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ПЕРЕДМОВА 

 

Мета вивчення дисципліни: вивчення економічних відносин як форми 

суспільного виробництва, пізнання основ економічного життя суспільства у 

взаємозв’язку з інтересами та потребами людей, вивчення проблем ефективного 

використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення 

максимальних кінцевих результатів щодо задоволення постійно зростаючих 

людських потреб. 

 

Завдання дисципліни:  

формування основ студентоцентрованого освітнього процесу зі свідомим 

розумінням сутності та призначення економічного знання у розвитку суспільства; 

засвоєння змісту базових економічних категорій та економічних законів; 

набуття 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. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми: дисципліна є пререквізитом усіх дисциплін економічного 

циклу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 

постреквізитом для вивчення курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

зокрема: мікроекономіка, макроекономіка, фінанси, економіка підприємства. 

 

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких 

компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

СК 1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК 2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури.  

 

Вивчення дисципліни має забезпечити отримання здобувачами таких 

програмних результатів навчання:  

ПРН 1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПРН 2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

ПРН 3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 

 

Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в 

політичній економії. Розвиток економічної думки в Україні. Предмет політичної 

економії. Тлумачення предмета політичної економії різними школами.  

Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв’язку. Закони, 

принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. 

Нормативна і позитивна політична економія.  

Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх 

використання. Функції політичної економії. Політична економія і обґрунтування 

економічної політики. Місце політичної економії в системі економічних наук.  

 

Тема 2. Економічні потреби та інтереси 

 

Виробничі можливості суспільства і потреби. Суперечність між суспільними 

потребами і економічними ресурсами суспільства.  Економічні потреби 

суспільства, їх суть і структура. Економічний закон зростання потреб. Формування 

потреб.  

Корисність продукту. Об’єктивна і суб’єктивна корисність продукту. 

Гранична корисність продукту.  

Економічний інтерес, його об’єкт, функція. Інтереси і потреби: діалектика 

взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.  

Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.  

 

Тема 3. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система 

суспільства та закони її розвитку 

 

Економічна система суспільства та закони її розвитку Економічна система та 

її матеріальна основа. Суспільний поділ праці. Структура продуктивних сил. 

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. 

Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку.  

Об’єктивні основи розвитку людської цивілізації. Етапи розвитку та 

гуманістична спрямованість цивілізаційного процесу. Типи та моделі економічних 

систем.  

Власність як економічна категорія. Структура власності та її історичні типи, 

види і форми. Суб’єкти власності. Об’єкти власності. Власність на робочу силу та 

підприємницький талант. Інтелектуальна власність. Власність на інформацію. 

Відносини власності на засоби виробництва і природні ресурси. Право власності. 

Власність на засоби виробництва та способи з’єднання факторів виробництва.  

Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі.    
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Тема 4. Форми організації суспільного виробництва. Товарна форма 

організації суспільного виробництва 

 

Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси 

натурального господарства та його історичні межі. Товарна форма організації 

суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його суть, 

ознаки і роль у розвитку суспільства. Суб’єкти і об’єкти товарних відносин. 

Товарна форма продукту. Товар та його властивості. Суперечності товару. 

Альтернативні теорії вартості. Проста і розвинена форми товарного виробництва. 

Спільні риси та відмінності.  

Функціонування товарного господарства та його закони.  

 

Тема 5. Гроші та закони грошового обігу 

 

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей. 

Альтернативні теорії грошей. Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової 

маси, необхідної для обслуговування товарного обігу. Сталість грошового обігу. 

Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція. Еволюція грошей. Сучасна грошова 

система.  

 

Тема 6. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи 

 

Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб’єкти і 

об’єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії. Попит і пропозиція.  

Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції. Функції 

ринку. Умови формування і розвитку ринку. Особливості ринкових відносин в 

Україні. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання. Ринок 

засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси. Ринок 

капіталу та його складові. Ринок праці та розподіл трудових ресурсів. Ринок 

нерухомості та його особливості. Проблеми формування ринків праці, землі та 

капіталів в Україні. Легальний і нелегальний ринки.  

Банки, їх роль та функції. Центральні і комерційні банки. Інші фінансово-

кредитні установи.  

Товарні біржі. Фондова біржа. Цінні папери. Роль ринкової інфраструктури в 

регулюванні економічних процесів. Конкуренція, її суть, функції та форми. Роль 

конкуренції. Види ринків, залежно від рівня конкуренції на них. Ринок 

монополістичної конкуренції. Ринок досконалої конкуренції. Олігополія та 

монополія. Монополії: суть та форми. Природна та економічна монополія: суть та 

характеристики. Види монополістичних об’єднань: трести, холдинги, картелі, 

концерни. Закони конкуренції та антимонопольне законодавство. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Тема 7. Суб’єкти ринку 

 

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Сектор домогосподарств. 

Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники 

ресурсів. Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів 

на особисте споживання, податки і заощадження. Витрати на споживання. Місце 

домогосподарства в кругообігу продуктів.  

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. 

Форми і види підприємств. Суть підприємництва і умови його існування. Види та 

функції підприємництва. Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький 

дохід. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні. 

Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і 

підприємництва в ринковій економіці.   

 

Тема 8. Капітал. Витрати виробництва і прибуток 

 

Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в 

Україні. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал 

як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу .  

Капітал підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація та 

централізація капіталу. Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми 

капіталу. Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. 

Зношення основного капіталу. Амортизація. Капітал і витрати виробництва. 

Концепції витрат виробництва та особливості їх динаміки. Суть і види витрат 

виробництва.  

 

Тема 9. Основні результати національного виробництва та його 

ефективність 

 

Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. 

Методологічні аспекти системи національних рахунків. Продуктивність суспільної 

праці та її роль у відтворювальному процесі. Суть і види економічного відтворення: 

просте і розширене. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. 

Відтворення всіх елементів економічної системи. 

Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової 

економіки в Україні. Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному 

процесі. Суть розподілу національного доходу. Об’єктивні основи формування 

доходів населення. Диференціація доходів населення.  
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Тема 10. Економічне зростання та циклічність економічного розвитку 

 

Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного 

зростання. Нагромадження. Норми нагромадження. Заощадження та інвестиції. 

Роль інвестицій в економічному зростанні.  

Матеріальні фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та 

її роль в економічному зростанні. Теорії і моделі економічного зростання. 

Економічне зростання і економічні цикли. Економічні кризи та їх причини. Теорії 

циклів: дискусійні проблеми. 

 

Тема 11. Зайнятість, безробіття і соціальний захист населення 

 

Продуктивність праці та економічне зростання. Фактори підвищення 

продуктивності праці. Особливості розвитку економіки в Україні. Відтворення й 

зайнятість трудових ресурсів.  

Безробіття: сутність і причини. Типи, форми і рівень безробіття. Рівень 

природного безробіття. Структурне та фрикційне безробіття. Закон Оукена. 

Соціальні та економічні наслідки безробіття для економіки країни. Соціальний 

захист безробітних в Україні.  

 

Тема 12. Доходи населення, їх формування та розподіл 

 

Сутність доходів населення, їх види та джерела формування. Доходи від 

трудової діяльності. Доходи від власності. Доходи від трансфертів. Доходи на 

інтелект. Орендний доход. Процент на капітал.  

Заробітна плата – основна форма доходів населення. Економічна природа 

зарплати. Форми і системи зарплати. Номінальна та реальна заробітна плата. 

Індексація доходів населення.  

Система соціального партнерства. Соціальні програми як джерело 

формування сімейних доходів населення. Сукупний сімейний доход. Пенсійне 

забезпечення та його види. Пенсійна реформа в Україні. Сімейний бюджет. 

Структура використання сімейних доходів. Компенсаційна політика держави.  

 

Тема 13. Державне регулювання національної економіки 

 

Держава як суб’єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. 

Держава як товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні 

блага і послуги. Економічні функції держави. Захист конкуренції та 

антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази. 

Розподіл ресурсів і суспільні блага. 

Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу. Методи державного 

регулювання змішаної економіки. Розподіл державного національного доходу і 

ресурсів. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення. 

Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати державою. 

Колективні договори між підприємцями і трудовими колективами.  



9 
 

Тема 14. Основні риси та тенденції розвитку світового господарства 

 

Форми міжнародних економічних відносин. Світове господарство: його суть 

та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни, що розвиваються. 

Країни з перехідною економікою.  

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. 

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні 

корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні 

угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій 

економіці. Світогосподарські зв’язки та їх форми.  

 

Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на 

економічний розвиток України 

 

Причини виникнення та суть глобальних проблем. Економічне зростання та 

глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності Класифікація 

глобальних проблем. Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. 

Екологічна криза та форми її прояву. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. 

Проблеми економічної відсталості окремих країн. Міжнародне співробітництво в 

розв’язанні глобальних проблем і розвитку світового господарства.  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 

 

План семінарського заняття  

 

1. Місце політичної економії в системі економічних наук.  

2. Предмет та об’єкт політичної економії  

3. Функції економічної теорії  

4. Етапи становлення і розвитку економічної думки в суспільстві. Сучасні 

економічні теорії.  

5. Економічні закони та категорії, їх класифікація.  

6. Методи політичної економії та їх види. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Політична економія, предмет політичної економії, об’єкт політичної економії, 

меркантилізм, фізіократи, кейнсіанство, інституціоналізм, політична економія, 

діалектичний метод, синтез, індукція, дедукція, економічне моделювання, 

економічні категорії, економічні закони, економічні принципи, пізнавальна 

функція, методологічна функція, практична функція, світоглядно-виховна функція, 

прогностична функція, пізнавальна функція, позитивна політекономія, нормативна 

політекономія. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Що є об’єктом вивчення політичної економії?  

2. Які причинно-наслідкові зв’язки можна вважати економічними законами? 

Як розуміти об’єктивний характер економічних законів? 

3. Чи є у політичної економії специфічні методи вивчення її предмету? 

4. Яке місце політичної економії в системі економічних наук? 

5. Як розуміти об’єктивний характер економічних законів?  

6. Які головні напрямки сучасної економічної думки ви знаєте? Чи пов’язані 

вони із сучасним світом?  

7. У чому полягає предмет політичної економії ?  

8. Перерахуйте функції політичної економії. Яке місце політичної економії в 

сучасному житті? 

9. Дайте визначення економічної категорії. Наведіть приклади.  

10. Як ви розумієте метод політичної економії ? У чому суть абстрактного 

методу?  
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Теми доповідей 

 

1. Розвиток економічної думки в Україні.  

2. Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв’язку.  

3. Місце політичної економії в системі економічних наук. 

 

Тестові завдання 

 

1. У якому році був введений термін «політекономія»:  

а) 1629;  

б) 1625;  

в) 1618;  

г) 1615. 

2. Хто першим ввів термін «політична економія»?  

а) Франсуа Кене;  

б) Антуан Монкретьєн;  

в) Адам Сміт;  

г) Аристотель. 

3. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета політичної 

економії? 

а). наука про суспільство на різних стадіях його розвитку; 

б). наука про економічні закони та діяльність людей з приводу раціонального 

використання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб; 

в). наука про управління підприємствами для досягнення максимальної 

ефективності їх функціонування; 

г). наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних 

соціально-економічних проблем. 

4. Економічні категорії – це: 

а). методи регулювання економічних процесів; 

б). норми господарської поведінки людей; 

в). логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність 

окремих економічних явищ; 

г). конкретні прийоми пізнання дійсності. 

5. Які з названих нижче понять не є безпосередньо категорією політичної 

економії? 

а). товар; 

б). капітал; 

в). техніка; 

г). власність; 

6. Економічні закони відображають: 

а). взаємодію сил природи; 

б). істотні, стійкі, такі що повторюються, необхідні причинно-наслідкові 

зв'язки і залежності реальних економічних явищ і процесів; 

в). відношення людей до сил природи; 

г). суперечності між продуктивними силами та виробничими відносинами; 
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7. Економічні закони мають об'єктивний характер тому, що: 

а). не залежать від волі та свідомості людей; 

б). функціонують у всіх економічних системах; 

в). люди ставляться до них байдуже; 

г). діють у процесі господарської діяльності людей; 

8. Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок того, що 

вони: 

а). Не можуть мати формалізованого вираження. 

б). Суб'єктивні. 

в). Діють лише у людському суспільстві. 

г). Об'єктивні. 

9. Закони, які властиві всім суспільним способам виробництва являються: 

а). загальними; 

б). специфічними; 

в). ринковими; 

г).однорідними. 

10. Економічна теорія, яка виражала інтереси торгівельної буржуазії 

епохи первісного нагромадження капіталу – це:  

а) фізіократизм;  

б) меркантилізм;  

в) класична школа;  

г) кейнсіанська школа. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бріль М. С., Кліменко О. М., Лісна І. Ф. Політична економія: навч. 

посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 280 с. 

2. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк 

В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., 

Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. Умань : ВПЦ «Сочінський», 2018.  617 с. 

3. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. 

посіб. Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

4. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

«Медицина», 2018. 232 с. 

5. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 
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Тема 2. Економічні потреби та інтереси 

 

План семінарського заняття  

 

1. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Закон зростання 

потреб.  

2. Економічні інтереси: суть, структура та їх взаємозв'язок з потребами.  

3. Економічні потреби та інтереси як рушійні сили економічного розвитку. 

4. Благо як засіб задоволення потреб.  

5. Поняття корисності блага: об'єктивна та суб'єктивна корисність. Закон 

спадної граничної корисності. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Потреба, фізичні потреби, інтелектуальні потреби, соціальні потреби, абсолютні 

потреби, реальні потреби, платоспроможні потреби, задоволені потреби, матеріальні 

потреби, духовні потреби, розумні потреби, ірріціональні потреби, «дерево потреб», 

інтереси, особисті економічні інтереси, колективні економічні інтереси, суспільні 

економічні інтереси, благо, закон спадної граничної корисності.  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Поясність характер походження потреб. Які фактори впливають на їх зміст?  

2. Охарактеризуйте класифікацію економічних потреб.  

3. Сформулюйте сутність закону зростання потреб.  

4. Що таке «економічний інтерес»? Як він виникає, на чому ґрунтується?  

5. Які відмінності між економічною потребою та інтересом?  

6. Необхідність, поняття і класифікація потреб. Ієрархія потреб Маслоу.  

7. Що таке блага? Наведіть приклад благ. Яка різниця між економічними та 

вільними благами?  

8. У чому полягає суть обмеженості виробничих благ суспільства?  

9. Що таке економічні інтереси? Які види економічних інтересів у студента, у 

підприємця, у безробітного, у землевласника?  

10. Чому потреби і інтереси виступають спонукальним мотивом виробничої 

діяльності людей? 

 

Теми доповідей: 

 

1. Сучасні тенденції розвитку та формування раціональних потреб людини. 

2. Роль економічних потреб і інтересів в мотивації підприємницької діяльності 

людини. 

3. Економічні інтереси. 

4. Роль ринкової економіки у формуванні економічних інтересів суспільства. 
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Тестові завдання 

 

1. За суб’єктами потреби поділяють на: 

а). індивідуальні, суспільні особливості; 

б). індивідуальні, колективні, суспільні; 

в). індивідуальні, приватні, колективні, гуртові; 

г). індивідуальні, приватні, суспільні, потреби організацій. 

2. Зі скількох елементів складається система потреб в так званій піраміді 

Маслоу? 

а). одного; 

б). п’яти; 

в). шести; 

г). семи; 

3. Рушійною силою соціально-економічного розвитку є: 
а). продуктивні сили; 

б). виробництво; 

в). суспільство; 

г). економічні інтереси. 

4. Економічні інтереси є породженням і соціальним проявом: 

а). потреб; 

б). законів; 

в). категорій; 

г). явищ. 

5. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб? 
а). фізіологічні потреби людини. 

б). потреби у відтворенні робочої сили. 

в). потреба в економічних благах, які забезпечують життєдіяльність і розвиток 

людини. 

г). потреби у праці та вільному часі. 

6. Закон спадної граничної корисності означає, що: 

а). відношення граничних корисностей до цін на предмети розкоші менше, ніж на 

товари першої необхідності;  

б). корисність, що має кожна наступна одиниця товару, спадає зі збільшенням 

кількості придбаних товарів;  

в). відношення граничних корисностей до цін однакове для всіх товарів;  

г). корисність придбаних товарів спадає при збільшення доходу споживача;  

д). правильної відповіді немає. 

7. До фізіологічних потреб відносять:  

а) потреба у самовираженні;  

б) потреба у їжі;  

в) потреба у повазі;  

г) потреба у спілкуванні. 

8. Економічні інтереси – це:  

а) форма прояву економічних відносин;  

б) породження і соціальний прояв потреби, її усвідомлення;  
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в) вигода, якої досягають у процесі реалізації економічних відносин; 

г) реальний, зумовлений економічними відносинами та принципом 

економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій людей щодо задоволення 

потреб. 

9. Категорія, що виражає об’єктивно зумовлені матеріальні (економічні 

потреби людей, класів, суспільства – це:  

а) блага;  

б) економічний прогрес;  

в) економічні інтереси;  

г) абсолютні потреби. 

10. Ставлення людей до економічних благ, відносин між собою у процесі 

привласнення благ – це: 

а). інтереси; 

б). потреби; 

в). економічні категорії; 

г). виробничі відносини.  

 

Рекомендована література 

 

1. Бріль М. С., Кліменко О. М., Лісна І. Ф. Політична економія: навч. 

посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 280 с. 

2. Бурляй А.П., Костюк В.С., Смолій Л.В., Осіпова А.А. Сучасні теорії 

економічного розвитку: соціальні аспекти. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва. 2021. Вип. 98. Ч.2. С. 221–231. 

URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/98/98.2/21.pdf 

3. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк 

В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., 

Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. Умань : ВПЦ «Сочінський», 2018.  617 с. 

4. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. 

посіб. Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

5. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

«Медицина», 2018. 232 с. 

6. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 

7. Осіпова А.А., Фротер О.С., Пархоменко Л.А. Кейнсіанство як 

економічна стратегія державного регулювання кризового періоду. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 11 (1). С. 62–

68. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447 

8. Смолій Л.В., Осіпова А.А. Еволюція концепту «суспільний сектор» в 

контексті теорій економічного розвитку. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. 

URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185 
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Тема 3. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 

система суспільства та закони її розвитку 

 

План семінарського заняття 

 

1. Концепції періодизації еволюції суспільства: формаційна, цивілізаційна, 

технократична.  

2. Сутність економічної системи, її основні структурні елементи.  

3. Типи економічних систем.  

4. Формування державного і ринкового механізмів регулювання економіки.  

5. Власність як економічна категорія, її суб’єкти та об’єкти. 

6. Типи, форми і види власності.  

7. Основні тенденції розвитку власності на сучасному етапі. Необхідність 

різноманітних форм власності в ринковій економіці. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Економічна система, формаційна еволюція суспільства, цивілізаційна 

еволюція суспільства, технократична еволюція суспільства, типи та моделі 

економічних систем, власність, структура власності, типи власності, види 

власності, форми власності, суб’єкти власності, об’єкти власності, інтелектуальна 

власність, власність на інформацію, відносини власності на засоби виробництва і 

природні ресурси, право власності, власність на засоби виробництва.  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Які критерії лежать в основі класифікації економічної еволюції в різних 

теоретичних концепціях?  

2. У чому полягає сутність економічної системи?  

3. Якими критеріями визначається тип економічної системи?  

4. Назвіть структурні елементи економічної системи і розкрийте їхній 

взаємозв'язок.  

5. Розкрийте зміст поняття «ринкова економіка».  

6. Розкрийте зміст поняття «командна економіка».  

7. Розкрийте зміст поняття «змішана економіка».  

8. У чому полягає суть та необхідність відносин власності? Аспекти власності.  

9. Визначте суть економічного і юридичного розуміння відносин власності.  

10. Перелічіть і охарактеризуйте основні типи, форми і види власності.  

 

Теми доповідей 

 

1. Сучасні тенденції розвитку відносин власності. 

2. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система 

суспільства та закони її розвитку. 

3. Становлення форм власності в сільському господарстві України. 
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Тестові завдання 

 

1. До характерних рис ринкової економіки не відносять:  

а) конкуренцію;  

б) централізоване планування;  

в) попит та пропозицію;  

г) вільне підприємництво.  

2. Що з переліченого не є підсистемою економічної системи:  

а) техніко-економічні відносини;  

б) господарський механізм;  

в) сукупний суспільний продукт;  

г) організаційно-економічні відносини  

3. Змішана економіка – це:  

а) економічна система, в якій матеріальні ресурси перебувають у державній 

власності, основним регулятором економіки є ринковий механізм;  

б) економічна система, в якій матеріальні ресурси перебувають у приватній 

власності, а основним регулятором економіки є директивний план;  

в) економічна система, в якій співіснують приватна та державна власність і яка 

спирається на ринковий механізм і державне регулювання;  

г) економічна система, в якій матеріальні ресурси перебувають у державній 

власності , а регулятором економіки є державне регулювання.  

4. Що таке економічна система суспільства?  

а) сукупність процесів виробництва та споживання;  

б) сукупність деяких видів господарської діяльності суспільства; в) економічні 

відносини, що складаються на фазі виробництва;  

г) сукупність взаємопов’язаних економічних елементів, які утворюють певну 

цілісність – економічну структуру суспільства.  

5. Якщо економічні процеси в суспільстві регулюються і ринком, і 

державою, то така економіка є:  

а) змішаною;  

б) традиційною;  

в) командною;  

г) ринковою.  

6. Основною ознакою традиційної економіки є:  

а) використання інноваційних технологій у виробництві;  

б) панування приватної власності на інвестиційні ресурси;  

в) натурально-общинні форми господарювання;  

г) немає вірної відповіді  

7. Користування – це:  

а) можливості суб’єкта поступати з об’єктом власності на свій розсуд, 

розпоряджатися речами як завгодно у своїх інтересах, аби це не суперечило 

загальноприйнятим нормам і правилам життя в суспільстві;  

б) передбачає можливості індивідів задовольняти свої потреби за допомогою 

об’єктів власності, використовуючи їх для певних цілей за призначенням;  

в) означає, що суб’єкти мають право практично вільно застосовувати обʼєкт 
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власності, проте в межах повноважень, наданих власником;  

г) система виробничих відносин між людьми з приводу присвоєння ними 

різноманітних речей (об’єктів) у всіх сферах суспільного відтворення  

8. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?  

а) відношення людини до природних ресурсів;  

б) відношення людини до засобів виробництва;  

в) відносини між людьми щодо привласнення засобів і результатів 

виробництва;  

г) відношення людини до продуктивних сил суспільства.  

9. Загальна умова виробництва, вияв волі певного класу і правове 

оформлення цієї волі в законодавчих актах, що як правило закріплюється 

угодами – це:  

а) економічна власність;  

б) соціальна власність;  

в) суспільна власність;  

г) юридична власність.  

10. Яка із форм нетрудової власності названа неправильно?  

а) рабовласницьке господарство;  

б) феодальне господарство;  

в) ремісниче господарство;  

г) приватнокапіталістичне господарство. 

 

Рекомендована література 

 

1. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк 

В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., 

Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. Умань : ВПЦ «Сочінський», 2018.  617 с. 

2. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. 

посіб. Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

3. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

«Медицина», 2018. 232 с. 

4. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 

5. Осіпова А.А., Фротер О.С., Пархоменко Л.А. Кейнсіанство як 

економічна стратегія державного регулювання кризового періоду. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 11 (1). С. 62–

68. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447 

6. Смолій Л.В., Осіпова А.А. Еволюція концепту «суспільний сектор» в 

контексті теорій економічного розвитку. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. 

URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185 
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Тема 4. Форми організації суспільного виробництва. Товарна форма 

організації суспільного виробництва 

 

План семінарського заняття  

 

1. Натуральне виробництво та його ознаки.  

2. Суть та характерні риси товарного виробництва.  

3. Товар та його властивості.  

4. Споживна вартість та її характеристика.  

5. Вартість і мінова вартість. 

6. Праця та показники, які її характеризують: продуктивність, 

інтенсивність праці, складна та проста праця. Двоїстий характер праці та його 

втілення в товарі. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Натуральна форма, натуральне господарство, товарна форма, товарне 

виробництво, суб’єкти товарних відносин, об’єкти товарних відносин, товарна 

форма продукту, товар і його властивості, суперечності товару, альтернативні 

теорії вартості, проста і розвинена форми товарного виробництва.  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Чи існує натуральне господарство в економіці України? Якщо так, то 

у яких формах? 

2. Які основні причини виникнення товарного виробництва? 

3. Яка різниця між простою і розвиненою формами товарного 

виробництва? 
4. В чому полягає суть ціни товару? Що є економічним прибутком 

підприємства? 

5. Як визначається індивідуальний робочий час товаровиробника? Як 

визначити суспільно-необхідні затрати робочого часу на виробництво певного 

виду продукту? 

6. Чому товарне виробництво й грошово-товарні відносини є 

найпрогресивнішою з відомих людству форм господарювання? 

7. Чому продуктивність праці – властивість конкретної праці, а 

інтенсивність – абстрактної? 

8. Чим вимірюється величина вартості товару? 

9. У чому полягає суть споживної вартості? Чому необхідно чітко 

відрізняти споживну вартість як матеріальне багатство суспільства від споживної 

вартості як носія вартості? 

10. За яких умов праці продукт праці стає товаром? 
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Теми доповідей 

 

1. Генезис форм суспільного господарства. 

2. Товарна організація виробництва. 

3. Закон вартості та йог о функції. 

 
Тестові завдання 

 

1. Товарне виробництво представляє собою таку форму організації 

економіки, при якій: 

а). досягається висока ефективність суспільного виробництва; 

б). задоволення потреб здійснюється переважно опосередкованим способом за 

допомогою обміну на ринку; 

в) результати праці йдуть на власне споживання їх виробників, для 

задоволення внутрішніх потреб; 

г) рух створеного продукту обмежується домогосподарством.  

2. Визначне формулу простого товарного виробництва: 

а). Т1 – Т2; 

б). Т1 – Г – Т2; 

в). Г – Т – Г´; 

г). вірної відповіді немає.    

3. Товар задовільняє конкретну потребу того, хто його купив. Дана 

властивість називається: 

а). споживна вартість; 

б). мінова вартість; 

в). вартість; 

г). Конкурентоздатність. 

4. Величина вартості товару – це: 

а). сукупні витрати підприємства на створення продукції, виражені в грошовій 

формі; 

б). праця, витрачена на його виготовлення при суспільно нормальних умовах 

виробництва, відносно середніх рівнях вмілості та інтенсивності трудової 

діяльності; 

в). гроші, які сплачуються за товар при купівлі-продажу на ринку; 

г). робочий час, витрачений працівниками підприємства на виробництво 

товару. 

5. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного 

виробництва? 

а) створення нових методів виробництва сільськогосподарських продуктів;  

б) зростання чисельності населення; 

в) виникнення та поглиблення суспільного поділу праці та економічна 

відокремленість виробників; 

г) покращення використання засобів виробництва. 

6. Виробництво продуктів не для власного споживання, а для обміну є 

характерною ознакою: 
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а). натурального виробництва; 

б). простої кооперації праці;  

в). товарного виробництва; 

г). вірна відповідь відсутня. 

7. Згідно з теорією трудової вартості наявність у товару двох 

властивостей – вартості і споживної вартості – пояснюється: 
а). наявністю у виробника декількох суміжних професій; 

б). двоїстим характером праці, яка одночасно є конкретною і абстрактною; 
в). участю у створенні товару не лише праці виробника, а й речовини 

природи;  

г). поділом праці і спеціалізацією виробників. 

8. Згідно з трудовою теорією вартості, абстрактна праця – це: 

а). продуктивна праця, що створює матеріальні життєві блага; 

б). ручна або недостатньо технічно оснащена праця; 

в). праця людини у фізіологічному розумінні (витрати розумової, нервової, 

фізичної енергії), що створює вартість; 

г). розумова праця. 

9. Затратами суспільно-необхідної праці вартість товару визначає: 

а). теорія граничної корисності; 

б). школа фізіократів; 

в). трудова теорія вартості; 

г). теорія попиту і пропозиції.  

10. Вищою формою сучасної організації товарного виробництва 

називається:  

а). капіталістичне товарне виробництво; 

б). ринкова економіка; 

в). соціальне ринкове господарство; 

г). планомірна економіка.  

 

Рекомендована література 

 

1. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. 

посіб. Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

2. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

«Медицина», 2018. 232 с. 

3. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 

4. Осіпова А.А., Фротер О.С., Пархоменко Л.А. Кейнсіанство як 

економічна стратегія державного регулювання кризового періоду. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 11 (1). С. 62–

68. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447 

5. Смолій Л.В., Осіпова А.А. Еволюція концепту «суспільний сектор» в 

контексті теорій економічного розвитку. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. 

URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185 
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Тема 5. Гроші та закони грошового обігу 

 

План семінарського заняття  

 

1. Виникнення і розвиток грошових відносин. Функції грошей 

2. Еволюція грошей та їх форми. Утворення грошових систем 

3. Грошовий обіг і його закони. 

4. Суть, причини, види і соціально-економічні наслідки інфляції. 

5. Грошові реформи. 

Основні терміни та поняття 

 

Еволюція грошей, грошові відносини, суть грошей, функції грошей, 

альтернативні теорії грошей, форми грошей, повноцінні і неповноцінні гроші, 

грошовий обіг та його закони, грошова маса, грошові реформи, ціна, інфляція, 

сучасна грошова система, грошові реформи. 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Яким чином еволюція форм вартості привела до виникнення грошей і 

в чому їх суть? 

2. Що є спільним і які відмінності товару і грошей? 

3. Охарактеризуйте різноманітність форм грошей. Чому золото стало 

всезагальним еквівалентом вартості товарів? 

4. Прослідкуйте історію української гривні. 

5. Проаналізуйте функції грошей, наведіть відповідні приклади. 

6. Проаналізуйте функції грошей, наведіть відповідні приклади. 

7. Чому рух грошей здійснюється в межах грошової системи? З яких 

елементів вона складається? 

8. З’ясуйте інфляцію як економічне явище, її види. 

9. Як ведеться боротьба з інфляцією? Назвіть шляхи стабілізації 

грошового обігу. 

10. Для чого проводяться грошові реформи? Чи можна без них обійтися? 

 

Теми доповідей 

 

1. Альтернативні теорії грошей.  

2. Еволюція грошей.  

3. Сучасна грошова система. 

 
Тестові завдання 

1. Гроші – це: 

а). загальний еквівалент, через який вимірюється вартість всіх товарів та 

послуг; 

 б). золото і срібло, яке використовується для обміну на інші товари; 
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в). будь-який товар, який здатний обмінюватися на будь-який інший товар; 

 г). платіжний засіб, який декретується державою. 

2. Мінова вартість – це: 

а). здатність товару задовольняти потреби людини; 

б). час, який окремий виробник витрачає на виробництво товару; 

в). здатність товару обмінюватись, пропорція, в якій один товар обмінюється 

на інший; 

г). кількість продукції виробленої за одиницю часу. 

3. Праця, при якій  продукт виробляється без попередньої підготовки 

працівника, тобто не потребує освіти та кваліфікації – це: 

а). проста праця;  

б). складна праця; 

в). абстрактна праця;  

г) конкретна праця. 

4. До грошової системи не входять: 

а). грошова одиниця країни; 

б). регламентація безготівкового обігу; 

в). порядок обміну національної валюти на іноземну і регульований 

державою валютний курс; 

г). регламентація бартерних операцій. 

5. Гроші виникли тому, що: 

а). люди домовились про їх створення; 

б). без них неможливе існування людини; 

в). на ринку об’єктивно виникла необхідність у загальному товарному 

еквіваленті. 

г). люди навчилися добувати благородні метали. 

6. Функція світових грошей є наслідком: 

а). міжнародного поділу праці; 

б). наявності у всіх країнах виробництва товарів; 

в). здійснення погоджувальної політики всієї співдружності країн; 

г). розвитку міжнародного товарообміну та інших форм співробітництва. 

7. До кредитних грошей відносяться:  

а). національні грошові одиниці різних держав; 

б). акції, облігації, ощадні сертифікати; 

в). банкноти, векселі, чеки, платіжні зобов’язання; 

г). вірна відповідь відсутня. 

8. Замінники повноцінних грошей, знаки або їх символи, монопольно 

випущені державою для примусового застосування в обігу, називаються: 

а). паперові гроші; 

б). цінні папери; 

в). кредитні гроші; 

г). вірна відповідь відсутня. 

9. До грошової системи не входять такі елементи: 

а). грошова одиниця, масштаб цін і види грошових знаків; 

б). порядок емісії та вилучення грошей з обігу; 
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в). встановлення курсу національної грошової одиниці; 

г). вірна відповідь відсутня. 

10. Порушення вимог законів грошового обігу веде до: 

а). інфляції; 

б). зменшення кількості повноцінних грошей; 

в). зменшення кількості неповноцінних грошей; 

г). економії грошей. 

 

Рекомендована література 

 

1. Гроші та кредит: навч. посібник/ І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук. Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2017. 216 с.  

2. Гроші та кредит: підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт 

[та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 892 с. 

3. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., 

Костюк В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., 

Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. Умань  ВПЦ Сочінський, 2018.  617 с. 

4. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. 

посіб. Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

5. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

Медицина, 2018. 232 с. 

6. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія: 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 

7. Осіпова А. А., Фротер О. С., Пархоменко Л. А. Кейнсіанство як 

економічна стратегія державного регулювання кризового періоду. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 11 (1). С. 62–

68. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447 

8. Смолій Л. В., Осіпова А. А. Еволюція концепту «суспільний сектор» в 

контексті теорій економічного розвитку. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. 

URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185 

9. Фінанси, гроші та кредит: навч. посібник/ Н. О. Шпак, Н. Б. Ярошевич, 

О. Я. Побурко. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 416 с. 
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Тема 6. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи 

 

План семінарського заняття 

 

1. Поняття, функції та умови існування ринку. 

2. Принципи класифікації ринків. Сутність та основні риси інфраструктури 

ринку. 

3. Ринковий механізм. Основи теорії попиту і пропозиції. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб’єкти і 

об’єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії. Попит і пропозиція.  

Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції. Функції 

ринку. Умови формування і розвитку ринку. Особливості ринкових відносин в 

Україні. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання. Ринок 

засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси. Ринок 

капіталу та його складові. Ринок праці та розподіл трудових ресурсів. Ринок 

нерухомості та його особливості. Проблеми формування ринків праці, землі та 

капіталів в Україні. Легальний і нелегальний ринки.  

Банки, їх роль та функції. Центральні і комерційні банки. Інші фінансово-

кредитні установи.  

Товарні біржі. Фондова біржа. Цінні папери. Роль ринкової інфраструктури в 

регулюванні економічних процесів. Конкуренція, її суть, функції та форми. Роль 

конкуренції. Види ринків, залежно від рівня конкуренції на них. Ринок 

монополістичної конкуренції. Ринок досконалої конкуренції. Олігополія та 

монополія. Монополії: суть та форми. Природна та економічна монополія: суть та 

характеристики. Види монополістичних об’єднань: трести, холдинги, картелі, 

концерни. Закони конкуренції та антимонопольне законодавство. 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Структура, види та сегментація ринків. Критерії класифікації ринків. 

Характерні ознаки сучасного ринку. 

2. Назвіть і наведіть приклади суб’єктів та об’єктів ринку. 

3. Поясніть найбільш характерні риси ринкового господарства. 

4. Проаналізуйте функції ринку. 

5. Чому ринковий механізм здійснює об’єктивне саморегулювання 

економіки? Як це відбувається? 

6. Визначте класичне поняття «ринкова економіка». Які сучасні його 

інтерпретації ви знаєте? 

7. Знайдіть безпосередній взаємозв’язок між попитом, пропозицією і 

ринковою ціною.  

8. Соціально-економічна характеристика елементів ринку та умови 

формування їх в Україні.  
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9. Світовий досвід створення антимонопольного законодавства. 

Проведення антимонопольної практики.  

10. Антимонопольна політика в Україні. 

 

Теми доповідей 

 

1. Проблеми розвитку ринкової економіки України.  

2. Становлення ринкових відносин та формування інфраструктури ринку в 

Україні.  

3. Закон попиту і пропозиції та їх роль в економічному житті.  

4. Конкуренція і монополія в сучасній ринковій економіці. 

 

Тестові завдання 

 

1. Яке завдання виконує інфраструктура ринку?  

а). формує ринковий попит;  

б). здійснює відбір найефективніших підприємницьких структур; 

в). обслуговує ринок, забезпечує можливості виконання властивих йому 

функцій;  

г). регулює ціни на ринку.  

2. Стимулююча функція ринкової економіки здійснюється у:  

а). створенні нових товарів та послуг;  

б). створенні та впровадженні інноваційних технологій виробництва, 

організації, управління;  

в). сприянні інтенсифікації виробництва;  

г). усі відповіді вірні.  

3. Санаційна функція ринкової економіки виявляється у:  

а). звільненні від економічно нежиттєздатних ринкових субʼєктів;  

б). появі та зростанні економічно ефективних товаровиробників; 

в). очищенні суспільного виробництва від бідності  

г). диференціації товаровиробників.  

4. Об’єктом ринкових відносин є:  

а). підприємство;  

б). домогосподарство;  

в). держава;  

г). засоби виробництва.  

5. До умов виникнення ринкового господарства не належить:  

а). суспільний поділ праці, що ґрунтується на спеціалізації;  

б). економічна відокремленість суб’єктів господарювання, зумовлена 

наявністю різних форм власності;  

в). вільний обмін ресурсами, який забезпечує вільне ціноутворення та 

ефективне господарювання;  

г). формування монополістичних тенденцій, які обмежують конкуренцію.  

6. Величина попиту змінюється відносно зміни ціни обернено, а величина 

пропозиції:  
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а). змінюється прямо;  

б). залежить від кон’юнктури ринку;  

в). не залежить від ціни;  

г). жодної правильної відповіді.  

7. Якщо на вільному ринку дійсна ціна перевищує рівень рівноважної ціни, 

то:  

а). виникає дефіцит товару;  

б). виникає надлишок товару;  

в). призводить до подорожчання факторів виробництва цього товару;  

г). дійсна ціна продовжує зростати.  

8. Закон попиту свідчить про те, що:  

а). величина попиту перебуває у прямій залежності від ціни;  

б). величина перебуває у зворотній залежності від ціни;  

в). динаміка цін на попит не впливає;  

г). всі відповіді правильні.  

9. Як називається така економічна ситуація, коли продавцем певного 

товару є лише один економічний суб’єкт?  

а). монополія;  

б). олігополія;  

в). монопсонія;  

г). дуополія.  

10. Готовність виробників постачати на ринок товари та послуги в 

залежності від ринкової ціни – це:  

а). попит;  

б). інтерес;  

в). кон’юнктура;  

г). пропонування. 

 

Рекомендована література 

 

1. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 

2. Мацелюх Н. П., Касьяненко Л. М., Максименко І. А. Економічна теорія. 

Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 478 с. URL: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4227/1/4064_IR.pdf 

3. Мацелюх Н. П., Максименко І. А. Історія економіки та економічної 

думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка. К. : «Центр 

учбової літератури», 2014. 382 с. 

4. Пасемко Г. П., Бага Л. Г., Бєсєдіна Г. Є. Політична економія : навч. посіб. 

Харків : ХНАУ, 2020. 415 с. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Тема 7. Суб’єкти ринку 

 

План семінарського заняття  

 

1. Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки.  

2. Двоїста роль домогосподарства в економіці. Домогосподарство як 

постачальник ресурсів.  

3. Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на 

особисте споживання, податки і заощадження.  

4. Особливості поведінки домогосподарств. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Сектор домогосподарств. 

Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники 

ресурсів. Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів 

на особисте споживання, податки і заощадження. Витрати на споживання. Місце 

домогосподарства в кругообігу продуктів.  

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. 

Форми і види підприємств. Суть підприємництва і умови його існування. Види та 

функції підприємництва. Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький 

дохід. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні. 

Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і 

підприємництва в ринковій економіці.   

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Що слід розуміти під домогосподарством?  

2. Які функції виконують домогосподарства?  

3. Розкрийте сутність і практичне значення концепції раціонального 

споживання.  

4. Які умови визначають оптимальний план споживання домогосподарства?  

5. Проаналізуйте, які умови можуть впливати на попит домогосподарства. 

6. Що є основним джерелом доходів домашніх господарств?  

7. Що таке трансферти і хто їх отримує?  

8. Від чого передусім залежить розмір і структура споживання 

домогосподарств?  

9. Чи може стати нагромадження майна в домашньому господарстві основою 

його трансформації в підприємницьку структуру?  

10. Яке значення мають заощадження домогосподарств для суспільного 

виробництва? 
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Теми доповідей 

 

1. Домогосподарство і сім’я. Їх роль в економічній системі.  

2. Економічні функції домогосподарств і сім’ї.  

3. Доходи і витрати домогосподарств, їх структура.  

4. Сімейний бюджет. Державна політика розвитку домогосподарств і 

підвищення їх доходів. 

5.  
Тестові завдання 

 

1. Трансфертні платежі – це:  

а). виплати домашнім господарствам, які не зумовлені наданням з їх боку 

товарів і послуг;  

б). тільки виплати державою окремим особам;  

в). компонент доходу, який входить до складу ВНП;  

г). усі відповіді правильні  

2. Первинними доходами, отриманими від економічної діяльності, 

вважаються:  

а). заробітна плата і прибуток;  

б). заробітна плата і процент;  

в). заробітна плата і рента;  

г). рента і процент.  

3. Первинними доходами, отриманими від власності, можна визнати:  

а). заробітну плату, прибуток, ренту і процент;  

б). прибуток і процент;  

в). прибуток, процент і ренту;  

г). ренту і процент.  

4. Що слід вважати формами використання наявного доходу 

домогосподарства?  

а). сплата податків;  

б). інвестування;  

в). споживання і заощадження;  

г). нагромадження.  

5. Які чинники зумовлюють зростання реальних доходів населення?  

а). зростання рівня інфляції;  

б). зниження цін на товари та послуги;  

в). запровадження платного навчання, медичного обслуговування;  

г). зростання потреб працюючого населення.  

6. У процесі економічного кругообігу домогосподарства виконують таку 

функцію:  

а). виробляють споживчі товари;  

б). постачають ресурси;  

в). купують ресурси;  

г). отримують податки.  

7. Яка економічна концепція випливає з того, що джерелом усіх доходів є 
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додатковий продукт, створений найманою працею?  

а). марксистська;  

б). неокласична;  

в). кейнсіанська;  

г). усі однаково дотримуються даного погляду  

8. Домогосподарства здійснюють заощадження за рахунок:  

а). сукупного доходу;  

б). частини отриманого ними доходу;  

в). заробітної плати;  

г). прибутку.  

9. Розподіл доходів між домогосподарствами в умовах ринкової економіки 

є:  

а). функціональним;  

б). дискримінаційним;  

в). особистим;  

г). науково обґрунтованим;  

10. Заощадження доходів домогосподарствами – це:  

а). захист доходів;  

б). бажання покращити фінансову забезпеченість домогосподарств;  

в). спекуляція на біржі (придбання цінних паперів);  

г). прагнення забезпечити себе на «чорний день». 

 

Рекомендована література 

 

1. Бріль М. С., Кліменко О. М., Лісна І. Ф. Політична економія: навч. посіб. 

Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 280 с. 

2. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк В. 

С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., 

Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. Умань : ВПЦ Сочінський, 2018.  617 с. 

3. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. посіб. 

Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

4. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

Медицина, 2018. 232 с. 

5. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К.: КНТЕУ, 2017. 607 с. 

6. Мацелюх Н. П., Касьяненко Л. М., Максименко І. А. Економічна теорія. 

Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 478 с. URL: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4227/1/4064_IR.pdf 

7. Мацелюх Н. П., Максименко І. А. Історія економіки та економічної 

думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка. К.: Центр учбової 

літератури. 2014. 382 с.  

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4227/1/4064_IR.pdf
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Тема 8. Капітал. Витрати виробництва і прибуток 

 

План семінарського заняття  

 

1. Сутність капіталу. Його класифікація. 

2. Витрати виробництва. Прибуток. Рентабельність 

 

Основні терміни та поняття 

 

Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в 

Україні. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал 

як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу .  

Капітал підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація та 

централізація капіталу. Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми 

капіталу. Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. 

Зношення основного капіталу. Амортизація. Капітал і витрати виробництва. 

Концепції витрат виробництва та особливості їх динаміки. Суть і види витрат 

виробництва.  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Порівняти рух грошей як засобів обігу та рух грошей як капіталу. 

2. Первісне нагромадження капіталу. 

5. Характеристика основного та оборотного капіталу. 

6. Структура авансованого капіталу. Основні фактори виробництва. 

7. Конкретні форми існування капіталу. 

8. Прибуток як економічна категорія товарного виробництва. 

9. Еволюція наукових уявлень про природу та джерела прибутку. 

10. Економічний та бухгалтерський прибуток фірми. 

11. Економічна роль прибутку в умовах ринку. 

 

Теми доповідей 

 

1. Прибуток як економічна категорія. Норма прибутку і чинники, що 

впливають на неї. Теорії прибутку. 

2. Фактори, що впливають на ціноутворення в ринковій економіці. 

3. Економічна суть, матеріальний склад та структура основного капіталу і 

оборотних засобів підприємства. 

 
Тестові завдання 

1. Капітал – це: 

а). вартість, що утворює додаткову вартість; 

б). угода між минулим і майбутнім; 

в). вартість, що створює прибуток; 

г). сукупність засобів виробництва; 
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ґ). усі відповіді правильні. 

2. Бухгалтерські витрати пов'язані з: 

а). веденням бухгалтерського обліку на підприємстві; 

б). сплатою податків; 

в). купівлею факторів виробництва; 

г). вірна відповідь відсутня. 

3. Що можна вважати зовнішніми витратами приватної пекарні? 

а). плату місцевій владі за право на торгівлю; 

б). плату постачальникам цукру та борошна; 

в). заробітну плату робітникам; 

г). усі відповіді правильні 

4. Що можна вважати внутрішніми витратами швейної майстерні? 

а). плату постачальникам тканини; 

б). орендну плату, яку б можна було отримати, здаючи в оренду обладнання, 

що простоює; 

в). сплату податків; 

г). всі відповіді вірні. 

5. Яке з наступних тверджень є правильним? 

а). зовнішні витрати + внутрішні витрати = бухгалтерські витрати; 

б). зовнішні витрати + внутрішні витрати = економічні витрати; 

в). економічні витрати – бухгалтерські витрати = зовнішні витрати; 

г). вірна відповідь відсутня. 

6. Постійні витрати – це: 

а). витрати на ресурси за цінами, які діяли на момент їх придбання;  

б). мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції; 

в). витрати, що фірма зазнає, якщо навіть продукція не виробляється; 

г). всі відповіді вірні 

7. Змінні витрати – це: 

а). витрати на одиницю продукції; 

б). витрати, що залежать від обсягу виробництва; 

в). додаткові витрати, пов'язані з виробництвом наступної одиниці 

продукції; 

г). всі відповіді вірні. 

8. Валові витрати – це: 

а). сума постійних і змінних витрат; 

б). різниця між постійними та змінними витратами; 

в). різниця між постійними та середніми витратами; 

г). вірна відповідь відсутня. 

9. До постійних витрат крамниці належить: 

а). оплата постачальникам товару; 

б). оплата комунальних послуг; 

в). заробітна плата продавців; 

г). нормальний прибуток. 

10. Норма прибутку розраховується як: 
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а). сума прибутку та повної собівартості; 

б). різниця між повною собівартістю та прибутком; 

в). відношення прибутку до повної собівартості; 

г). відношення повної собівартості до прибутку. 

 

Рекомендована література 

 

1. Базилюк А. В. Економічна теорія. Практикум: навчальний посібник / 

Базилюк А. В., Дерій Ж. В., Концева В. В., Хоменко І. О. К.: Центр учбової 

літератури, 2020. 312 с.  

2. Економічна теорія: практикум для студентів неекономічних 

спеціальностей: навчальний посібник / Базилевич В. Д. та ін.. К.: ВПЦ Київський 

університет, 2016. 160 с.  

3. Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. Фактори зростання прибутку 

підприємства. Науковий журнал Молодий вчений. Економічні науки. Херсон. 2016. 

№ 7(34). С. 46–49. 

4. Історія економіки та економічної думки: підручник / Базилевич В. Д., 

Гражевська Н. І., Гайдай Т. В. та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. К.: Знання, 2018. 

775 с.  

5. Макроекономіка: базовий курс: навчальний посібник / [проф. 

І.Й. Малий, проф. І. Ф. Радіонова, доц. Т. Ф. Куценко, доц. Н. В. Федірко та ін.] 

Київ: КНЕУ, 2016. 253 с. URL: 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27472/baz_kurs_16.pdf?sequence=1&isAll

owed=y  

6. Макроекономіка: навчальний посібник / Бакланова О. Г., 

Брагарник О. О. та ін. ; за заг. ред. М. І. Звєрякова. Одеса : ОНЕУ, 2017. 267 с. URL: 

http://oneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/12/np_2015.pdf  

7. Політична економія / [уклад. Л. Й. Сергієнко, А. С. Музиченко, С. А. 

Музиченко та ін.]. Умань : РВЦ Софія, 2007. 172 с. 

8. Політична економія. навч. посіб. / За редакцією д.е.н., проф. 

Г. І. Башняніна, к.е.н., доц. Є.С. Шевчук. 3–тє вид., перероблене і виправлене. 

Львів: Новий Світ – 2000, 2006. 480 с. 

9. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. № 698-ХІІ. 

Редакція від 29.01.2020, підстава – 143-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua / 

laws/show/698-12#Text 

10. Проданова І. І., Данилейчук Р. Б. Національна економіка : навчальний 

посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. 198 с. URL: 

http://chitalnya.nung.edu.ua/node/4484  

11. Струк Н. П. Мікроекономіка : навчально-методичний комплекс / Н. П. 

Струк. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. 88 с. 

 

  

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27472/baz_kurs_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27472/baz_kurs_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Тема 9. Основні результати національного виробництва та його 

ефективність 

 

План семінарського заняття  

 

1. Суспільний продукт і його форми. 

2. Методи обчислення суспільного продукту. 

3. Суть і види економічного відтворення: просте і розширене. 

4. Суть розподілу національного доходу. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. 

Методологічні аспекти системи національних рахунків. Продуктивність суспільної 

праці та її роль у відтворювальному процесі. Суть і види економічного відтворення: 

просте і розширене. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. 

Відтворення всіх елементів економічної системи. 

Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової 

економіки в Україні. Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному 

процесі. 

Суть розподілу національного доходу. Об’єктивні основи формування доходів 

населення. Диференціація доходів населення.  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Охарактеризуйте категорію «суспільне відтворення». 

2. Дайте характеристику основних видів суспільного відтворення. 

3. Структура суспільного продукту: вартісна, натурально-речова, 

функціональна. 

4. Валовий національний продукт як основний показник у системі 

національних рахунків. 

5. Методи розрахунку ВНП: за витратами та доходами. 

6. Суть і структура національного багатства. 

 

Теми повідомлень 

 

1. Тіньовий сектор в економічному відтворенні. 

2. Об’єктивні основи формування доходів населення. 

3. Особливості трансформації національної економіки в Україні; етапи її 

розвитку. 

4. Проблеми розширеного відтворення національного багатства та шляхи 

розв’язання екологічних проблем. 
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Тестові завдання 
 

1. Поширене відтворення характеризується:  

a). економічним зростанням;  

б). виробництвом у незмінних масштабах;  

в). відсутністю фонду нагромадження; 

г). всі відповіді вірні. 

2. Сукупний обсяг товарів та послуг, виготовлених в країні протягом року 

це:  

а). національне багатство;  

б). валовий внутрішній продукт;  

в). національний доход;  

г). чистий економічний добробут.  

3. Якщо обсяг номінального ВНП і рівень цін збільшилися, то: 

а). реальний ВНП не змінився;  

б). реальний ВНП збільшився, але менше, ніж ціни;  

в). реальний ВНП зменшився;  

г). ця інформація не дозволяє визначити динаміку реального ВНП. 

4. Вся маса виробленої за певний період часу готової продукції, яка 

надходить у виробниче або особисте споживання, на відновлення спожитих 

засобів праці та нагромадження в готовому вигляді – це: 

а). сукупний суспільний продукт; 

б). валовий суспільний продукт; 

в). кінцевий суспільний продукт; 

г). валовий національний продукт; 

5. ВНП як сума всіх доходів, отриманих у країні від виробленої продукції, 

включає: 

а). споживання домогосподарств; 

б). чистий експорт; 

в). витрати органів державного управління; 

г). прибуток підприємств. 

6. Грошові відрахування на відшкодування зносу основного капіталу, який 

бере участь у створенні ВНП – це: 

а). фізичне зношення; 

б). моральне зношення; 

в). амортизація; 

г). жодної правильної відповіді. 

7. Доходи, що отримують власники від використання землі та іншого 

майна: будівель, споруд, устаткування, транспортних засобів – це: 

а). доходи від власності некорпоративного сектору; 

б). доходи від використання позичкового капіталу; 

в). доходи у вигляді дивідендів; 

г). рентні доходи. 

8. До складу ВНП не включають: 

а). заробітної плати найманих працівників; 
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б). доходи корпорацій; 

в). стипендії студентів; 

г). банківський відсоток. 

9. Що є джерелом розширеного відтворення? 

а). додаткова вартість; 

б). фонд заміщення; 

в). необхідний продукт; 

г). додатковий продукт. 

10. Які фактори мають постійно відтворюватися, щоб забезпечити 

нормальне функціонування суспільства? 

а). природні ресурси; 

б). засоби виробництва, робоча сила; 

в). засоби існування; 

г). усі відповіді є правильними. 

 

Рекомендована література 

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: навч. посіб. 

Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. За ред. С. Панчишина і 

П. Островерха. 4-те вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2006. 723 с. 

2. Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія 

(Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. 

та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 684 с.  

3. Горлач М. I., Соколов М. О., Кримов М. I., Лисенко С. Ф. Економічна 

теорія : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 532 c. 

4. Довгаль О. В. Політична економія : курс лекцій. Миколаїв, 2017. 115 с. 

5. Колосінська М. І., Бойда С. В. Економічна теорія: навчальний 

посібник. Чернівці: Чернівец. нац. унів-т., 2021. 200 с. 

6. Мацелюх Н. П. Основи економічної науки : навч. посіб. 2-ге вид. допов. 

і перероб. Київ : Видавничий центр Видавничий центр «Кафедра», 2017. 212 с. 

7. Пирог О. В. Теоретичні засади формування моделі розвитку 

національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства. 

Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 6–10.  

8. Плескач В. Л., Затонацкая Т. Г., Олексюк Л. В. Проблемы развития 

электронной коммерции в Украине. Економіка України. 2017. № 11. С. 73–85.  

9. Подік І. І. Аналіз впливу оподаткування на економічну безпеку 

держави. Економіка та держава. 2013. № 2. С. 70–74. 

10. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у двух частинах]. Ч. 2: 

Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний 

аналіз в умовах ринкової економіки / за редакцією доктора економічних наук, 

професора О. Б. Жихор. Київ : Видавничій дім кондор. 2018. 440 с.  

11. Шабанов Д. І. Еволюція корпоративних відносин у національній 

економіці України. Науковий журнал «Економічний вісник Національного 

гірничого університету». 2017. № 1 (49). С. 60–71. 
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Тема 10. Економічне зростання та циклічність економічного розвитку 

 

План семінарського заняття  

 

1. Економічне зростання і економічний розвиток. Типи економічного 

зростання. 

2. Фактори економічного зростання. 

3. Циклічність економічного розвитку. Причини і основні характеристики 

циклічних коливань. 

4. Особливості і форми економічної кризи в Україні. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного 

зростання. Нагромадження. Норми нагромадження. Заощадження та інвестиції. 

Роль інвестицій в економічному зростанні.  

Матеріальні фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та 

її роль в економічному зростанні. Теорії і моделі економічного зростання. 

Економічне зростання і економічні цикли. Економічні кризи та їх причини. Теорії 

циклів: дискусійні проблеми. 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. З якого часу розвиток ринкової економіки набув циклічного характеру? 

2. Що таке економічний цикл? 

3. Що є матеріальної основою періодичності середніх циклів? 

4. В чому полягає економічна функція кризи як головної фази циклу? 

5. Назвіть фази економічного циклу. 

6. Спільні і відмінні риси заощаджень та інвестицій. 

7. Яка роль науково-технічної революції в економічному зростанні? 

8. Назвіть фактори зростання економіки? 

9. Які форми інтенсивного типу зростання Вам відомі? 

10. Що таке економічні криз? 

 

Теми повідомлень 

 

1. Особливості економічних циклів на сучасному етапі розвитку 

економіки і антициклічне регулювання економіки. 

2. Економічне зростання, його типи. 

3. Економічне зростання і якість життя: міжнародні зіставлення. 

4. Індикатори сталого розвитку. 

5. Теорії сталого розвитку. 
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Тестові завдання 

 

1. Яке визначення найточніше відображає сутність категорії «економічне 

зростання виробництва»? 

а). підвищення економічного доходу працівників. 

б). підвищення прибутку підприємства. 

б). розвиток виробництва у кількісному і якісному вимірах 

в). підвищення доходу управлінського персоналу. 

2. Економічне зростання відбувається за рахунок ... . 

а). простого відтворення 

б). звуженого відтворення; 

в). розширеного відтворення. 

г). всі відповіді є правильними. 

3. Економісти вважають найефективнішим ... тип економічного 

зростання. 

а). екстенсивний; 

б). інтенсивний 

в). змішаний. 

г). правильної відповіді немає. 

4. Який тип економічного зростання досягається завдяки кількісному 

приросту факторів виробництва за їх незмінного технічного рівня? 

а). варіанти відповідей 

б). Екстенсивний.  

в). Інтенсивний. 

г). Реальний (змішаний) 

5. Економічне зростання країни проявляється у вигляді ... . 

а). збільшення експорту; 

б). зменшення експорту 

в). збільшення імпорту. 

г). усі відповіді є правильними. 

6. Що не належить до факторів екстенсивного типу економічного 

зростання? 

а). Збільшення чисельності працівників. 

б). Збільшення капіталовкладень 

в). Зростання обсягів використання сировинних ресурсів 

г). Підвищення кваліфікації працівників. 

7. Що належить до прямих факторів економічного зростання? 

а). Удосконалення технології та організації виробництва. 

б). Збільшення і поліпшення якісного складу основного капіталу. 

в). Розвиток підприємництва. 

г). Усі відповіді є правильними. 

8. Що таке промисловий цикл? 

а). Період піднесення виробництва до початку економічної кризи; 

б). Період від початку однієї економічної кризи до початку наступної; 

в). Період від кризи до пожвавлення виробництва; 
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г). Період від пожвавлення до піднесення виробництва. 

9. Теорія циклічності, зміст якої полягає в тому, що надмірні 

заощадження зумовлюють скорочення сукупного попиту, називається ... . 

а). інноваційна теорія; 

б). монетарна теорія 

в). теорія перенакопичення 

г). теорія недоспоживання. 

10. Основними фазами економічного циклу є ... . 

а). виробництво, розподіл, обмін, споживання; 

б). криза, депресія, пожвавлення, піднесення; 

в). звужене відтворення, просте відтворення, розширене відтворення. 

г). правильної відповіді немає. 

 

Рекомендована література 

 

1. Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the Turning Point: the second report of 

the Club of Rome. N. Y., 1974. 31 p.  

2. Pigov A. The Stationary State. London, «Macmillan», 1935. 125 p.  

3. United Nations. Indicators of Sustainable Development: Framework and 

Methodologies, United Nations Sales Publication No. E. 96. II. A. 16 (New York, August 

1996). 

4. Білоцерковець В. В., Зовгородня О. О. Сучасна політична економія та 

її перспективи. Education and science of today: intersectoral issues and development of 

sciences. № 1. 2021. С. 21–22. 

5. Крамаренко І. С., Войт Д. С., Кравець Л. О. Ефективність використання 

інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на 

економічне зростання. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 

№ 1. 2019 URL : https://bit.ly/34UlMjJ 

6. Політична економія: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня 

«Молодший бакалавр» початкового рівня (короткий цикл) спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання. Миколаївський національний 

аграрний університет. 2021. URL: 

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9837/1/politichna-ekonomiya-

kurs-lekcij.pdf.  

7. Старостенко Г. Г. Державне управління трудовою міграцією населення 

та її вплив на економічне становище в країні. УжНУ. Серія Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. № 18. 2018. C. 69–73. 

8. Федулова Л. Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку 

регіонів. URL : http://www.niss.gov.ua/ monitor/oktober08/18.htm 

9. Чекіна В. Д., Воргач О. А. Вплив витрат на освіту на економічне 

зростання: емпірична оцінка. Економіка промисловості. № 3 (91). 2020. С. 96–122. 

  

https://bit.ly/34UlMjJ
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Тема 11. Зайнятість, безробіття і соціальний захист населення 

 

План семінарського заняття 

 

1. Зайнятість і сукупне відтворення робочої сили. 

2. Безробіття, його зміст, причини, види і форми.  

3. Закон А. Оукена.  

4. Сутність, причини і показники інфляції.  

5. Типи, вили і соціально-економічні наслідки інфляції. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Продуктивність праці та економічне зростання. Фактори підвищення 

продуктивності праці. Особливості розвитку економіки в Україні. Відтворення й 

зайнятість трудових ресурсів.  

Безробіття: сутність і причини. Типи, форми і рівень безробіття. Рівень 

природного безробіття. Структурне та фрикційне безробіття. Закон Оукена. 

Соціальні та економічні наслідки безробіття для економіки країни. Соціальний 

захист безробітних в Україні.  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Що таке зайнятість із а яких ознак у нашій державі людину можна 

віднести до зайнятої в суспільному виробництві? 

2. Що таке повна зайнятість і чим характеризується неповна зайнятість? 

3. Кого відносять до економічно активного населення? 

4. Кого за методологією міжнародної організації праці (МОП) відносять 

до безробітних? 

5. Як визначається рівень безробіття? 

6. Який рівень безробіття вважається природним? 

7. Що таке фрикційне безробіття? 

8. Що характеризує структурне безробіття? 

9. Чому циклічне безробіття належить до надприродного? 

10. Які негативні наслідки має безробіття для окремого індивіда й 

суспільства загалом? 

 

Теми повідомлень 

 

1. Основні причини й особливості кризи в Україні в перше десятиріччя 

незалежності України. 

2. Функціональне призначення державного центру зайнятості. 

3. Соціальний захист безробітних в Україні. 

4. Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті. 

5. Зайнятість в умовах цифрової економіки. 
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Практичне завдання 

Кейс «Структура населення міста Умань» 

 

Методичні рекомендації до виконання завдання 
 

Кейс-метод (case method) або кейс-стаді (case study) – технологія бізнес-освіти, 

основою якої є методично організований процес аналізу конкретних господарських 

ситуацій, кейсів (ситуаційний аналіз), у ході якого у тих, хто навчається, 

розвиваються певні навички. 

Кейс (case), або ситуаційне завдання, або господарська ситуація – спеціально 

підготовлений навчальний матеріал, який містить структурований опис ситуацій, 

запозичених із реальної практики. 

До вивчення пропонується конкретна ситуація. Студенти самостійно 

аналізують зміст кейсу, помічаючи для себе важливу для аналізу інформацію. На 

основі засвоєного теоретичного матеріалу, кожен студент, виробляє свою думку 

щодо можливих дій з огляду на запропоновані умови в розрізі кожного з факторів. 

У кінцевому підсумку проводиться презентація, на якій пропонується розв’язання 

проблеми. Після презентації влаштовується обговорення думок окремих груп і 

виробляються рекомендації з вирішення проблем.  

 

Зміст кейсу 

Фрикційне безробіття є результатом добровільного переходу на роботу в 

економіці. Фрикційне безробіття природно виникає навіть у зростаючій стабільній 

економіці. Робітники, які вирішили залишити свою роботу в пошуках нових, і 

працівники, які вперше вступають до робочої сили, становлять фрикційне 

безробіття. Сюди не входять працівники, які залишаються на своїй нинішній роботі 

до пошуку нової, оскільки, очевидно, вони ніколи не є безробітними.  

Фрикційне безробіття завжди присутнє в економіці. Це сприяє загальній 

картині зайнятості та є частиною природного безробіття, яке є мінімальним рівнем 

безробіття в економіці завдяки економічним силам та руху робочої сили. Природне 

безробіття також відображає кількість робітників, які мимоволі залишаються 

безробітними через брак кваліфікації або заміну технологією. 

Рівень фрикційного безробіття розраховується шляхом ділення працівників, 

які активно шукають роботу, на загальну кількість робочої сили. Зазвичай 

працівники, які активно шукають роботу, класифікуються на три категорії: 

працівники, які залишили роботу, люди, які повертаються до робочої сили, та нові 

учасники. 

Нещодавні випускники школи та інші шукачі роботи, які вперше шукають 

роботу, можуть не мати ресурсів або ефективності для пошуку компанії, яка має 

доступну та підходящу роботу для них. Як результат, вони не беруться за іншу 

роботу, тимчасово тримаючись за краще оплачувану роботу. Тимчасові переходи – 

наприклад, переїзд до іншого міста – також додадуть до тертя безробіття, оскільки 

часто існує розрив у часі між тим, коли працівники кидають роботу та знаходять 

нову. 
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Робітники, які кидають роботу, щоб шукати кращу заробітну плату, 

збільшують безробіття. В інших випадках працівники можуть звільнитися з роботи, 

щоб повернутися до школи або навчитися новим навичкам, оскільки вони 

вважають, що вони потребують цієї навички для отримання більших доходів. Інші 

можуть залишити робочу силу з особистих причин, таких як догляд за членом сім’ї, 

хвороба, вихід на пенсію або вагітність. Коли працівники повертаються до робочої 

сили, щоб шукати роботу, вони зараховуються як частина фрикційного безробіття. 

 

Завдання 1 

Дати відповіді на запитання: 

1. У чому суть фрикційного безробіття? 

2. Хто потрапляє в цю категорію? 

3. Чи може надати допомогу держава таким безробітнім? 

 

Завдання 2. «Визначити тип безробіття» 

Нижче перераховані працівники, які не мають роботи. Використовуючи 

визначення трьох видів безробіття, вкажіть який вид безробіття, – фрикційне, 

структурне (в т.ч. сезонне) або циклічне, – представляє кожен з перелічених 

працівників. 

1. Недавній випускник ЗВО, який шукає свою першу роботу – … 

2. Колишній працівник сталеливарного заводу, закритого через те, що 

застаріло обладнання – … 

3. Працівник, звільнений агрофірмою після закінчення збору врожаю – … 

4. Тесляр, звільнений внаслідок спаду в житловому будівництві через 

зростання ставок банківського відсотку – …  

5. Працівник, який пішов з роботи, щоб переїхати в інше місто до своєї сім'ї – 

… 

6. Закриття ряду вугільних шахт і масове звільнення шахтарів через 

будівництво електростанцій, що використовують як джерело енергії нафту – ... 

7. Домогосподарка вирішила піти працювати і почала пошуки робочого місця 

– …  

8. Закриття військового виробництва призвело до звільнення працівників – ... 

9. У травні 2005 року Андрій закінчив університет. Добре відпочивши 

1,5 місяці, він почав шукати роботу і через два тижні найнявся на збирання суниць. 

Коли через два місяці період збирання закінчився, Андрій був звільнений. Він буде 

врахований при обчисленні – …  

 

Завдання 3. Тестові завдання 

1. Для визначення рівня безробіття необхідно знати: 

а). вік, стать, рівень освіти, рівень кваліфікації; 

б). кількість безробітних та кількість зайнятого населення; 

в). кількість безробітних та кількість зайнятого населення за рівнем освіти; 

г). кількість безробітних та кількість зайнятого населення за рівнем 

кваліфікації. 

2. Безробіття, пов’язане із перебуванням у неоплачуваній відпустці: 
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а). фрикційне; 

б). структурне; 

в). приховане; 

г). циклічне. 

3. Основні риси зайнятості у формальному секторі: 

а). добровільність праці та вибору виду діяльності; 

б). перевага самозайнятості; 

в). легкий доступ для працівників, відсутність перешкод; 

г). усі відповіді вірні. 

4. Безробіття, пов’язане із впровадженням новітніх технологій: 

а). фрикційне; 

б). приховане; 

в). структурне; 

г). циклічне. 

5. Основні риси зайнятості у неформальному секторі: 

а). добровільність праці та вибору виду діяльності; 

б). захист від необґрунтованої відмови у прийомі на роботу і незаконного 

звільнення; 

в). легкий доступ для працівників, відсутність перешкод; 

г). усі відповіді вірні. 

6. Безробіття, пов’язане із зміною місця проживання: 

а). приховане; 

б). структурне; 

в). фрикційне; 

г). циклічне. 

7. Державна служба зайнятості має право: 

а). відмовляти безробітним у прийняття на облік;  

б). розпоряджатися  коштами Фонду сприяння зайнятості; 

в). за своїм бажанням направляти на роботу; 

г). усі відповіді вірні. 

8. Повна зайнятість – це: 

а). відсутність фрикційного безробіття; 

б). відсутність структурного безробіття; 

в). відсутність циклічного безробіття; 

г). відсутність прихованого безробіття. 

 

9. До економічно неактивного населення відносяться: 

а). особи, що отримують пенсію з причини досягнення пенсійного віку, 

пільгових умов, отримання інвалідності, які не працюють, домогосподарки та інші; 

б). особи працездатного та непрацездатного віку; 

в). безробітні; 

г). немає вірної відповіді. 

10. Зайнятість – це: 

а). вид що передбачає роботу, яка виконується на основі трудового договору, 

укладеного на невизначений термін; 
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б). робота, яка має одноразовий характер; 

в). економічна діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих і 

суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій 

формі; 

г). всі варіанти не правильні. 
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Тема 12. Доходи населення, їх формування та розподіл 

 

План семінарського заняття 

 

1. Доходи населення і джерела їх формування. 

2. Диференціація доходів населення. 

3. Інфляція як макроекономічне явище. 

4. Поняття і показники рівня життя. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Сутність доходів населення, їх види та джерела формування. Доходи від 

трудової діяльності. Доходи від власності. Доходи від трансфертів. Доходи на 

інтелект. Орендний доход.  

Заробітна плата – основна форма доходів населення. Економічна природа 

зарплати. Форми і системи зарплати. Номінальна та реальна заробітна плата. 

Індексація доходів населення.  

Система соціального партнерства. Соціальні програми як джерело 

формування сімейних доходів населення. Сукупний сімейний доход. Пенсійне 

забезпечення та його види. Пенсійна реформа в Україні. Сімейний бюджет. 

Структура використання сімейних доходів. Компенсаційна політика держави.  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Що таке вартість і ціна робочої сили? 

2. Які чинники впливають на зміну вартості робочої сили? 

3. Що входить до вартості робочої сили? 

4. У чому полягає сутність поняття «доходи населення»? 

5. Із яких джерел формуються доходи населення? 

6. Що являє собою сукупний дохід? 

7. У чому полягає державне регулювання доходів? 

8. Що таке прожитковий мінімум? Який механізм визначення прожиткового 

мінімуму? 

9. Охарактеризуйте мінімальний споживчий бюджет, його сутність і 

відмінність від бюджету прожиткового мінімуму? 

10.  Охарактеризуйте поняття «рівень життя». 

 

Теми повідомлень 

 

1. Сутність мінімального споживчого бюджету, відмінність від бюджету 

прожиткового мінімуму.  

2. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині. 

3. Пенсійна реформа в Україні. 

4. Компенсаційна політика держави. 

5. Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи її вирішення. 
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Тестові завдання 

 

1. Назвіть доходи населення від реалізації соціальних програм: 

а) пенсії; 

б) заробітна плата; 

в) доходи від власності; 

г) доходи від спадщини. 

2. З метою соціального захисту населення, яке об’єктивно не може 

заробити в умовах ринку для забезпечення нормального життя, держава 

реалізує: 

а) економічну політику на підтримку підприємництва; 

б) програми зайнятості працездатного населення; 

в) соціальні програми за рахунок держбюджету та ін. джерел; 

г) структурну та антикризову політику в економіці. 

3. Залежно від праці розподіляється така частина суспільних фондів 

споживання: 

а) оплата відпусток, лікарняних листків; 

б) допомога при народженні дитини, багатодітним сім’ям; 

в) пенсії по інвалідності з дитинства; 

г) правильної відповіді немає. 

4. Соціальними партнерами є: 

а) держава; 

б) профспілки; 

в) підприємці; 

г) всі відповіді вірні. 

5. Крива Лоренца використовується для визначення: 

а) рівня нерівності в доходах; 

б) частки доходів, що отримуються на той чи інший фактор; 

в) величини реальних доходів; 

г) податкового тягаря. 

6. Величина реальних доходів залежить від: 

а) рівня заробітної плати; 

б) податкової політики; 

в) інфляції; 

г) всі відповіді вірні. 

7. Співвідношення між середніми доходами 10% найбільш 

високооплачуваних членів суспільства і середніми доходами 10% найбіднішого 

населення визначає: 

а) індекс Джині; 

б) децільний коефіцієнт; 

в) крива Лоренца; 

г) закон Енгеля. 

8. Розмір грошових доходів, що задовольняє мінімальні потреби людини – 

це: 

а) прожитковий мінімум; 
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б) рівень життя; 

в) споживчий кошик; 

г) споживчий бюджет. 

9. Джерела формування доходів: 

а). жебракування; 

б). крадіжка; 

в). трансфертні платежі; 

г). усі відповіді вірні. 

10. Способи реалізації соціальних гарантій: 

а). програма пенсійного забезпечення; 

б). програма соціального забезпечення; 

в). програма підтримки інвалідів;  

г).  усі відповіді вірні. 
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Тема 13. Державне регулювання національної економіки 

 

План семінарського заняття 

 

1. Еволюція поглядів на роль держави в економічному житті. 

2. Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги. 

3. Регулююча діяльність держави в соціальній сфері. 

4. Межі і перспективи регулюючої діяльності держави. 

 

Основні терміни та поняття 

 

Держава як суб’єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. 

Держава як товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні 

блага і послуги. Економічні функції держави. Захист конкуренції та 

антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази. 

Розподіл ресурсів і суспільні блага. 

Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу. Методи державного 

регулювання змішаної економіки. Розподіл державного національного доходу і 

ресурсів. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення. 

Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати державою. 

Колективні договори між підприємцями і трудовими колективами.  

 

Теми повідомлень 

 

1. Цифрова трансформація механізму державного регулювання 

національної економіки в умовах ринку. 

2. Державне регулювання структурних змін в економіці України. 

3. Економічна безпека держави в контексті національних інтересів. 

4. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення. 

5. Зарубіжний досвід державного цінового регулювання. 

 

Тестові завдання 

 

1. Фінансова система країни складається з: 

а). державного бюджету; 

б) позабюджетних фондів; 

в) фінансів підприємств; 

г) грошей покупців товарів роздрібної торгівлі; 

2. Державний бюджет – це: 

а). сукупність фінансових відносин; 

б). кошторис доходів і витрат держави; 

в). фінансовий план держави; 

г). вірна відповідь відсутня. 

3. Визначте показники реалізації соціальної політики: 

а). рівень життя; 



49 
 

б). якість життя; 

в). реальні доходи; 

г). всі відповіді вірні. 

4. Які методи (інструменти) структурного регулювання здійснюють 

прямий вплив на структуру економіки? 

а). податкове регулювання; 

б). державні плани; 

в). дотації, субсидії; 

г). всі відповіді вірні. 

5. Визначте основні недоліки податкової системи України: 

а). надмірна кількість податків; 

б). високі ставки податків; 

в). недостатнє виконання податковою системою стимулюючої функції; 

г). вірна відповідь відсутня. 

6. Правління соціально-економічним розвитком країни, тобто сукупність 

заходів державного впливу на об’єкти і процеси з метою певного спрямування 

господарської діяльності суб’єктів національної економіки – це: 

а). державне регулювання економіки; 

б). економічний лібералізм; 

в). економічна політика 

г). економічне моделювання. 

7. Що не належить до об’єктів державного регулювання економіки? 

а). державний бюджет. 

б). система державних банків. 

в). державні підприємства 

г). комерційні банки. 

8. Які сучасні фактори зумовлюють необхідність державного втручання в 

економіку? 

а). ринок породжує монополію, тому необхідний захист конкуренції. 

б). неконтрольована диференціація доходів загрожує соціальній стабільності. 

в). ринковий механізм не може забезпечити достатню зацікавленість бізнесу у 

виробництві певних товарів і послуг; 

г). вірна відповідь відсутня. 

9. Необхідною умовою ефективного державного регулювання економіки є –  

а). переважання державної власності над приватною; 

б). переважання державного капіталу в енергетиці, на транспорті, у 

банківській сфері; 

в). відпрацьована система законодавчої і виконавчої влади; 

г). участь країни у міжнародному поділі праці. 

10. Політику «дешевих грошей» уряд проводить під час … . 

а). економічного спаду; 

б). економічного зростання; 

в). досягнення максимальної зайнятості 

г). досягнення максимального виробництва. 
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Тема 14. Основні риси та тенденції розвитку світового господарства 

 

План семінарського заняття 

 

1. Світове господарство: поняття, основні етапи розвитку. 

2. Міжнародна економічна інтеграція. 

3. Основні форми міжнародних економічних відносин: міжнародна 

торгівля, суть і форми міжнародного руху капіталів, міжнародні валютно-фінансові 

відносини. 

Основні терміни та поняття 

 

Форми міжнародних економічних відносин. Світове господарство: його суть 

та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни, що розвиваються. 

Країни з перехідною економікою.  

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. 

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні 

корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні 

угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій 

економіці. Світогосподарські зв’язки та їх форми.   

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Які особливості мала зовнішня торгівля в колоніальний період? 

2. Якими були основні характеристики міжнародного поділу праці в 

колоніальний період? 

3. Як вплинула зростаюча проблема обмеженості ресурсів на формування 

міжнародних виробничих відносин? 

4. Охарактеризуйте форми міжнародних економічних відносин. 

5. Дайте характеристику розвинутих країн ринкової економіки. 

6. Яка різниця між країнами, що розвиваються і країнами з перехідною 

економікою. 

7. Що характеризує групу країн, які називають малорозвиненими? 

8. Що є базою міжнародної економічної інтеграції? 

9. У чому полягали особливості міжнародного поділу праці. 

сформованому наприкінці ХІХ ст.? 

10.  Що таке зона вільної торгівлі і чим вона характеризується? 

 

Теми повідомлень 

 

1. Міжнародні валютні відносини. 

2. Проблеми інтеграції України у світове господарство. 

3. Стан та тенденції розвитку сучасної світової економіки. 

4. Аналіз сучасних тенденцій розвитку економік провідних країн світу і 

ризиків. 
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5. Основні інтереси США у країнах «третього світу». 

 

Тестові завдання 

 

1. До головних тенденцій сучасного розвитку світової економіки 

належать: 

а). глобалізація, інформатизація, інновація; 

б). інновація, транснаціоналізація, інвестиція; 

в). глобалізація, інформатизація, транснаціоналізація; 

г) вірна відповідь відсутня. 

2. Розширення діяльності підприємств за межі окремих національних 

економік у вигляді багатосторонніх коопераційних зв’язків – це: 

а). інтернаціоналізація; 

б). глобалізація; 

в). інновація; 

г). всі відповіді вірні. 

3. Вищою стадією інтернаціоналізації стала … 

а). інвестиція; 

б). інновація; 

в). глобалізація; 

г). вірна відповідь відсутня. 

4. Економічна глобалізація спричиняє: 

а). розвиток ринкової економіки в усьому світі; 

б). інтеграцію праці; 

в). демографічні процеси; 

г). посилення міжнародного поділу праці; 

д). господарські об'єднання країн; 

5. Новітній продукт, заснований на використанні досягнень науки і 

передового досвіду – це: 

а). тенденція; 

б). інновація; 

в). інвестиція; 

г). глобалізація; 

6.  До глобалізації не належать:  

а). посилення ролі ТНК; 

б). поширення англійської мови в світі; 

в). розвиток сільського господарства; 

г). розвиток міжнародного туризму; 

д). стандартизація і уніфікація; 

е). широке використання всесвітньої мережі Інтернет. 

7. Процес і результат формування глобального людського суспільства в 

межах географічного простору – це: 

а). глобалізація; 

б). світосистема; 

в). стандартизація; 
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г). уніфікація 

8. Який складник світосистеми стимулює процеси інтернаціоналізації 

світової економіки й формування міжнародних господарських циклів, 

формування центрів зосередження багатстві прийняття найважливіших 

політичних і економічних рішень? 

а). геополітичний; 

б). соціокультурний; 

в). демографо-географічний; 

г). економічний. 

9. Що є проявом міжнародної економічної інтеграції? 

а). зростання ролі сфери послуг і зменшення ролі сфери матеріального 

виробництва; 

б). становлення євро як регіональної та світової валюти; 

в). збільшення частки наукомістких виробництв у розвинених країнах; 

г). збільшення розриву між рівнями економічного розвитку окремих країн. 

10. До якої форми міжнародних економічних зв’язків належить створення 

іноземною компанією власного виробництва на території України? 

а). зовнішня торгівля; 

б). іноземні інвестиції; 

в). кредитні відносини; 

г). рух робочої сили. 
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Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на 

економічний розвиток України 

 

План семінарського заняття 

 

1. Сутність, причини виникнення та класифікація глобальних проблем. 

2. Шляхи розв’язання глобальних проблем. 

3. Міжнародне співробітництво з подолання загроз планетарного 

масштабу. 

4. Україна та її внесок у розв’язання глобальних проблем. 

5. Суть глобалізації і її найбільш характерні риси.  

 

Основні терміни та поняття 

 

Причини виникнення та суть глобальних проблем. Економічне зростання та 

глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація 

глобальних проблем. Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. 

Екологічна криза та форми її прояву. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. 

Проблеми економічної відсталості окремих країн. Міжнародне співробітництво в 

розв’язанні глобальних проблем і розвитку світового господарства. 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Що є загальною проблемою глобалізації як економічного процесу? 

2. У чому позитивні наслідки глобалізації для економіки різних країн? 

3. Які суперечності у світовій спільноті породжує глобалізація? 

4. Які проблеми взаємодії людини і природи загострює глобалізація? 

5. Чому вирішення глобальних проблем людства вимагає зусиль усіх 

країн? 

6. У чому полягають проблеми економічної відсталості окремих країн? 

7. Яке місце займає Україна стосовно наявних у неї ресурсів і тих проблем 

планетарного масштабу, до яких наша держава так чи інакше причетна? 

8. У чому суть ідеї про ноосферу українського вченого 

В. І. Вернадського? 

9. Яких форм набуває міжнародне співробітництво з проблем охорони 

навколишнього середовища й окремих проблем, які виникають у зв’язку з 

глобальними загрозами? 

10. Чому світовій спільноті важко дійти згоди стосовно проблеми 

забруднення води й довкілля? 

 

Теми повідомлень 

 

1. Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. 

2. Глобальне потепління як проблема світової спільноти: сутність, 

причини, наслідки, шляхи подолання.  
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3. Проблеми економічної відсталості окремих країн.  

4. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем і 

розвитку світового господарства. 

5. Глобальні проблеми людства і їх вплив на бізнес-середовище. 
 

Тестові завдання 
 

1. До глобальних проблем сучасності відносяться: 

а). екологічна; 

б). проблема сім’ї і шлюбу; 

в). проблема збереження миру; 

г). продовольча та сировинна проблеми; 

д). проблеми переходу постсоціалістичних держав до ринкової економіки; 

е). енергетична. 

2. Глобальні проблеми мають: 

а). політичний характер; 

б). релігійний характер; 

в). правовий характер; 

г). яскраво виражений економічний аспект. 

3. Які з глобальних проблем найбільше загострились в Україні за сучасних 

умов: 

а). енергетична; 

б). продовольча; 

в). екологічна; 

г). демографічна; 

д). проблема тероризму; 

е). проблема СНІДу, онкологічних, серцево-судинних захворювань. 

4. Глобальні проблеми можуть бути вирішені: 

а). зусиллями найбагатших держав світу; 

б). зусиллями найбідніших держав світу; 

в). зусиллями постсоціалістичних держав; 

г). тільки об’єднаними зусиллями всіх народів і держав світу. 

5. Кошти для вирішення глобальних проблем людство може віднайти за 

рахунок: 

а). підвищення темпів економічного зростання; 

б). підвищення продуктивності праці; 

в). скорочення гонки озброєнь, демілітаризації економіки; 

г). впровадження у виробництво нових технологій. 

6. Основними напрямами формування стратегій екорозвитку є: 

а). обмежувальна; 

б). розширена; 

в). стратегія оптимізації; 

г). стратегія відкритих виробництв; 

д). стратегія замкнутих циклів. 

7. Активний зовнішньоторговий баланс держави означає, що: 
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а). її експорт більший за імпорт; 

б). її імпорт більший за експорт; 

в). її експорт дорівнює імпорту; 

г). збільшується і експорт і імпорт товарів і послуг. 

8. Усунення загрози смертельної для людства ядерної війни – відноситься 

до: 

а). проблеми тероризму; 

б). проблеми війни і миру; 

в). подолання відсталості країн; 

г). екологічна. 

9. Зміна природного середовища в результаті антропогенного впливу – це: 

а). сировинна глобальна проблема; 

б). екологічна глобальна проблема; 

в). енергетична глобальна проблема; 

г). продовольча глобальна проблема. 

10. Для яких краї властива демографічна криза: 

а). краї, що розвиваються; 

б). високорозвинених країн; 

в). слаборозвинених країн; 

г). всі відповіді вірні. 

 
Рекомендована література 

 
1. Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних 

економічних відносин : колективна монографія; кол. авт.; за ред. О. А. Довгаль, 

Н. А. Казакової. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 540 с. 

2. Дугієнко Н., Дугієнко О. Пріоритети міжнародної економічної 

діяльності україни: глобальний та регіональний аспекти. Економіка та 

суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-9. 

3. Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі: монографія; 

за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової. Київ: ТОВ ДКС центр, 

2017. 344 с. 

4. Сардак С., Радзієвська С. Перспективи України в процесах 

регіоналізації та глобалізації. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 2018. № 5 (200). С. 41–50. 

5. Трещов М. Україна на шляху до євроінтеграції: глобалізаційний 

контекст. Науковий вісник: Державне управління, (3(9), 215–235. 

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-3(9)-215-235. 

6. Пасемко Г. П., Бага Л. Г., Бєсєдіна Г. Є. Політична економія : навч. 

посіб. Харків : ХНАУ, 2020. 415 с. 
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57 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточний (модульний) та 

підсумковий (екзамен) контроль. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної 

системи елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання 

аналітично-розрахункових робіт, що передбачені завданнями для самостійного 

опрацювання; повнота, якість і вчасність їх виконання та результати захисту; рівень 

знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; 

активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; результати 

експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені робочою 

навчальною програмою дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: самостійне 

опрацювання окремих питань; написання рефератів, есе; підготовка конспектів 

навчальних чи наукових тестів; підготовка реферативних матеріалів з публікацією 

тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах 

підлягають теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після 

опанування певного модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі 

тестів. 

Повторне виконання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань 

на вищу кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин за 

погодженням викладача, який викладає дисципліну, з дозволу декана факультету 

до початку підсумкового контролю (екзамену). 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього 

семінарського заняття. Час і порядок складання визначає викладач. 

У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи 

без поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача модульного контролю 

допускається у строки, які встановлюються викладачем. 

Знання студента з певного модуля  вважаються незадовільними, за умови коли 

сума балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 

61% від максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе 

повторне перескладання модуля у терміни встановлені викладачем.  

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів та 

підсумкового контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом 

семестру та балів набраних студентом на підсумковому контролі. 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі модульні 

контролі, передбачені для даної навчальної дисципліни і за рейтинговим 

показником набрали не менш як 35 балів. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів на 

заключному етапі вивчення дисципліни і проводиться відповідно до навчального 

плану у вигляді екзамену в термін, встановлений графіком навчального процесу та 
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в обсязі навчального матеріалу, визначеному даною робочою програмою 

навчальної дисципліни. Форма проведення контролю є комбінованою (передбачає 

усну відповідь на два теоретичних питання і письмово на один комплект тестових 

завдань). Зміст і структура контрольних завдань, екзаменаційних білетів та критерії 

оцінювання визначаються рішенням кафедри. 

Якщо у підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку «FX», 

то він допускається до повторного складання підсумкового контролю з дисципліни. 

Студент, допущений до повторного складання підсумкового контролю 

зобов’язаний у терміни, визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані 

на низькому рівні) завдання поточно-модульного контролю, виконати модульні 

контролі і скласти підсумковий контроль. Рейтинговий показник студента з 

навчальної дисципліни при цьому визначається за результатами повторного 

складання підсумкового контролю і не впливає на загальний рейтинг студента. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена спеціальна 100-

бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати 

студент за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної 

успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи, підсумкового контролю 

тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового 

контролю (іспиту) студент може набрати максимально 70 балів. На підсумковому 

контролі (іспит) студент може набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 

балів. 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни 

розподіляються наступним чином: 
 

Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни 

«Політична економія» (денна форма навчання) 
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Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни 

«Політекономія» 

(заочна форма навчання) 
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Поточний контроль 

 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є активність та 

систематичність роботи на семінарських заняттях, виконання завдань для 

самостійної роботи студентів, розв’язання модульних завдань. 

При контролі на семінарських заняттях оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах; активність при обговоренні заявлених 

на занятті питань; результати бліцопитування та письмового або тестового 

контролю знань. 

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню 

підлягають: правильність і повнота врахування усіх складових завдання; 

обґрунтованість відповіді. 

При контролі виконання модульних завдань оцінці підлягають теоретичні 

знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування тем 

змістового модуля. Контроль проводиться у вигляді відповідей на тестові питання. 

Максимальна сума балів поточного контролю з дисципліни «Політична 

економія» – 70. Бали розподіляються наступним чином: 

1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях оцінюється 

в 3 бали: 

а)  відповідь з питань семінарів / виконання практичних завдань – 1–2 бали: 

б) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 1 бал. 

2. Виконання завдань для самостійної роботи студентів оцінюється в 1 бал: 

а) складання тематичного кросворду  – 0,5–1 бал; 

б) підготовка повідомлення – 0,5–1 бал. 

3. Модульний контроль містить 30 тестів, відповідь на кожен з яких 

оцінюється в 0,25 бала (0,25 × 20 тестів) – 5 балів.  

Заохочувальні бали – виступ з доповіддю на студентській науковій 

конференції – 1–10 балів; участь у студентських олімпіадах та конкурсах – 1–15 

балів. 

Виконання студентами завдання повинно носити виключно самостійний 

характер. Тому, за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку 

та ін.) чи підказок студент одержує нульову оцінку. Списування під час 

контрольних заходів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.  

 

Підсумковий контроль 
 

Форма проведення підсумкового контролю з дисципліни «Політична 

економія» є комбінованою: передбачає усну відповідь на два теоретичних питання 

і письмово на один комплект із десяти тестових завдань. Повна та вичерпна 

відповідь на кожне з питань оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів. За 1 правильно 

вирішене тестове завдання студент  отримує 1 бал.  

Загалом під час іспиту студент може отримати 30 балів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

Оцінка «відмінно» (90 – 100 балів). Здобувач має систематичні та глибокі 

знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, 

які передбачені програмою курсу, засвоїв основну й ознайомився з додатковою 

літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й 

висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного 

матеріалу. 

Оцінка «добре» (74 – 89 балів). Здобувач повністю засвоїв навчальний 

матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає 

матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не 

наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу 

або допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, невеликі 

помилки у розрахунках при вирішенні практичних завдань. 

Оцінка «задовільно» (60 – 73 бали). Здобувач засвоїв матеріал не у повному 

обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питання, припускається 

грубих помилок при вирішенні практичного завдання. 

Оцінка «незадовільно» (менше 60 балів). Здобувач не засвоїв навчальний 

матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не володіє 

основними методами наукових досліджень при виконанні практичних завдань. 

Здобувач не допускається до складання іспиту, якщо кількість балів одержаних за 

результати успішності під час поточного та модульного контролю (відповідно 

змістовому модулю) впродовж семестру в сумі не досягла 35 балів. 
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