1 - 

13 Економічні аспекти глобальних проблем. 1 - 
 Разом 17 4 

 
7. Теми лабораторних занять 

Не передбачено. 
 

8. Самостійна робота 

№ Кількість годин 
з/п Назва теми 

денна заочна 

         Модуль. Економічна теорія (ОЕТ) 
1 Огляд основної та додаткової літератури 9 10 
2 Ведення термінологічного словника 4 4 
3 Розгляд контрольних запитань і  

п р и к л а д і в  т е с т о в и х  з а в д а н ь  
4 10 

4 Рішення типових задач 8 10 

5 Самостійний розгляд питання «Етапи розвитку 
економічної теорії» 

4 10 

6 Самостійний розгляд питання «Продукт 
виробництва. Зміст і характер праці» 

4 10 

7 Підготовка до контрольних заходів 6 10 

8 Написання контрольної роботи і презентація   18 

 Разом за дисципліною 39 82 
 

9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
 

Контрольна робота 

 
Виконання контрольної роботи відповідно робочого навчального плану підготовки бакалавра 
напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» -18 годин. 
Метою контрольної роботи є систематизація, закріплення та поглиблення знань, отриманих під 
час вивчення курсу. 



   

  

Традиційно контрольна робота складається із вступу, основної частини та висновків. 
Контрольна робота мусить мати чітку логічну побудову з відповідними складовими 
елементами. 
Тематика та детальні вимоги подана в «Методичні рекомендації до організації самостійної 
роботи, проведення семінарських занять, виконання контрольних робіт с дисципліни  
«Економічна теорія» (для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» (МОМГ, МГКТС, ЛОГІС, МОМС,МО-т) / 
Хар.нац.акад.міськ.госп-ва; уклад.: В.П.Решетило, О.Ю. Єгорова, О.І.Батистова. – Х.: 
ХНАМГ,2012. – 142с.» 

10. Методи навчання 
 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). 
Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  

 
11. Методи контролю 

 
Контрольні роботи. Тестування. Розв'язок задач. Диференційований залік  за 
підсумковими тестами. 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
(денна форма навчання) 

Поточна атестація та самостійна робота 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 
Т1 Т2   Т3  Т4 Т5 Т6 Т7 Т 8 Т9 Т10 Т11 Т12   Т13 

Підсумковий 
контроль  

(диф. залік) 
Сума 

20 30 20 
70% 

30% 100% 

 
(заочна форма навчання) 

Поточна атестація та самостійна робота 
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ІЗ 

Підсумковий 
контроль  

(диф. залік) 

Сума 

20 20 20 10 
70% 

30%  100% 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 

для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 

практики, диф. заліку 
для заліку 

Оцінка 
 за 

шкалою 
ЄКТС 

90-100 відмінно А 

82-89 В 

74-81 
добре 

зараховано 

С 



   

  

64-73 D 

60-63 
задовільно 

E 

35-59 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 
Fx 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

F 

 
13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення 
семінарських занять, виконання контрольних робіт с дисципліни  «Економічна 
теорія» (для студентів 1 та 2 курсу денної та зачної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» (МОМГ, МГКТС, ЛОГІС, МОМС) / 
Хар.нац.акад.міськ.госп-ва; уклад.: В.П.Решетило, О.Ю. Егорова, О.І.Батистова. – 
Х.: ХНАМГ, 2012. – 142с. 

2. Тексти лекцій з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і 
адміністрування» напрямів підготовки: 6.030601 «Менеджмент»  / В. П. 
Решетило, О.Ю. Єгорова, О.І. Батістова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: 
ХНАМГ, 2013. – 208 с. 
 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В.Д.Базилевича. – 8-
ме вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. -702 с. 
2. Базилевич В.Д. Економічна теорія: політекономія  – К.: Знання-Прес, 2008. 
– 719 с. 
3. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / за ред. В.Д. Базилевича, 
К.С.Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Атіка, 2009. -368 с. 
4. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. – 
2-ге вид., перероб. і доп. –К.: Знання, 2008. – 491 с. 
5. Курс економічної теорії: Навч. посіб. / С.І. Архієреєв, С.Г. Вініцька та ін.; За 
ред. С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008.- 332 с. 
6. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 
пер. с 14-го англ. изд. – М: ИНФРА –М, 2004.-972. 
7. Мельник Л. Ю. Економічна теорія – політекономічний контекст: навч. 
посібник для студ. вищих навч. закл.  / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко  – К.: 
Кондор, 2008. – 524c. 
8. Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб. – вид. 3-тє, доп. і перероб./ 
С.В. Мочерний – К. : Академія, 2008. – 640с. 
9. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Навч. посібник. – 2.вид., доп.  – 
С.В. Мочерний, О.А. Устенко – К. : Видавничий центр "Академія", 2006. – 502с. 



   

  

10. Основи економічної теорії: Навч. посібник для студентів усіх галузей 
освітянських знань неекономічного профілю / За ред. Слободчука М.С.- Харків: 
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2008.- 284с.   

Допоміжна 
 

1. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / 
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