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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Економічна теорія (Економіка)_» 
складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _молодший спеціаліст__ 
напряму  
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 
(спеціальності) “__5.03040101 Правознавство__________________________________________”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є __Економічні явища і процеси_________ 
 Міждисциплінарні зв'язки_Госпордарське право, Географія, Екологія, Екологічне право. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. 
2. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  «Економічна теорія (Економіка)» є:  

- розкриття природи економічних явищ і процесів, що відбуваються в 
суспільстві;____________________________________________________ 
- з’ясування суті фундаментальних засад економічного життя суспільств, економічної поведінки 
людини, законів та закономірностей функціонування ринкової економіки, сутності економічних 
процесів в Україні та завдань створення соціально орієнтованої економіки;__________________ 
- розвиток у студентів економічного мислення як умови формування відповідних 
компетентностей, що характеризують сучасний тип особистості.___________________________ 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “«Економічна теорія (Економіка)»_” є 
- виховання у студентів економічного мислення____________________________________  
набуття студентами глибоких знань про:________________________________________________ 
- базові економічні категорії і закони, які становлять загальну основу економічної 
діяльності людей (потреби, виробництво, виробничі ресурси, економічний вибір, власність, 
економічні системи та фундаментальні поняття ринкової економіки; ________________________ 
- економічну сутність підприємництва, організаційні форми підприємств, зміст та 
фінансування підприємницької діяльності;______________________________________________ 
- загальні риси та зміст основних макроекономічних явищ: макроекономічну рівновагу та 
механізм її забезпечення; загальні макроекономічні показники; регулюючу роль 
держави;___________________________________________________________________________ 
- світову економіку, форми міжнародних економічних відносин (світову торгівлю, 
міжнародну валютну систему, міжнародне підприємництво тощо), міжнародні валютно-
фінансові організації._________________________________________________________________ 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати :  

- суть економічних явищ і процесів;_____________________________________ 
- економічний зміст відносин власності, економічних систем, суперечностей економічного 

розвитку, потреб і інтересів;______________________________ 
- зміст основних понять, категорій, законів та принципів ринкової економіки; 
- механізм становлення різних форм господарювання, розвитку ринкової 

інфраструктури;___________________________________________________ 
- суть циклічного розвитку економіки, економічні кризи та шляхи її подолання; 
- основні риси соціально-орієнтованої ринкової економіки._________________ 

вміти :__________________________________________________________ 
- дати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку соціально-економічних явищ в 

умовах сучасної ринкової трансформації економіки 
України;__________________________________________________________ 

- орієнтуватись у проблемах розвитку підприємництва;_____________________ 
- приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних знань при 

виконанні своїх професійних обов'язків._____________ 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/________ кредитів ECTS. 



 
 

  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Тема 1. Предмет і метод  економічної теорії 
Виникнення та етапи розвитку економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні. 

Тлумачення предмета економічної теорії різними школами. 
Закони, принципи і категорії економічної теорії. Система економічних законів. Загальні 

методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії Місце економічної 
теорії в системі економічних наук. 

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства 
Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні чинники. Межа 

виробничих можливостей. Обмеженість ресурсів. Продукт виробництва. Економічні потреби 
суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність потреб. Корисність продукту. Об'єктивна і 
суб'єктивна корисність продукту. Економічний інтерес, його сутність і функції. Інтереси і 
потреби: діалектика взаємозв'язку. Єдність і суперечності в системі інтересів. 

Тема 3. Економічна система та відносини власності 
Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна 

основа економічної системи. Економічні відносини та їх суб'єкти. Структура економічних 
відносин. Типи та еволюція економічних систем.  

Власність та економічна категорія. Привласнення і відчуження.  
Структура власності та її історичні типи, види і форми. Суб'єкти власності: їх еволюція. 

Об'єкти власності. Розвиток об'єктів власності. Юридична форма власності. Права власності. 
Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі. 

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва. Гроші 
Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Сутність і риси натурального 

господарства та його історичні межі. 
Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного 

виробництва, його сутність, ознаки і роль у розвитку суспільства. Товар та його властивості. 
Проста і розвинена форми товарного виробництва. Функціонування товарного господарства та 
його закони. 

Виникнення і розвиток грошових відносин. Сутність грошей. Функції грошей. 
Альтернативні теорії грошей. Еволюція грошей. Сучасна грошова система. 

Тема 5. Ринок як форма організації суспільного виробництва 
Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Функції ринку. Умови формування і розвитку 

ринку. Попит і пропонування. Ринкова рівновага. Конкуренція та її сутність. Функції та форми 
конкуренції. Конкуренція і монополія. Конкуренція і моделі ринків. Особливості ринкових 
відносин в Україні. Принципи класифікації ринків і структура ринку. Поняття, елементи та 
основні риси інфраструктури ринку. Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних 
процесів. 

Тема 6. Підприємство і підприємництво 
Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. Капітал 

підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація та централізація капіталу. Кругообіг 
капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу. 

Сутність підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємництва. 
Тема 7. Капітал, витрати виробництва і прибуток 
Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал як економічна 

категорія. Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. Вартість 
робочої сили: дискусійні аспекти. 

Витрати виробництва як передумова виробництва. Сутність та економічне значення витрат 
виробництва. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Прибуток як економічна 
категорія. Норми прибутку і чинники, що на нього впливають. 

 
Тема 8. Форми суспільного продукту в процесі відтворення 
Сутність і види економічного відтворення. Відтворення всіх елементів економічної 

системи. Просте і розширене відтворення.  



 
 

  

Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту.  
Валовий внутрішній продукт, його сутність і відтворювальна структура. Чистий 

національний продукт і національний дохід. Концепції національного доходу. 
Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової економіки в 

Україні. 
Національне багатство і його структура. Проблеми розширеного відтворення багатства і 

шляхи розв'язання екологічних проблем. 
Тема 9. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли 
Економічне зростання та економічний розвиток. Матеріальні чинники економічного 

зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні. Економічне 
зростання та економічні цикли. Економічні кризи та їх причини. Особливості розвитку 
економіки в Україні. 

Зайнятість: сутність і форми. Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили. Неповна 
зайнятість та рівень безробіття. Види і форми безробіття. Проблеми повної зайнятості в умовах 
ринкової економіки. Державне регулювання зайнятості та його методи. 

Тема 10. Державне регулювання економіки 
Держава як суб'єкт економічних відносин. Економічні функції держави. Захист конкуренції 

та антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази 
Фінансова система. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси. 
Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету. Фіскальні методи 

регулювання виробництва. 
Тема 11. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
Світове господарство: його сутність та структура.  
Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. 
Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і 

вільна торгівляМіжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародна міграція робочої сили. 
Інші форми міжнародних економічних відносин.  

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
Причини виникнення та сутність глобальних проблем. Основні глобальні проблеми 

сучасності. Класифікація  глобальних проблем. 
Міжнародне співробітництво у розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового 

господарства. 
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