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                                              I. Вступ 
 

Основною метою вивчення економічної теорії є формування системи знань 

про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми 

ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи 

забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях. 

Головне завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні загальних 

засад економічного життя суспільства; розкритті закономірностей розвитку 

економічної системи та діалектики взаємозв'язку її структурних елементів; 

з'ясуванні механізму дії економічних законів і механізму використання їх 

людьми у процесі господарської діяльності; визначенні принципових рис 

основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції, ролі 

економічної теорії в розробленні шляхів планомірної трансформації 

постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему. 

Навчальна дисципліна відноситься до циклу фундаментальних дисциплін. 

Економічна теорія -наука, яка закладає основи фаху будь-якого спеціаліста. 

Вона дозволяє бачити шляхи досягнення щонайкращих господарських 

результатів, осягнути всю велич досягнень людства в економічному розвитку, 

проникнути в таємницю походження, примноження, розподілу і використання 

національного багатства, досягнення економічного процвітання - як на 

власному підприємстві, так і в масштабах всього суспільства.  

Студенти заочного відділення вивчають економічну теорію, переважно 

самостійно, за програмою курсу. Вони повинні знати відповіді на питання, які 

винесені для підсумкового контролю знань.  

   В процесі вивчення економічної теорії студенти виконують контрольну 

роботу. Тільки серйозна переробка навчальної та іншої літератури допоможе 

виконати контрольну роботу на достатньому рівні і підготуватися до заліку. 
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 ІІ. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи  
Загальні вимоги до контрольної роботи  

     У контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст 

визначених у завданні питань , показати добрі знання літературних джерел і 

нормативних актів.  

Зміст роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. 

У текстовій частині висвітлюються всі питання, передбаченні завданням 

контрольної роботи . Особливу увагу слід звернути на використання тих 

матеріалів, що характеризують роботу підприємств в умовах ринку. 

Висвітлення питань роботи слід супроводжувати аналізом статистичних 

даних, прикладами з практики господарювання підприємств . необхідно також 

показати уміння зіставляти різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, 

самостійної роботи висновки на основі вивченої літератури ,зібраного, 

опрацьованого і узагальненого фактичного матеріалу. 

Зміст роботи має відповідати завданню і відображати суть питань, що 

розглядаються. 

Обсяг контрольної роботи – 12 – 16  сторінок на форматі А4 (у тому числі – 

таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо). 

Виправлення, закреслювання, встановлення скорочення слів та 

використання абревіатури (крім загальноприйнятих) у готовому (чистовому) 

тексті не дозволяється. 

 Вибір теми контрольної роботи  
 Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір теми. Кожен 

студент виконує за вибором одну із запропонованих нижче контрольної робіт. 

А Г Ж Й М П Т Х Ш Ю 

Б Д З К Н Р У Ц Щ Я 

 

Студент, прізвище яких 

починаються з літер В Є І Л О С Ф Ч Ф  

Номер теми контр. роботи  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
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 Вибір теми контрольної роботи здійснюється самостійно з урахуванням 

своєї практичної діяльності  та можливостей використання  матеріалів 

підприємств  та організацій (галузі), у яких вони працюють , але за тематикою, 

яку визначила методична комісія коледжу 

 

Підбір літератури, статистичної інформації та інші матеріали  

Навчальну та спеціальну літературу з питань контрольної роботи студент 

підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог, сайти 

Інтернет. 

 Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання, 

наукові статті,передовий виробничий досвід, нормативні акти  (закони 

України, декрети постанови тощо). Користуватися  потрібно лише новими 

виданнями та останніми редакціями нормативних актів. 

 Список використаних літературних джерел та інші матеріали необхідно 

систематизувати та подати після тексту контрольної роботи. 

 

Викладення змісту контрольної роботи 
Зібраний вивчений і опрацьований матеріал необхідно викладати 

відповідно до завдань  роботи. Кожне питання, зазначене в завданні роботи, 

має починатися з нової сторінки із своїми заголовками. 

Кожна сторінка, починаючи з завдання роботи, нумеруються в правому 

верхньому куті аркуша. 

Наведенні у роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті  з 

першоджерел, мають супроводжувати посиланнями на ці джерела . посилання 

на цитовані джерела мають  бути оформленні певним чином: для книг – 

вказуються автор назва книги, номер тому, частини, місце видання (місто ), 

назва видавництва рік видання, порядковий номер сторінки; для журналів – 

автор статті , її назва,  назва журналу , рік і номер видання, номер сторінки; для 

газети – автор статті, її назва, назва газети, дата випуску. 
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Робота має біти написана чітким, розбірливим почерком грамотно і 

охайно. 

Текст роботи можна писати від руки чорнилами (пастою) чорного або 

синього кольору , або друкувати на комп’ютері. 

Після тексту роботи перед списком літератури студент  становить свій 

підпис і дату виконання роботи . 

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних 

вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від змісту. 

Закінчена робота подається студентом до навчальної частини коледжу у 

термін, визначений відповідним графіком . 

 

Рецензування і захист контрольної роботи 

Контрольну роботу рецензує викладач. Якщо рецензія схвалена, то 

робота допускається до захисту . 

Якщо робота написана з порушенням вимог, її  повертають для 

доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обов’язково додає 

рецензію на новий варіант. 

Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з 

викладачем. 

Здати залік з дисципліни «Економічна теорія»  студент може тільки після 

зарахування і захисту контрольної роботи . 
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ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. 

 Багатозначність поняття '' економіка '' . Система економічних знань.  Предмет, 

основні функції економічної теорії. 

 Економічні категорії і закони. Систематизація  економічних законів. 

 Методи дослідження економічних явищ. 

 Зародження економічної теорії як науки. Основні напрямки і школи світової 

економічної думки. 

 

 Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. 

 Економічні потреби  суспільства, їх сутність  і класифікація. Безмежність 

потреб. 

 Сутність  суспільного виробництва. Основні фактори суспільного  

виробництва, їх взаємодія. Обмеженість ресурсів. Крива виробничих  

можливостей. 

 Потреби і виробництво. Закон зростання потреб та механізм його дії. 

 Вирішення проблем  безмежних потреб та обмежених економічних ресурсів. 

 Ефективність суспільного виробництва. 

 

Тема 3. Економічна  система та відносини власності. 

 Економічна система : її сутність та структурні елементи. 

 Типи і еволюція економічних систем. Формаційний  і загально цивілізаційний  

підходи до типізації суспільства. Класифікація економічних систем  за формами 

власності  на засоби виробництва і за способом управління господарською 

діяльністю : традиційна, ринкова, командна і змішана економічна системи. 

 Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. 

 Економічні реформи в Україні. 

 Власність, її сутність і місце в економічній  системі. Реалізація прав власності. 

 Суб`єкти та об`єкти власності. 

 Типи, форми і види  власності. 



 8 

 Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі. 

 

Тема 4. Форми  організації виробництва. Гроші. 

 Натуральне виробництво:  сутність, риси, історичні межі. 

 Товарне виробництво: причини виникнення, сутність, ознаки і роль  в розвитку 

суспільства . Проста і розвинена форми товарного виробництва. 

 Товар і його властивості. 

 Альтернативні теорії вартості ціни. 

 Закон вартості, його сутність і функції. 

 Виникнення і розвиток грошових відносин. 

 Сутність грошей. Еволюція і типи грошей. 

 Функції грошей. 

 Грошовий обіг і його закони. 

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

 

Тема 5. Ринок як форма організації суспільного виробництва. 

 Суть, функції і умови формування ринку. 

 Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна. 

 Конкуренція та її значення. типи конкуренції. 

 Монополізм, вплив монополій на економічні процеси. Антиморальне 

законодавство. 

 Особливості  ринкових відносин в Україні.  

 Структура ринку. Принципи класифікації ринків. 

 Ринок  предметів споживання. 

 Ринок виробничих ресурсів: землі, робочої сили і засобів виробництва ( попит, 

пропозиція, ціна). 

 Фінансовий ринок, його складові елементи. 

Інфраструктура ринку і її роль в регулюванні економічних процесів. 

 

Тема 6. Підприємство і підприємництво. 

 Зміст, основні принципи та умови підприємницької діяльності. 
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 Підприємництво – первинна  ланка ринкової економіки. Основні функції та 

види  підприємств. 

 Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні. 

 

Тема 7. Капітал, витрати виробництва і прибуток.  

 Капітал як економічна категорія товарного виробництва. 

 Витрати виробництва: їх суть та класифікація. 

 Валовий дохід і прибуток підприємства. Норма прибутку. 

 Кругообіг і оборот промислового  капіталу. Амортизація. 

 

Тема 8. Форми суспільного продукту у процесі відтворення. 

 Сутність та види суспільного відтворення. 

 Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення і показники 

національного продукту. 

 Кругообіг доходів  і  витрат в національному господарстві. 

 Національне багатство, його зміст і структура. 

  

Тема 9. Економічне зростання і  циклічність розвитку. 

 Економічне зростання і економічний розвиток. Типи економічного  зростання. 

 Фактори економічного зростання. 

 Циклічність економічного розвитку. Причини і основні  характеристики         

циклічних коливань. 

 Пробл6еми економічного  зростання в різних групах  країн та в Україні. 

 

Тема 10. Державне регулювання  економіки. 

 Еволюція поглядів на роль держави в економічному  житті. 

 Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги. 

Регулююча діяльність держави в соціальній сфері. 

Межі  і перспективи  регулюючої діяльності  держави. 
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Тема 11. Світове господарство і глобальні проблеми сучасності. 

 Світове господарство: поняття, основні етапи розвитку. 

 Міжнародна економічна інтеграція. 

 Основні  форми міжнародних  економічних відносин. 

 Міжнародна торгівля  та її економічні основи. 

 Сутність і форми  міжнародного руху капіталів. 

 Міжнародні валютно-фінансові  відносини. 

 Проблеми інтеграції економіки  України  у світове господарство. 

 Причини виникнення і сутність глобальних проблем. 

 Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем. 

 Глобальні проблеми і шляхи їх  розв`язування  людством. 

 Міжнародне  співробітництво у розв`язанні глобальних  проблем., 
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 IV. Тематичний план 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 

 
Назви  тем 

усьог
о  л п лаб інд с.р. 

усього  
л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1.  
Предмет і метод 
економічної теорії 
 

3 2 1    5 1    4 

Тема 2.  
Економічні 
потреби і 
виробничі 
можливості 
суспілства 

5 2 1   2 5 1    4 

Тема 3.  
Економічна 
система 
суспільства і 
власності 

3 2 1    5     5 
 
 

Тема 4.  
Форми організації 
сусп.. виробництва 
і гроші 
 

6 2 1   3 4     4 

Тема 5.  
Ринок як форма 
організації 
суспільного 
виробництва 
 

6 2 2   2 6  2   4 

Тема 6. 
Підприємство і 
підприєм- 
ництво 

5 
 
 
 
 

 2   3 5     5 

Тема 7. Капітал, 
витрати 
виробництва і 
прибуток 

4 2 2    5 1    4 

Тема 8. Форми 
сусп.. продукту в 
процесі 
відтворення   

6 2 1 
 
 
 
 

  3 5 1    4 
 
 
 

Тема 9.  Економ. 
зростання та його 
чинники,циклічніс
ть розвитку 

3 2 1    4     4 
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Тема 10. Державне 
регулювання 
економіки 

6 2 2   2 5     5 

Тема 11. Світове 
господ. і глобальні 
проблеми 
сучасності 

7 2 2   3 5     5 

Усього годин  54 20 16   18 54 4 2   48 
 
 
 
 
 

 
V. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Варіант №1 

 
1. Предмет, основні функції економічної теорії                                                                         
2. Розвиток грошових відносин і функції грошей 
3. Витрати виробництва і їх класифікація 
4. Форми міжнародних економічних відносин 

 
Варіант №2 
 
1. Економічні категорії і закони 
2. Інфляція : сутність, причини, наслідки, види 
3. Дохід і показники прибутковості підприємства 
4. Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство 

 
Варіант №3 
 
1. Економічні потреби суспільства 
2. Ринок: сутність, функції, умови функціонування 
3. Система національних рахунків, її основні показники 
4. Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством 

 
 

 Варіант №4 
 

1. Фактори суспільного виробництва 
2. Ринкова рівновага та рівноважна ціна 
3. Національне багатство, його зміст 
4. Сутність виробництва, його види 
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Варіант №5 
 

1. Ефективність суспільного виробництва 
2. Конкуренція, її типи, методи конкурентної боротьби 
3. Економічне зростання: показники, типи, фактори 
4. Суб'єкти і об'єкти власності 

 
 

Варіант №6 
 
1. Структурні елементи економічної системи і їх взаємодія 
2. Монополія, її вплив на ринкові відносини 
3. Циклічність економічного розвитку 
4. Форми і види власності 
 
 
Варіант №7 

 
1. Класифікація економічних систем за різними ознаками 
2. Структура ринку 
3. Проблеми економічного розвитку в Україні на сучасному етапі 
4. Грошова система і її елементи 

 
Варіант №8 
 
1. Форма організації суспільного виробництва 
2. Підприємництво - зміст та у мови діяльності 
3. Основні економічні функції держави 
4. Кругообіг економічної діяльності 

 
Варіант №9 
 
1. Товар і його властивість                                              
2. Основні види та функції підприємств 
3. Діяльність держави в соціальній сфері 
4. Попит та його чинники. Закон попиту  
 
Варіант №10 
 
1.   Еволюція і типи грошей     
2.   Кругообіг капіталу, його характеристика 
3.   Світове господарство : структура, етапи розвитку 
4.   Пропозиція та її зміни. Закон пропозиції                           
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 VI. Перелік основних питань для підготовки до заліку із 

дисципліни "Економічна теорія" 
 

1.  Предмет, основні функції економічної теорії                                                                      
2.  Економічні категорії і закони 
3. Економічні потреби суспільства 
4. Фактори суспільного виробництва 
5. Ефективність суспільного виробництва 
6. Структурні елементи економічної системи і їх взаємодія 
7. Класифікація економічних систем за різними ознаками 
8. Форма організації суспільного виробництва 
9.   Товар і його властивість                                             
10.Еволюція і типи грошей                                          
11.Розвиток грошових відносин і функції грошей 
12.Інфляція : сутність, причини, наслідки, види 
13.Ринок: сутність, функції, умови функціонування 
14.Ринкова рівновага та рівноважна ціна 
15.Конкуренція, її типи, методи конкурентної боротьби 
Іб.Монополія, її вплив на ринкові відносини 
17.Структура ринку 
18.Підприємництво - зміст та у мови діяльності 
19.Основні види та функції підприємств 
20.Кругообіг капіталу, його характеристика  
21.Витрати виробництва і їх класифікація 
22.Дохід і показники прибутковості підприємства 
23.Система національних рахунків, її основні показники 
24.Національне багатство, його зміст 
25.Економічне зростання: показники, типи, фактори 
26.Циклічність економічного розвитку 
27.Проблеми економічного розвитку в Україні на сучасному етапі 
28.Основні економічні функції держави 
29.Діяльність держави в соціальній сфері  
30.Світове господарство : структура, етапи розвитку  
31 .Форми міжнародних економічних відносин  
32.Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство 
33.Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством 
34.Сутність виробництва, його види 
35.Суб'єкти і об'єкти власності 
36.Форми і види власності 
37.Грошова система і її елементи 
38.Кругообіг економічної діяльності 
39.Попит та його чинники. Закон попиту  
40.Пропозиція та її зміни. Закон пропозиції 
41. Інфраструктура та її елементи 
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42.Сутність зайнятості та безробіття 
43. Продуктивність праці та чинники її зростання 
44.Доходи в ринковій економіці. Номінальні та реальні доходи 
45.Виробничі ресурси та їх обмеженість 
46.Фактори суспільного виробництва 
 

VII. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю.В. – К.: ЦУЛ, 2009. – 623 с. 

2. Економічна теорія: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2009. – 520 с. 

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання прес, 

2005. -581 с. 

Допоміжна 

1. Беляєв О.О. Бебело А.С. Політична економія: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001-328 с. 

2. Башнянин Г.І., Лазур В.Ю. Політекономія. – К.: 2001 

3. Гальчинський А.С. Основи економічних знань. – К.: 2002 

4. Вачевський М.В., Скотний В.Т. Основи економічних знань. – К.: 2002 

5. Крупка М.І.  Островерх П.І. Основи економічної тоерії. – К.: Атіка, 2002 

6. Основи економічної теорії / За ред. Предборського В.Н. – К.: Кондор. – 2002.- 321 с. 

7. Основи економічної теорії / За ред. Чухно Н.С. – К. Вища школа, 2002 

8. Політекономія: Підручник / за ред.. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. - 421 с. 
 
 

Інформаційні ресурси 
 
1. http://www.ucee.com.ua 
2. http://economicus.ru/ 
3. http://www.ier.kiev.ua 
4. http:// www.business.kiev.ua 
5. http://www. investgazeta.net/ 
6. http://www.ueplac.kiev.ua/ ukr / publications/publications. shtml #team1 
7. http:// www.ukrstat.gov.ua/ 
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