
                                              
 

 

 
 



 
 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування по-

казників 

Галузь знань, напрям підгото-

вки, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

       денна форма навчан-

ня 

Кількість кредитів 

- 5  

Напрям знань 

01 

«Освіта» 

(шифр і назва)  

Спеціальність  

017  « Фізична культура і 

спорт» 

    (код і назва) 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

Нормативна 

 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  -   150 

ІІІ IV 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних - 2 

самостійної робо-

ти 

студента - 2 

16 14 

Практичні, семінарські 

20(c-12,пр-8) 26(с-14,пр-12) 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

37 37 

Індивідуальні завдання: 

- год 

Вид контролю:іспит 
 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної робо-

ти студента становить: 

     для денної форми навчання – 2:2 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 



Метою дисципліни є формування системи знань, яка надає цілісне 

уявлення про закони та суттєві зв’язки у реальній економіці. 

 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

 вивчення загальних основ економічного розвитку, закономірнос-

тей становлення та розвитку економічної системи і діалектики вза-

ємозв’язку її структурних елементів;  

 з’ясування механізму дії економічних законів і механізму їх вико-

ристання людьми у господарській діяльності; 

 вивчення загальних основ економічного життя суспільства, зако-

номірностей його розвитку ; 

 набуття практичних навичок застосовування прийомів економіч-

них досліджень для аналізу ефективності функціонування націо-

нального господарства; 

 формування вільного володіння категоріальним  апаратом, вміння 

застосовувати отримані теоретичні знання до аналізу конкретних 

економічних ситуацій;  

 підвищення економічної та загальної культури фахівця. 

 ознайомлення з  нормативними фінансовими документами підпри-

ємства галузі “Фізична культура та спорт” 

 

 Після вивчення навчальної дисципліни  студенти повинні знати: 

 Сутність економічних законів  та процесів; 

 Економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну та спо-

живання матеріальних благ в суспільстві, економічних систем, су-

перечностей господарського розвитку, потреб та інтересів; 

 Зміст основних категорій, законів та принципів ринкової економі-

ки; 

 Механізм становлення різних форм господарювання, розвитку ри-

нкової інфраструктури, ціноутворення на макро- і мікрорівнях; 

 Суть циклічного розвитку економіки, економічної кризи та шляхів 

її подолання; 

 Ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових сві-

тоглядних, концептуальних і теоретичних підходів економічного 

життя і науки; особливості сучасного стану вітчизняної економіки, 

реформування відносин власності, реструктуризації підприємств. 

 Економічні ресурси та проблеми фінансування галузі “ Фізична 

культура і спорт”; 

 Особливості матеріально-технічної бази, організації та змісту дія-

льності галузі “ Фізична культура і спорт”. 

 

Студенти повинні вміти: 

o Формувати цілісний погляд на основи  економіки як системи 



знань, науково обґрунтовувати особливості формування і розвитку 

соціально-економічних явищ в умовах сучасної ринкової трансфо-

рмації економіки України; 

o Орієнтуватися в проблемах розвитку підприємництва, ринкових 

відносин, фінансово-кредитної та банківської систем господарст-

ва; 

o Проводити  аналіз соціальної спрямованості господарської діяль-

ності держави та підприємств, економічного середовища населен-

ня в окремих країнах. 

o Аналізувати з наукових позицій явища і процеси, що відбуваються 

в економічному житті України і світу; 

o Застосовувати знання економічних теорій та моделей до аналізу 

сучасної економічної політики. 

o Аналізувати нормативні фінансові документи галузі “Фізична ку-

льтура і спорт” 
 

   Сформовані компетенції  

Соціально-особистісті, загальнонаукові, інструментальні, аксіологічні, про-

фесійні, мовленнєві, логічні.  

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

семестр Кількість годин 

всього 

у тому числі : 

 Лекції Семінарські 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота сту-

дентів 

3-4  150 30 26 20 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематичний план дисципліни 
 

№ 

п.п

. 

Назва розділу (модуля), 

теми (змістові модулі) 

Кількість годин 

Н
ав

ч
ал

ь
н

о
-м

ет
о

д
и

ч
н

а 
л
і-

те
р

ат
у

р
а 

З
ас

о
б

и
  

д
іа

гн
о

ст
и

к
и
 

 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
р
о
б

о
ти

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Модуль № 1 Фундаментальні поняття еко-

номіки.  
5 2 3 10 

1*,2*, 

1,2,3, 

10 

Модуль-

ний конт-

роль 

1 
Предмет, метод і функції економічної 

теорії. 2 1 3 3 
1*,2*, 

1,2,3, 

10 

 

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 
 

2 
Основні питання економіки. Економіч-

ні системи.  2   2 

3 
Основні суб’єкти економіки та їх взає-

модія. 1    

 Модуль № 2 6 4 2 12 
 

Модуль-

ний конт-

роль 

4 
Безмежність потреб та обмеженість ре-

сурсів 1   

2 

1*,2*, 

1,2,3, 

10 
семінар-

ські за-

няття, 

практичні 

роботи, 

тестуван-

ня 

5 
Проблема вибору в економіці та альте-

рнативна вартість. 2 1  

1*,2*, 

1,2,3, 

10 

6 
Попит і пропозиція в ринковому меха-

нізмі. Взаємодія попиту та пропозиції. 3 2 2 4 

1*,2*, 

1,2,3, 

10 

Модуль № 3 Основи мікроекономіки 
5 6 3 15 

1*,2*, 

1,3,4,8,

11 

Модуль-

ний конт-

роль 

7 
 Конкуренція та монополія  в ринково-

му механізмі.   2 2  2 

1*,2*, 

1,3,4,8,

11 

 

семінар-

ські за-

няття, 

практичні 

роботи, 

тестуван-

ня 

 

8 
Витрати виробництва та прибуток. 

  3 1 

9 
Підприємництво і організаційні форми 

бізнесу. 2 

1 

 

2 
10 

Види ринків та їх інфраструктура 
1  

11 
Управління сучасним підприємством 

(маркетинг, менеджмент) 

 
 2  2 



Модуль № 4 Основи макроекономіки 
8 8 8 17 

1*,2*, 

1,3,4,7,

11,15 

 

Модуль-

ний конт-

роль 

12 
ВВП,його складові,методи обчислення. 

  4 1 2* 
практична 

робота 

13 
Кредитно-банківська система 

 2  2 

1*,2*, 

1,3,4,7,

11,15 

17 

 

семінарські 

заняття, 

тестування, 

практичні 

роботи 

14 
Податково-бюджетна система та фіска-

льна політика.  2 

2 

2 1  

15 
Розподіл доходів. Політика доходів та її 

інструменти 2    

16 
Зайнятість і безробіття.  

2 
2 2 1  

17 
Інфляція та антиінфляційна політика. 

2 

Модуль № 5  Економіка спорту 
6 2 4 10 

3* 

4*,5*, 

17,18 

Модуль-

ний конт-

роль 

18 
Економіка фізичної культури і спорту 

як навчальна дисципліна 2     

семінарські 

заняття, 

практичні 

робо-

ти,тестува

ння 

19 
Матеріально-технічна база галузі «Фі-

зична культура і спорт». Фінансування 

фізичної культури та спорту 
2     

20 
Організація звіту та звітності у фізичній 

культурі та спорті. 2     

21 
Бюджет фізкультурно-спортивної орга-

нізації: складання, розрахунок.   2 1  

22 
Кошторис поїздки на змагання та про-

ведення фізкультурно-спортивного за-

ходу : складання, розрахунок 
  2 1  

23 ІСПИТ   4 10   

ВСЬОГО ГОДИН 150 30 26 20 74   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 

 

Назва теми Кіль-

кість 

ауди-

торних 

годин 

1. Предмет, метод і функції економічної теорії. 2 

2. Основні питання економіки. Економічні системи 2 

3. Основні суб’єкти економіки та їх взаємодія. 1 

4. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів. 1 

5. Проблема вибору в економіці та альтернативна вартість. 2 

6. Попит і пропозиція в ринковому механізмі. Взаємодія 

попиту та пропозиції. 
3 

7. Конкуренція  та монополія в ринковому механізмі. 2 

8. Види ринків та їх інфраструктура. 1 

9. Підприємництво і організаційні форми бізнесу. 2 

10. Податково-бюджетна система та фіскальна політика. 2 

11. Розподіл доходів. Політика доходів та її інструменти. 2 

12. Інфляція та антиінфляційна політика. 2 

13. Зайнятість і безробіття. 2 

14. Економіка фізичної культури і спорту як навчальна дис-

ципліна 
2 

15. Матеріально-технічна база галузі «Фізична культура і 

спорт». Фінансування фізичної культури та спорту 
2 

16. Організація звіту та звітності у фізичній культурі та спо-

рті. 
2 

 Всього 30 

 

6. Теми семінарських занять 
№  

з/п 

 

Назва теми Кіль-

кість 

ауди-

торних 

годин 
1. Предмет, метод і функції економічної теорії. 1 

2. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів 

Проблема вибору в економіці та альтернативна вартість. 
1 

4. Попит і пропозиція в ринковому механізмі. Взаємодія 

попиту та пропозиції. 
2 

5. Конкуренція  та монополія в ринковому механізмі. 2 



6. Витрати виробництва та прибуток. Підприємництво і ор-

ганізаційні форми бізнесу. 
1 

7. Управління сучасним підприємством (менеджмент, мар-

кетинг) 
2 

8. Кредитно-банківська система 2 

9. Податково-бюджетна система та фіскальна політика. 

Політика доходів та її інструменти. 
2 

10  Інфляція та антиінфляційна політика. Зайнятість і без-

робіття. 
2 

 Всього 15+1

1 

 

7. Теми практичних занять 

№  

з/п 

 

Назва теми Кіль-

кість 

ауди-

торних 

годин 
1. Основні етапи становлення економічної теорії, економі-

чні школи. 
3 

2. Попит, пропозиція в ринковому механізмі. Взаємодія 

попиту та пропозиції. 
2 

3. Витрати виробництва та прибуток. 3 

4. ВВП, його складові, методи обчислення. 4 

5. Податково-бюджетна та фіскальна політика. Розрахунок 

заробітної плати та визначення податку 
2 

6. Безробіття та інфляція (вирішення задач) 2 

7. Бюджет фізкультурно-спортивної організації: складання, 

розрахунок. 
2 

8. Кошторис поїздки на змагання та проведення фізкульту-

рно-спортивного заходу : складання, розрахунок 
2 

 Всього 20 

 

 
 



8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми (змісто-

вий модуль) 

Короткий зміст Кількість  

годин 

1. 

 

Вступ до еконо-

мічної теорії 

 «Основні критерії, рушійні сили та фак-

тори економічного прогресу» Самостійне 

опрацювання теми; підготовка письмового звіту. 
1 

  «Дайте визначення економічному зако-

ну, назвіть основні типи цих законів» Са-

мостійне опрацювання теми; підготовка письмо-

вого звіту. 

1 

« Що таке власність, економічна власність 

і чим економічна власність відрізняється 

від економічних відносин?» Самостійне 

опрацювання теми; підготовка письмового звіту 

1 

« Основні етапи становлення економічної 

теорії, економічні школи» Самостійне опра-

цювання теми; підготовка письмового звіту 

 

Підготовка до семінарів   2 

Підготовка до практичних робіт 2 

 Підготовка до МКР  
3 

 Разом  М 1  10 

2  

Фундаментальні 

поняття економі-

ки 

«Товар та його фактори» Самостійне опра-

цювання теми; підготовка письмового звіту. 
1 

« Розкрийте структуру економічних пот-

реб. Який взаємозв’язок існує між еконо-

мічними потребами та економічними ін-

тересами?» Самостійне опрацювання теми; 

підготовка письмового звіту 

1 

«Скласти дерево власних потреб.» підгото-

вка письмового звіту 
1 

 « Проблема вибору в економіці. Альтер-

нативна вартість» Самостійне опрацювання 

теми; підготовка письмового звіту 

 

Підготовка до семінарів   4 

Підготовка до практичних робіт 2 

   Підготовка до МКР  3 

 Разом  М 2  12 

3. 

 

 

Основи мікрое-

кономіки 

«Сутність та зміст капіталу»     Самостійне 

опрацювання теми; підготовка письмового звіту. 
1 

«У чому полягає основна відмінність між 

європейською та американською систе-
1 



мою антимонопольної діяльності держа-

ви?»» Самостійне опрацювання теми; підготов-

ка письмового звіту. 

 «Найбільші монополісти України. Їх ко-

ротка характеристика» Самостійне опрацю-

вання теми; підготовка письмового звіту. 

1 

 « Управління сучасними підприємством 

– менеджмент» Самостійне опрацювання те-

ми; підготовка письмового звіту 

1 

 « Управління сучасним підприємством – 

маркетинг» Самостійне опрацювання теми; 

підготовка письмового звіту 

1 

Підготовка до семінарів 6 

Підготовка до практичної роботи 1 

Підготовка до МКР  4 

 Разом М 3  15 

4. 
Основи макрое-

кономіки 

«Економічне зростання і циклічність еко-

номічного розвитку» Самостійне опрацюван-

ня теми; підготовка письмового звіту. 
1 

« Міжнародна торгівля та особливості її 

розвитку в сучасних умовах» Самостійне 

опрацювання теми; підготовка письмового звіту. 
1 

« Міжнародна валютна система» Самостій-

не опрацювання теми; підготовка письмового 

звіту. 
1 

« Глобалізація економіки» Самостійне опра-

цювання теми; підготовка письмового звіту. 1 

  «Кредитно - банківська система Украї-

ни.» Самостійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту 
1 

Підготовка до семінарів 6 

Підготовка до практичних робіт 2 

Підготовка до МКР 4 

 Разом М 4  17 

5 Економіка спорту 

«Стан забезпечення матеріальною базою 

галузі ФКіС» Самостійне опрацювання теми; 

підготовка письмового звіту 
1 

«Методи стимулювання праці працівників 

галузі» Самостійне опрацювання теми; підгото-

вка письмового звіту 
1 

« Джерела фінансування фізкультурно-

спортивних організацій» Самостійне опра-
1 



цювання теми; підготовка письмового звіту 

« Визначення беззбитковості діяльності 

спортивних споруд» Самостійне опрацюван-

ня теми; підготовка письмового звіту 
1 

« Економічні проблеми та перспективи 

розвитку фізичної культури та спорту» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка пись-

мового звіту 

1 

Підготовка до семінарів - 

Підготовка до практичних робіт 2 

Підготовка до МКР 3 

 Разом М 5  10 

 Підготовка до підсумкового тестування 10 

 ВСЬОГО  74 

 
Розподіл  годин самостійної  роботи за модулями 

 

Підготовка до семінарів М1- 2          М2 –  4        М3-6 

         М4- 6                М5 -- 

Підготовка до практичних робіт М1- 2          М2 –  2        М3- 2 

          М4- 3                М5 - 2 

Опрацювання програмного матеріалу, 

що не викладається на лекціях. 
М1-   3        М2 –  3         М3- 3 

          М4-  4                М5 - 5 

Підготовка до модульної контрольної 

роботи 
М1-  3         М2 – 3         М3- 4 

           М4-  4               М5 - 3 

Підготовка до іспиту 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Календарне планування дисципліни 

 

№ 

п.п 
Зміст Кількість годин 

д
ат

а 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

р
о
б

о
ти

 

Модуль № 1 5 2   
1-2 Предмет, метод і функції економічної теорії 2    
3 Предмет, метод і функції економічної теорії  1   

4-5 Основні питання економічної теорії. Еконо-

мічні системи. 
2    

6 Основні суб’єкти економіки та їх взаємодія 1    
7 Модульна контрольна робота № 1   1   

Модуль № 2 3 3 2  
8 Безмежність потреб та обмеженість ресурсів. 1    

9-10 Попит і пропозиція в ринковому механізмі. 

Взаємодія попиту та пропозиції. 
2    

11-12 Попит і пропозиція в ринковому механізмі. 

Взаємодія попиту та пропозиції. 
 2   

13-14 Попит і пропозиція в ринковому механізмі. 

Взаємодія попиту та пропозиції. 
  2  

15 Модульна контрольна робота № 2  1   

Модуль № 3  5 5 2  
 Основи мікроекономіки.     

16-17 Конкуренція та монополія в ринковому меха-

нізмі. 
2    

18-19 Конкуренція в ринковому механізмі.  2   
20-21 Підприємництво і організаційні форми бізне-

су. 
2    

22 Види ринків та їх інфраструктура 1    
23-24 Витрати виробництва та прибуток.   2  

25 Підприємництво і організаційні форми бізне-

су. Витрати виробництва та прибуток. 
 1   

26-27 Модульна контрольна робота № 3  2   

Модуль № 4     
 Основи макроекономіки 8 8 8  

28-29 ВВП, його складові, методи обчислення.   2  



30-31 Розподіл доходів. Політика доходів та її ін-

струментів. 
2    

32-33 Податково-бюджетна система та фіскальна  

політика. 
2    

34-35 Податково-бюджетна система та фіскальна  

політика. Розрахунок заробітної плати та ви-

значення податку. 

  2 
 

36-37 Податково-бюджетна система та фіскальна  

політика 
 2   

38-39 Зайнятість та безробіття. 2    
40-41 Інфляція та антиінфляційна політика. 2    
42-43 Зайнятість та безробіття. Інфляція та антиін-

фляційна політика.( вирішення задач) 
  2  

44-45 Зайнятість та безробіття. Інфляція та антиін-

фляційна політика. 
 2  

 

46-47 Модульна контрольна робота № 4  2   

Модуль № 5     

 Економіка фізичної культури та спорту 6 2 4  

48 Економіка фізичної культури і спорту 

як навчальна дисципліна 

1   
 

49-50 Матеріально-технічна база галузі «Фі-

зична культура і спорт». Фінансування 

фізичної культури та спорту 

2   

 

51-52 Організація звіту та звітності у фізичній 

культурі та спорті. 

2   
 

53-54 Бюджет фізкультурно-спортивної орга-

нізації: складання, розрахунок. 

  2 
 

55-56 Кошторис поїздки на змагання та про-

ведення фізкультурно-спортивного за-

ходу : складання, розрахунок 

  2 

 

57 Модульна контрольна робота № 5  1   

58-

59-

60 

ІСПИТ(підсумкове тестування)  3  
 

 

 

 

 



10. Рейтингова система оцінювання  
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Іспит Сума 

12 14 18 28 18 10 100 

Модуль № 1 ( всього 12   балів) 

Семінари – 2 бали  

Модульна контрольна робота – 4 бали 

Самостійна робота – 6 балів (4 теми по 1,5 бали) 

Мінімальна необхідна  сума балів – 7 

 

Модуль № 2 (всього   14  балів) 

Семінари –3  бали (1 по 3 бали кожен) 

Практична робота – 1 бал (одна) 

Модульна контрольна робота –  4 бали 

Самостійна робота – 6 балів (4 теми по 1,5 бали) 

Мінімальна необхідна сума балів – 8 

 

Модуль № 3 (всього  18 балів) 

Семінари – 4 бали (2 по 2 балів кожен) 

Практичні роботи – 2,5 бали (одна) 

Модульна контрольна робота – 4 бали 

Самостійна робота -  6 балів (5 тем по 1,5 бали) 

Мінімальна необхідна  сума балів – 11 

 

Модуль № 4 (всього  28 балів) 

Семінари – 6 балів (2 по 3 бали кожен) 

Практичні роботи – 6 балів (3 по 2 бали) 

Модульна контрольна робота – 6 балів 

Самостійна робота -  10 балів (5 тем по 2 бали) 

Мінімальна необхідна  сума балів – 17 

 

Модуль № 5 (всього  18 балів) 

Семінари – --- 

Практичні роботи – 4 бали (2 по 2 бали) 

Модульна контрольна робота – 4 бали 

Самостійна робота - 10 балів (5 тем по 2 бали) 

Мінімальна необхідна  сума балів – 11 

 

 ІСПИТ (підсумкове тестування) – 10 

мінімальна  необхідна сума балів - 6 

 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

За 

шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою ДФКС 

3 семестр 4 семестр 

А відмінно 40-44 90-100 

В   добре 35,5-39 82-89 

С добре 32,5-35 74-81 

D задовільно 28-32 64-73 

Е задовільно 26-27,5 60-63 

FX 

незадовільно 

 з можливістю повторного 

складання 

15,4-25,5 35-59 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

0-15 0-34 

 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчальний посібник « Основи економічної теорії» 

2. Питання для підсумкового контролю. 

3. Лекційний курс. 

4. Теми семінарських занять. 

5. Практичні  роботи. 

6. Модульні контрольні роботи. 

7. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

8. Питання для самостійного опрацювання. 

     9. Рейтингова система оцінювання. 

     10. Презентації 

 

12. Рекомендована література 
 

Основна* 

1. Мочерний С.В. Економічна теорія. Посібник. – К.: Видавничий центр 

“Академія”. – 2001. – 656 с. 

2. Пархомець С.А. Основи економічної теорії.Посібник для студентів.- Д.-

2011.-108с. 

3. За ред.. В.В.Кузина Економика физической культури М.2001 



4.  М.И.Золотов и др.Менеджмент и економика ФКи С.М.2001  

5.  Мічуда Ю.П. Сфера ФК і С в умовах ринку. К:2007. 

 

Допоміжна 

1. Баб’як М. Н. Економічна теорія: Навч. посіб. / М. Н. Баб’як,Л. А. Пешен-

кова, А. В. Рибчук. — К.: ЦНЛ, 2005. 

2. Бревнов А. А. Основы экономической теории: Учеб.пособие. — 

Х.:Одиссей, 2004. 

3. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. 

— 2-ге вид. — К.: Знання-Прес, 2003. 

4. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономі-

ка, економічний аналіз, економіка підприємства,менеджмент, маркетинг, фі-

нанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): Терміни, поняття, персоналії / 

За наук.ред. Г. І. Башнянина, В. С. Іртемчука. — К.: Магнолія плюс, 2004. 

5. Дорошевский М. В. Основы экономики: Учеб.пособие / М. В. Дорошевс-

кий, Г. В. Мысливец. — К.: МАУП, 2004. 

6. Економічна теорія. Політична економія: Підручник. — 2-ге вид./ За ред. В. 

Д. Базилевича. — К.: Знання-Прес, 2005. 

7. Малиш Н. А. Макроекономіка: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. 

8. Мікроекономіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Гончарова, 

А. І. Ігнатюк, Н. А. Малиш та ін. — К.: МАУП, 2005. 

9. Основи економічної теорія: Підручник / За ред. В. А. Предборського. — К.: 

Кондор, 2002. 

10. Основи економічної теорії: Підручник / О. О. Мамалуй, О. А. Гриценко, Г. 

Ю. Данопих та ін.; За заг. ред. О. О. Мамалуя. — К.:Юрінком Інтер, 2003. 

11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред.Г. Н. Клим-

ка, В. П. Нестеренка. — К.: Знання-Прес, 2004. 

12. Політекономія: Навч. посіб. / За заг. ред. Г. А. Оганяна. — К.:МАУП, 

2003. 

13. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. 

— К.: Академвидав, 2004. 

14. Румянцев А. П., Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Підручник. — К.: 

Знання-Прес, 2003. 

15. Сломан Дж., Сатклифф М. Экономикс. — СПб.: Питер, 2005. 

16. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. — К.:Юрінком-

Інтер, 2003. 

17.  Степанова О. Н. Маркетинг в сфере физической культу- ры и спорта. — 

М., 2003 

18. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. И. Золотов, В. В. Кузин, М 

 

 

13. Інформаційні ресурси 



Використовуються в електронному вигляді: 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Теми семінарських занять. 

4. Практичні роботи. 

5. Питання для самостійного опрацювання. 

6. Рейтингова система оцінювання. 

7. Презентації. 

 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Лист МОН України №1/9-307 від 19.06.2002 // Інформаційний Вісник 

МОН «Вища освіта». – 2003. – № 11. – с.45. 

2. www.niss.gov.ua.  

3. www.ukrstat.gov.ua. 

4. cpsr.org.ua. 

5. hdr.undp.org. 

6. e-news.com.ua/govt 

7. www.mon.gov.ua/ 

8. www.tspu.edu.ua/кредитно-модульна система 

 

 

 

 
Використання Інтернет при вивченні економічних дисцип-

лін 
 

ОФІЦІЙНІ САЙТИ 

http://www.rada.kiev.ua/ 

Офіційний сайт Верховної Ради України. На сайті містяться Конституція 

України, законодавство, законопроекти.  Тут можна отримати інформа-

цію про пленарні засідання, депутатський корпус. На сайті є посилання 

до сайтів Парламенті закордонних країн, сторінки депутатських фракцій 

та груп,міжнародні парламентські інститути. 

http://www.kmu.gov.ua/ 

Сайт Кабінету Міністрів України пропонує офіційну інформацію Уряду 

України, статистику. 

http://www.me.gov.ua/ 

Офіційний сайт Міністерства економіки України. 

http://www.minfin.gov.ua/ 

Сайт Міністерства фінансів України поряд з іншою офіційною 

Інформацією пропонує відвідувачам Бюджет України, дослідження та 

огляди, публікації, закони, укази Президента, Постанови КабінетуМініс-

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.tspu.edu.ua/кредитно-модульнасистема


трів, скорочений зміст журналу “Фінанси України”. 

http://www.mstu.gov.ua/ 

Міністерство освіти і науки України. 

http://www.business-rada.kmu.org.ua/ 

Сайт Ради підприємців України при КМУ. На сайті створені форуми для 

обговорення різноманітних тем. Сайт має каталог посилань до інших ре-

сурсів Інтернет, які включаютьдо себе Державні органи влади, громад-

ські організації та компанії України, активно залучені до процесів розви-

тку підприємництва в країні. 

http://www.bank.gov.ua/ 

Офіційний сайт Національного банку України. На сайті можназнайти 

інформацію про банківську систему, основні заходи грошово-кредитної 

політики з 1999 року, основні макроекономічні показники економічного 

та соціального стану України з 1996 року, статистичну інформа-

цію(баланс НБУ, об’єми грошової маси, відсоткові ставки рефінансу-

вання комерційних банків, монетарні показникиУкраїни, тенденції), ін-

формацію про Платіжний баланс України з коментарями та аналізом, 

інформацію про фінансові ринки, законодавствоУкраїни, іншуофіційну-

інформацію. 

http://www.sta.gov.ua/ 

Сайт державної податкової адміністрації. Серед інших матеріалів на 

Сайті публікується інформація про податкове законодавство, описана 

система оподаткування в Україні, представлена бізнес-інформація, у то-

му числі інформація за індексами інфляції, розміри мінімальної заробіт-

ної плати та облікові ставки НБУ та інша офіційна інформація, подан і 

посилання до сайтів органів законодавчої, виконавчої та судової влади, 

податкових відомств країн-учасниць СНД та інших держав. 

http://www.ucee.com.ua/ 

Сайт Української Ради з Економічної Освіти(УРЕО). На сайті Ви знай-

дете інформацію щодо діяльності УРЕО, матеріали до лекцій та семіна-

рів з економічної теорії та методику їх проведення, глосарій базових 

економічних понять, завдання до всеукраїнських та міжнародних олім-

піад з економіки, статистичні дані, координати регіональних центрів з 

економічної освіти та інше. 

http://www.ncee.net/ 

Сайт National Council on Economic Education (США). На сайті багато 

Інформації англійською мовою, що є корисною для студентів та викла-

дачів. 

Українські сайти новин 

http://www.interfax.kiev.ua 

Сайт Інформаційного Агентства “Інтерфакс-Україна”. 

http://www.korrespondent.net 

http://www.podrobnosti.com.ua 

http://www.elvisti.com.ua 



Пошукові сайти та каталоги 

– українські: 

http://www.a-counter.kiev.ua 

http://www.meta-ukraine.com 

http://www.gala.net 

– російські: 

http://www.rambler.ru 

http://www.yandex.ru 

– англомовні: 

http://www.yahoo.com 

http://www.altavista.com 

http://www.infoseek.com 

Сайти з навчальними матеріалами з економічної теорії 

http://www.econ.pu.ru/edu/courses/html/4501/index.html 

На сторінках подані програми курсів “Економічна теорія” економічного 

факультету Санкт-Петербурзького державного університету: план занять 

та література з кожної з тем. 

http://www.vfengec.vbu.ru/econ_lek/20/Index/html 

Надано конспект лекційних матеріалів з економічної теорії. Є питання 

до самостійного контролю, список термінів та понять до курсу, екзаме-

наційні питання.(Виборзька філія Санкт-Петербурзькогоінженерно-

економічного університету). 

http://ngo.org.ru/ngoss/get/id130666.html 

На сайті запропонований курс економічного коледжу “Економіка” – 

“Основи ринкової економіки” для учнів 8 – 9 класів. В книзі запропоно-

вані теоретичні матеріали, тести, завдання, питання для самостійного 

контролю та обговорювання, література. 

Інші сайти 

http://www.tax.com.ua/ 

Сайт про податкову систему України. 

http://www.ucci.org.ua/ 

Торговельно-промислова Палата України. 

http://www.ufs.kiev.ua/ 

Український Фінансовий Сервер. 

http://www.ingfn.com.ua/ 

Фінансові новини.__ 

 
 

 
 

 

 



Примітка: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого нав-

чального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послі-

довність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби по-

точного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається 

на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджуєть-

ся заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм). 

 

 

 

 


