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Метою навчальної дисципліни «Ринкова економіка» є формування у 

студентів економічних спеціальностей глибоких знань щодо науково-

методологічних засад функціонування соціально-економічних систем та 

надати системне уявлення про механізм функціонування ринкової економіки 

та її інститутів, пояснити дії Уряду України по створенню умов 

функціонування ринку, дати аналіз сучасного стану економічних реформ, 

фінансово-кредитної системи, зовнішньоекономічної діяльності. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Ринкова 

економіка» є засвоєння наступних дисциплін: «Політекономія», 

«Макроекономіка». 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Ринкова економіка» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) зміст сучасної ринкової економіки для застосування його у 

професійній практичній діяльності;  

2) теоретико-методологічний зміст категоріально-понятійного апарату 

навчальної дисципліни з метою його застосування в професійній діяльності; 

3) суть та необхідність формування стратегії соціально-економічного 

розвитку, суть соціально-економічного прогнозування в системі державного 

регулювання економіки, методику складання економічних прогнозів 

 

вміти: 

1) тлумачити теорії регулювання економіки, роль держави в 

економіці, форми впливу держави на економіку, характеристику методів 

регулювання економіки, систему органів управління та регулювання 

економіки; 

2) вільно орієнтуватися в тенденціях змін економічного зростання; 

розв’язувати теоретичні і практичні завдання сучасних економічних циклів, 

механізмів регулювання ринкової кон’юнктури; 

3) визначати пріоритетні галузі, механізми структурної перебудови 

економіки, основні напрямки інвестиційної діяльності; 

4) використовувати знання з ринкової економіки як підґрунтя для 

набуття досвіду в сфері зовнішньоекономічній діяльності, здійснювати та 

регулювати діяльність суб'єктів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, регулювати зовнішню торгівлю, 

міжнародні інвестиційні процеси; 

5) застосовувати методи дослідження та аналізу сучасного стану 

національної економіки, вітчизняного ринку та існуючих механізмів його 

регулювання, визначати вплив різних факторів на економічний розвиток 

країни. 

 

Професійні компетентності за результатами вивчення «Ринкової 

економіки»: 

ЗК3 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК4 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5 – Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 



СК1 – Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях 

СК11 – Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей економічних інституціональних систем і процесів 

та із застосуванням сучасного методичного інструментарію 

СК13 – Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно). 



Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. МОДЕЛІ РИНКУ Й ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Ринок як економічна категорія. Вирішення фундаментальних питань 

економіки в умовах ринкової системи господарства. Ринкова інфраструктура. 

Типи та види ринку. Основні принципи ринкової економіки. Територіальні 

ознаки ринку. Збалансований не збалансований ринок. Механізм дії ринкової 

економіки, її закони 

Моделі ринку й економічної політики. Значення та ступінь відкритості 

національної економіки. 

 

ТЕМА 2. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

 

Політика державного регулювання як складова господарської системи. 

Основні функції державного регулювання. Національні особливості 

державного регулювання. Макроекономічна рівновага в системі ринкового 

господарства.  

Економічні функції місцевих органів влади. Основні форми державного 

регулювання. Політика економічного розвитку. Зовнішньоекономічна 

політика державного регулювання. Вплив політики державного регулювання 

на конкурентно-ринкову систему розподілу суспільного продукту і 

споживання. Роль валютної політики в зовнішньоекономічній політиці 

держави. 

 

ТЕМА 3. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

 

Сутність і основні методи інноваційної політики держави. Національна 

інноваційна система. Ринковий механізм та науково-технічний прогрес. 

Антимонопольне законодавство в інноваційному процесі.  

Роль венчурного капіталу в інноваційному процесі. Ефективне 

використання інтелектуальної власності. Взаємозв'язок реалізації 

Національної інноваційної системи з розвитком фінансово-кредитної 

системи. 

 

ТЕМА 4. РИНОК ПРАЦІ  

 

Ринок праці та його складові. Особливості функціонування ринку праці 

в Україні. Співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці. Біржа праці 

та її функції. Ринок праці як ринок недосконалої конкуренції. Форма і зміст 

ринку праці з точки зору об'єкту купівлі-продажу. Колективні договори як 

основні умови найму робочої сили. 

 

 

 

 

 



ТЕМА 5. РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Поняття ринку природних ресурсів. Суб'єкти та об'єкти ринку 

природних ресурсів. Становлення та розвиток природних ринків України. 

Землеустрій та будівництво.  

Обмеженість пропозиції земельних ресурсів. Рівновага на ринку послуг 

землі. Диференційна земельна рента. Ціна землі як капітального активу. 

Теорія граничної продуктивності і земельна рента. Альтернативна цінність 

послуг землі і земельна рента. 

 

ТЕМА 6. РИНОК КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ 

 

Гроші та їх функції. Поняття і типи грошових систем. Сутність і форми 

кредиту. Грошова маса та її структура. Рівновага на грошовому ринку. 

Сутність, структура та функції ринку кредитних ресурсів. Банківська система 

України як основний елемент ринку кредитних ресурсів. Спеціалізовані 

небанківські кредитно-фінансові інститути. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Ринкова економіка» передбачено: 

- для денної форми навчання (І семестр) – залік; 

- для заочної форми навчання (І семестр) – залік. 



Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 

за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 

якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів денної/заочної форми 

навчання 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні 
чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді 
на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів денної форми 

навчання 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному 
обсязі. Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна 



активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час самостійної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів денної форми 

навчання 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та 
практичні вміння; всі розрахункові завдання, передбачені 
індивідуальною роботою, виконані в повному обсязі. Під час 
індивідуальної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час індивідуальної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 



1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені 
планом індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів для заочної форми 

навчання 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

21-30 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному обсязі. 
Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
економічної теорії та практики. 

11-20 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час самостійної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді 
на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

1-10 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів для заочної 

форми навчання 



Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

7-10 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та практичні 
вміння; всі розрахункові завдання, передбачені індивідуальною роботою, 
виконані в повному обсязі. Під час індивідуальної роботи 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання та розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, економічної теорії та практики. 

4-6 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час індивідуальної роботи продемонстрована ініціативність. 
Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства, економічної теорії та практики. 

1-3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни «Ринкова 

економіка» здійснюється відповідно до формули:  

П=ПК+З≤100, 

 де ПК – бали за поточний контроль (40-60 балів),       

З – бали за результатами складання заліку 

 

Для денної форми навчання: 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий 

контроль 

ЗАЛІК (З) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

 

 

 

 

 



Для заочної форми навчання: 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий 

контроль 

ЗАЛІК (З) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 30 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

 

Критерії переведення оцінок за 100-бальною шкалою у національну шкалу та 

шкалу ЄКТС для денної та заочної форми навчання 

Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

О ц і н к а  з а  ш к а л о ю  Є К Т С 

Залік Екзамен

/ 

диферен

ційован

ий залік 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

90–100 

за
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Відмінно А 

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу засвоєний у повному 

обсязі; сформовані необхідні практичні навички роботи із 
засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені 
програмою навчання, виконані в повному обсязі. 

83–89 

Добре 

B 

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний у 

повному обсязі; в основному сформовані необхідні 
практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі 

навчальні завдання, передбачені програмою навчання, 
виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимальної. 

75–82 C 

«Добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний цілком; в 
основному сформовані практичні навички роботи із 
засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені 
програмою навчання, виконані, якість виконання жодного з 
них не оцінена мінімальною кількістю балів, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

68–74 

Задовіль

но 

D 

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу засвоєний не 

повністю, але прогалини не носять істотного характеру; в 

основному сформовані необхідні практичні навички роботи 
із засвоєним матеріалом; більшість передбачених 
програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять помилки. 

60–67 E 

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково; не сформовані деякі практичні навички роботи; 
частина передбачених програмою навчання навчальних 
завдань не виконані або якість виконання деяких з них 
оцінено числом балів, близьким до мінімального. 

35–59 

Н
ез

а
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Незадові

льно 

FX 

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу 
засвоєний частково; не сформовані необхідні практичні 
навички роботи; більшість навчальних завдань не виконано 
або якість їх виконання оцінено кількістю балів, близькою 
до мінімальної; при додатковій самостійній роботі над 
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного 

складання). 

1–34 F 
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу 
не засвоєний; не сформовані необхідні практичні навички 



Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

О ц і н к а  з а  ш к а л о ю  Є К Т С 

Залік Екзамен

/ 

диферен

ційован

ий залік 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

роботи; всі виконані навчальні завдання містять грубі 
помилки або не виконані взагалі; додаткова самостійна 
робота над матеріалом курсу не призведе до значного 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

 

Для навчальної дисципліни «Ринкова економіка» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль 

(може проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування 

зокрема з використанням системи управління дистанційним навчанням 

«Moodle»), презентації результатів виконаних завдань та досліджень, 

студентські презентації та виступи на наукових заходах, виступу на 

семінарських заняттях, ділових ігор, рефератів, есе. 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

Мультимедійне обладнання 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації)  

Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності) 



 

Додаток 1.1. 

до Робочої програми 

з навчальної дисципліни 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

_________ Лариса НАЛИВАЙКО 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

РИНКОВА ЕКОНОМІКА 

 

Освітній ступінь бакалавр                                Спеціальність 051 «Економіка» 
                                (назва ступеня вищої освіти)                                                                  (шифр і назва)  

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ДЕННА Обсяг   3  кредити ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління 

 

Курс __2___   Групи  _Б-ЕК-841_ 

 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна 

робота 

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
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ьн
а 

р
о
б

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Моделі ринку й економічної політики 

 
14 4 2 2 10 

2 
Політика державного регулювання 

 
14 4 2 2 10 

3 
Інноваційна політика держави 

 
18 8 4 4 10 

4 
Ринок праці 

 
16 6 2 4 10 



№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна 

робота 

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
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ьн
а 

р
о
б

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Ринок земельних ресурсів 

 
14 4 2 2 10 

6 
Ринок кредитних ресурсів 

 
14 4 2 2 10 

 Разом за семестр 90 30 14 16 60 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту 

 

Протокол від «27» серпня 2019 р., № 1 

 

 

Керівник кафедри      Олена ПАРШИНА 
 

 



Додаток 2 

до Робочої програми  

з навчальної дисципліни  
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

РИНКОВА ЕКОНОМІКА 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Освітній ступінь  бакалавр                         Спеціальність  051 «Економіка» 
                                   (назва ступеня вищої освіти)                                                                (шифр і назва)  

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 

1. Конституція України. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради 

України, 1996. – 142 с. 

2. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та 

допов. станом на 1 січня 2013 р. 

3. Закон України «Про акціонерні товариства» - ВВРУ, 2008, №50-

51, ст . 384. Із змінами, внесеними згідно із Законом №2154-VІ (2154-17) від 

27.04.2010. 

4. Закон України «Про банки и банківську діяльність» // ВВРУ. - 

2001. №5-6. 

5. Закон України «Про Національний банк України» // ВВРУ. 1999. 

- №29. 

6. Закон України «Про інноваційну діяльність» // ВВРУ. - 2002. - 

№36. 

7. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної 

діяльності в Україні» // ВВРУ. - 2003. - №7. 

8. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // ВВРУ. - 1991. - 

№47. 

9. Закон України «Про захист іноземних інвестицій» // ВВРУ. - 

1991. - №46. 

10. Закон України «Про зайнятість населення» 

11. Кодекс України про надра. Офіційний текст. - К .: Юрінком Інтер 

12. Контроль за охороною та використаних земель: нормативно-

правові акти та роз'яснення. Закон України Про державний контроль за 

Використання та охороною земель. - Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2003 N 39, ст.350 

13. Оренда землі: нормативно-правові акти, роз'яснення та судова 

практика / Упоряд .: М. С. Головатюк та ін .; Під заг. ред. М. С. Головатюка. - 

К .: Вид. ПАЛИВОДА А. В. 2007. - 308 с. 

14. Нормативна та експертна грошова оцінка землі: нормативно-

правові акти, коментар и роз'яснення / Упоряд .: М. С. Головатюк та ін .; Під 
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