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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Дисципліна спрямована на формування системних знань про теоретичні та прикладні аспекти 
розвитку економічної науки в контексті сучасних трансформацій та генезису нових методів нау-
кових досліджень, обумовлених змінами та викликами національної та світової систем господа-
рювання. Навчання спрямоване на системне вивчення категорій та законів економічного життя як 
окремих суб'єктів, так і всього суспільства в цілому. Це надає можливість поєднати основні зако-
номірності, визначити економічну природу ринку, зрозуміти механізм суспільного відтворення та 
економічного зростання, усвідомити складність та взаємозумовленість усіх складових світового 
господарства та міжнародних економічних відносин. 

Мета та цілі 

Мета - формування цілісного уявлення про стан, проблеми та суперечності розвитку сучасної 
економічної науки. А також забезпечення базової фундаментальної теоретичної підготовки, необ-
хідної для подальшого вивчення циклу економічних дисциплін, ґрунтовного оволодіння аспіран-
тами понятійно-категоріальним апаратом сучасної економіки, розуміння змісту економічних за-
конів та закономірностей, основних тенденцій економічного розвитку. Вивчення даного курсу до-
зволяє зрозуміти мотиви та поведінку господарюючих суб'єктів у різних типах ринкових структур 
та на різних фазах економічного циклу, виявити способи і механізм ефективного використання 
обмежених ресурсів в умовах ринкової економіки та особливості цих процесів і явищ у трансфор-
маційних економіках. 
Цілі: 
- розвиток наукового економічного світогляду аспірантів, їх економічного мислення та професій-
них економічних компетентностей;
- формування уявлення про специфіку та основні тенденції еволюції сучасної економічної науки
та господарської практики;
- оволодіння навичками осмислення і виявлення складних проблем сучасної економічної науки та
господарської практики;
- засвоєння новітніх методів економічних досліджень і вирішення науково-практичних завдань
економічної теорії;
- набуття практичних навичок вирішення проблем та уміння застосовувати набуті теоретичні
знання до розв’язання конкретних господарських проблем на мікро-, мезо- та макрорівнях;
- усвідомлення стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки з урахуванням світово-



го досвіду загально цивілізаційних перетворень. 

Формат Очні та дистанційні (за необхідністю) лекції із застосуванням мультимедійних засобів навчання, 
самостійна робота, індивідуальні консультації . Підсумковий контроль – залік. 

Результати 
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен проводити власні наукові дослі-
дження, володіти навичками застосування отриманих знань. 

Вміти: 
1. застосовувати у своїй науково-дослідницькій діяльності економічну теорію;
2. вміти розкрити основні теоретичні проблеми курсу;
3. навчитися застосовувати теоретичні надбання на практиці;
4. використовувати знання сучасної ринкової економіки і методології розв'язання проблем
конкретних тем дослідницької роботи, критично оцінювати існуючі наукові здобутки;
5. здійснювати свою наукову діяльність, дотримуючись наукової бази;
6. показати доцільність використання світового досвіду національними господарствами і, водно-
час, необхідність його адаптації до конкретних умов.

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., самостійна робота – 118 год. 

Вимоги викладача 

Аспірант повинен: 
- розкрити основні теоретичні проблеми курсу;
- навчитись застосовувати теоретичні надбання на практиці;
- вміти показати доцільність використання світового досвіду національними господарствами і
водночас необхідність його адаптації до конкретних умов.
Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися ети-
ки поведінки. Для проходження дисципліни необхідно працювати з навчальною та додатковою
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять
проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисциплі-
ни потрібно відвідувати  і регулярно готуватись до занять. Без особистої присутності аспіранта
підсумковий контроль не проводиться.



Лекційний матеріал 

Лекція 1 
Економічна теорія як наука 

Економіка та економічна життєдіяльність людини. Економіка та економічні науки. Предмет і метод еконо-
мічної теорії. Економічна система суспільства  

Лекція 2 
Ринкова економіка: суть, функції і структура 

Загальна характеристика ринкової економіки. Головні суб’єкти економічних відносин. Ринковий механізм: 
сутність і функції. Циклічність економічного розвитку 

Лекція 3 Економічні відносини власності 
Сутність власності. Реалізація прав власності. Суб’єкти і об’єкти власності. Основні типи і форми власності 

Лекція 4 

Форми організації суспільного виробництва 
Сутність натурального виробництва. Економічний зміст виробництва. Елементи виробництва: праця, предме-
ти і засоби праці. Структура виробництва. Фази виробництва. Причини виникнення та сутність товарного ви-
робництва. Товар і його властивості 

Лекція 5 
Виробничі можливості суспільства. Соціальна сутність виробництва 
Суспільне виробництво та його основні фактори. Сучасна трансформація основних виробничих факторів. 
Internet-економіка. Ефективність виробництва. Виробництво і відтворення 

Лекція 6 
Гроші. Товарно-грошові відносини 
Сутність та функції грошей. Сутність грошової системи. Види грошей та їх еволюція. Соціально-економічні 
наслідки інфляції. Сучасні теорії грошей і фінансів 

Лекція 7 
Ринок як економічна система організації суспільного виробництва 
Суть, функції і умови формування ринку. Попит і пропозиція. Ринок і конкуренція 

Лекція 8 
Структура та інфраструктура ринку 
Класифікація ринків. Особливості ринку робочої сили. Ринок засобів виробництва. Ринок предметів спожи-
вання. Фінансовий ринок, його складові елементи. Інфраструктура ринку 



Лекція 9 
Підприємництво в ринковій економіці 
Підприємництво: суть, функції, види, типи. Фірма як суб’єкт ринкових відносин. Малий бізнес. Типи і види 
підприємств. Умови існування підприємництва та його становлення в Україні 

Лекція 10 
Капітал. Витрати виробництва і прибуток 
Причини виникнення і суть капіталу. Суть і класифікація витрат виробництва. Валовий прибуток і дохід підп-
риємства 

Лекція 11 
Суспільне відтворення 
Сутність суспільного продукту і його форми. Суть і види економічного відтворення. Національне багатство, 
його зміст і структура 

Лекція 12 
Поняття «інститути» та їх функції у економічному житті 
Інституційна структура економіки. Інституційне середовище. Інституційна структура. Особливості становлен-
ня інституціонального середовища України 

Лекція 13 
Аграрні відносини та земельна рента 
Своєрідність аграрних відносин. Види диференційної ренти. Ціна землі та плата за землю 

Лекція 14 
Проблеми екологізації сучасного економічного розвитку 
 Господарський механізм раціонального природокористування. Фінансовий механізм та економічне обґрунту-
вання екологічних програм і заходів 

Лекція 15 

 Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин 
Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Суть міжнародної економічної інтеграції. Актуальні проблеми між-
народної міграції капіталу та робочої сили. Сучасні форми міжнародної міграції капіталу. Соціально-
економічні наслідки міграції робочої сили. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство 

Лекція 16 
Глобалізація та її вплив на розвиток національних господарських систем  
Сутність, основні чинники  та хронологічні межі глобалізації. Вплив глобалізації на розвиток національних 
господарських систем. Конкурентоспроможність національних господарських систем в умовах глобалізації 



 

Самостійна робота 
Основні питання Додаткові питання 

1. Зародження та основні етапи становлення і розвитку рин-
кової економіки. Ринок як система економічних відносин. 
Етапи формування ринку. Зміст і функції ринку. 
2. Предмет і об’єкт економічної теорії. Поняття економічної 
теорії. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих 
відносин. Типи економічних систем та їх особливості. 
3. Суспільне виробництво як сукупна організована діяльність 
людей. Економічний зміст виробництва. Структура виробни-
цтва. Фази виробництва. 
4. Власність як економічна категорія. Право власності. Осно-
вні типи власності. 
5. Суспільний поділ праці як передумова розвитку товарного 
виробництва. Спеціалізація, кооперація виробництва. 
6. Товар як результат товарного виробництва. Споживна та 
мінова вартості. 
7. Гроші як особливий товар. Становлення та еволюція гро-
шей. Сутність та функції грошей. Гроші як міра вартості. Ма-
сштаб цін. Гроші як засіб платежу. Грошова маса та її струк-
тура. Сутність і причини інфляції.  
8. Маркетинг та його роль у діяльності підприємства. 
9. Менеджмент як система управління підприємством. 
10. Підприємництво як економічна категорія. Організаційно-
правові форми підприємництва.  
11. Функціонування підприємства як товаровиробника. Виро-
бничий цикл. Відтворення підприємства. Сучасні теоретико-
методологічні підходи до аналізу циклічності економічного 
розвитку. Теорії циклів. 
12. Провідні тенденції еволюції циклічних процесів у сучас-

1.Економічне зростання та економічний розвиток. 
2. Провідні чинники та моделі сучасного економічного зро-
стання. Теорії економічного розвитку. 
3. Неокейнсіанський та неокласичний напрями досліджень в 
сучасній економічній теорії. Неоінституціональна економі-
чна теорія прав власності. 
4. Сутність, складові та механізми забезпечення суспільного 
добробуту. Актуальні проблеми розвитку сучасної економі-
ки України. Концепція стійкого розвитку та  її теоретичне 
обґрунтування. 
5. Сутність та особливості функціонування сучасного ринку 
праці. Еволюція теоретичних концепцій ринку праці, зайня-
тості та безробіття. 
6. Основні чинники та передумови забезпечення ефективно-
сті зайнятості в умовах постіндустріалізації та глобалізації 
економічного розвитку. 
7. Заробітна плата як джерело формування життєвих засо-
бів. Сутність, основні чинники та види безробіття в сучас-
них економічних системах. Соціально-економічні наслідки 
безробіття. Актуальні проблеми державного регулювання 
сучасного ринку праці. 
8. Аграрні відносини як складова частина економічних від-
носин. Фактори сільськогосподарського виробництва та йо-
го особливості. Суб’єкти економічних відносин. 
9. Рентні відносини як складова аграрних відносин. Види 
земельної ренти. Ринок земельних ресурсів.. Попит на зем-
лю. Ціна землі 
10. Державний сектор економіки і державне підприємницт-



 

них економічних системах. Сутність та особливості глобаль-
них фінансово-економічних криз. 
13. Проблеми державного та наддержавного регулювання 
економіки в умовах глобалізації економічних циклів. 
14. Сучасний стан та суперечності анти циклічного регулю-
вання національної економіки. 
15. Кейнсіанська макроекономічна модель та її графічне зо-
браження. 
16. Інвестиції. Фактори, що визначають величину та динаміку 
інвестицій. Мультиплікатор інвестицій. 
17. Методи визначення рівноважного обсягу виробництва. 
Метод зіставлення сукупних витрат і обсягу виробництва. 
Метод «вилучень та ін’єкцій». Невідповідність інвестиційних 
планів та планів заощаджень. 
18. Еволюція теоретичних підходів до аналізу сутності та 
структури суспільного виробництва. 
19. Традиційні та новітні фактори суспільного виробництва. 
Людина в системі факторів сучасного виробництва. 
20. Генезис форм організації суспільного виробництва. Супе-
речності сучасного товарного виробництва. 
21. Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворен-
ня. Теоретичні моделі суспільного відтворення. 

во в розвинених ринкових економіках. Державне регулю-
вання в трансформаційній економіці. 
11. Грошова система та її еволюція. Види та природа сучас-
них грошей. Актуальні проблеми розвитку грошової систе-
ми в Україні. 
12. Кредитно-грошова форма державного впливу на еконо-
міку та її сутність. Цінова форма державного регулювання 
економіки. 
13. Сучасні теоретико-методологічні підходи до антиінфля-
ційного регулювання. 
14. Платіжний баланс країни та його структура. Вплив пла-
тіжного балансу на грошову масу та бюджетний дефіцит. 
15. Управління, організація і контроль охорони навколиш-
нього природного середовища. 
16. Внесок В.І. Вернадського в становленні університетської 
економічної науки та освіти в Україні в контексті творчо-
критичного опанування ним та адаптації для вітчизняних 
соціально-економічних умов вищих досягнень та основних 
трендів світової економічної науки. 
17. Міжнародне співробітництво в галузі екологізації еко-
номічного розвитку. Актуальні проблеми екологізації еко-
номічного розвитку в Україні. 
18. Дискусійні проблеми сучасного макроекономічного ре-
гулювання, економічних функцій держави та державного 
втручання в ринкову економіку. 
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Перелік запитань для підготовки до заліку 
1. Циклічний характер розвитку змішаної економіки.  
2. Основні види економічних циклів. 
3. Фази індустріальних циклів. 
4. Довгі хвилі М.Д. Кондратьєва. 
5. Кейнсіанське обґрунтування необхідності державного втру-

чання в економіку. 
6. Кейнсіанська парадигма ефективного попиту.  
7.  Фактори споживання та заощадження.  
8. Чинники приватних інвестицій.  
9. Детермінанти чистого експорту.  
10.  Обмеженість автоматичних стабілізаторів.  
11. Ефекти мультиплікатора та акселератора. 
12. Неокейнсіанський та неокласичний напрями досліджень в 

сучасній економічній теорії. 
13. Неоінституціоналістична парадигма трансакційних витрат. 
14. Категоріальний апарат інституційної економічної теорії. 
15. Теорія трансакційних витрат та огляд їх основних визначень. 
16.  Змішування втрат з засобами їх подолання в понятті «тран-

сакції». 
17. Творча спадщина українських вчених-економістів з погляду 

сучасності: В.І. Вернадський.  
18. Генезис та еволюція наукового світобачення та економічних 

поглядів ученого В.І. Вернадського.  
19. Концепція ноосфери та формування глобальної економіки. 
20. Головні положення монетаризму. 
21. Критика монетаристами кейнсіанства.  
22. Рівняння обміну.  
23. Монетарне правило. 
24. Засади теорії економіки пропозиції. 
25.  Основні постулати теорії раціональних очікувань.  
26. Акцент на стимулювання пропозиції. 
27.  Крива Лафера.  

42. Державний бюджет і проблеми його збалансованості.  
43. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та шляхи подо-

лання. 
44. Концепції збалансування державного бюджету.  
45. Державний борг, його види та джерела покриття. 
46.  Економічні наслідки державного боргу.  
47. Управління державним боргом. 
48. Сучасний стан та проблеми вдосконалення кредитної систе-

ми.  
49. Роль кредиту в сучасній ринковій економіці.  
50. Кредитна система, її функціональна та інституціональна 

структури. 
51. Сучасна банківська система та її складові. 
52. Актуальні проблеми міжнародної міграції капіталу та робо-

чої сили.  
53. Сутність, основні причини та сучасні форми міжнародної 

міграції капіталу.  
54. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції капіта-

лу.  
55. Сутність та причини міграції робочої сили.  
56. Сучасні форми і тенденції міграції робочої сили.  
57. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили. 
58. Глобалізація та її вплив на розвиток національних господар-

ських систем.  
59. Сутність, основні чинники  та хронологічні межі глобаліза-

ції. 
60.  Вплив глобалізації на розвиток національних господарських 

систем. 
61. Конкурентоспроможність національних господарських сис-

тем в умовах глобалізації. 
62. Аграрні відносини та земельна рента. 
63.  Своєрідність аграрних відносин.  



 

28. Втілення теорії економіки пропозиції в рейганоміці.  
29. Вплив економічних очікувань на господарську поведінку.  
30. Надмірний акцент на раціональності очікувань людей. 
31. Концепція суспільного відтворення.  
32. Ознаки і сфери продуктивної праці.  
33. Вихідні параметри суспільного відтворення. 
34. Економічне зростання, його типи, фактори, критерії та стадії. 
35. Концепції грошей та інфляції.  
36. Розвиток видів грошей.  
37. Товарні гроші та золотий стандарт.  
38. Інфляція, її причини, види, темпи та наслідки.  
39. Антиінфляційна політика. 
40. Актуальні проблеми розвитку фінансової системи.  
41. Сучасна фінансова система: сутність, структура, принципи 

побудови. 

64. Види диференційної ренти.  
65. Абсолютна рента.  
66. Монопольна рента.  
67. Ціна землі та плата за землю. 
68. Проблеми екологізації сучасного економічного розвитку.  
69. Сутність та складові екологізації економічного розвитку.  
70. Господарський механізм раціонального природокористуван-

ня.  
71. Фінансовий механізм та економічне обґрунтування екологі-

чних програм і заходів. 
72. Державне регулювання національної економіки.  
73. Держава як суб’єкт економічних відносин: сутність, сучасні 

теоретичні уявлення. 
74.  Економічна роль держави в ринковій економіці. 
75. Економічна політика держави: сутність, основні напрями та 

механізми реалізації. 
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Сума балів за всі види на-
вчальної діяльності Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 

Н
ар

ах
ув

ан
ня

 б
ал

ів
 Бали нараховуються за наступним співвід-

ношенням: 
• Відвідування лекцій - 40% семестрової 

оцінки; 
• Самостійна робота - 20% семестрової оці-

нки; 
• Залік -  40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Аспірант повинен дотримуватися «Етичного Кодексу ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзич-
ливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з виклада-
чем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 




