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ВСТУП 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема розвитку сучасного економічного мислення на сьогодні є 

однією з найактуальніших. Знання з економіки дають можливість ефективно 

проявляти себе в різних сферах діяльності (науково-пізнавальній, науково-

дослідницькій, комерційній, суспільно-політичній та ін.), формувати особисті 

погляди, певні господарські інтереси, завдяки чому створюється система 

забезпечення позитивної результативності праці. 

Перехід українського суспільства від адміністративно-командної системи 

господарювання та управління до ринково-демократичної потребує якісних 

змін у системі навчання та виховання учнівської молоді. 

Економічна підготовка молоді – це система економічного виховання й 

економічної освіти. Педагогічна діяльність, спрямована на розвиток 

економічного мислення через формування економічних знань, умінь і навичок, 

економічно значущих якостей особистості, забезпечує економічне виховання. 

Економічна освіта має на меті ознайомлення з основами економічної теорії і 

прикладних економічних дисциплін (основами бізнесу, підприємницької 

діяльності, бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу тощо), 

формування в учнів уміння приймати обґрунтовані рішення, проведення 

професійної орієнтації в галузі економічної, правової, підприємницької 

діяльності і розвиток підприємницьких здібностей учнів. 

Відповідно до потреб сучасної економіки та інтеграції України в 

європейський простір вивчення економіки як науки забезпечує розвиток 

економічної компетентності й культури, економічного мислення учнів, формує 

навички самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, 

спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища. 

Для реалізації змісту позашкільної освіти дослідницько-

експериментального напряму, виявлення аналітичних та науково-

дослідницьких здібностей обдарованої молоді, формування компетентностей 

особистості у галузі економічних знань, виховання нової генерації економістів 

у Малій академії наук України створено наукове відділення економіки, яке 

об’єднує секції економічної теорії та історії економічної думки, мікро- та 

макроекономіки, фінансів, грошового обігу і кредиту. 
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Збірник навчальних програм дослідницько-експериментального напряму 

позашкільної освіти для наукового відділення економіки МАН України 

підготовлено з метою системного науково-методичного супроводу 

інтелектуального зростання вихованців МАН України, які обирають 

дослідження економічного спрямування. 

Пропоновані програми спрямовані на виявлення та розвиток наукових 

нахилів і дослідницьких здібностей учнів в економічній сфері, залучення їх до 

поглибленого вивчення економічних наук, інтелектуального і духовного 

зростання особистості, виховання економічної культури молоді. 

Збірник навчальних програм буде корисний педагогам позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, які займаються 

питаннями організації науково-дослідницької роботи учнів у галузі економіки, 

освітянам, що працюють з обдарованою молоддю. 

 

О. В. Лісовий, 

директор Національного центру 

«Мала академія наук України» 
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ЗМІСТ I СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАПРЯМУ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(наукове відділення економіки) 

 

 

 

 

 

Програми дослідницько-експериментального напряму (наукове відділення 

економіки) для позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 

(І–ІІ рівнів акредитації) навчальних закладів розроблено на виконання Закону 

України «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

Положення про позашкільний навчальний заклад, Положення про малу академію 

наук учнівської молоді. 

У змісті програм враховано вимоги Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти. 

Збірник, який містить ці програми, є навчально-методичним виданням, 

що визначає зміст, обсяг і порядок вивчення та викладання дисциплін, курсів, 

проведення занять у гуртках і секціях. Основною метою програм є реалізація 

змісту позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму, 

формування компетентності особистості у процесі дослідницької діяльності в 

обраній науковій галузі. 

Відділення економіки об’єднує гуртки, секції, творчі об’єднання 

економічного спрямування, зокрема наукових досліджень в економіці; 

економіки; економічної теорії та історії економічної думки; мікро- та 

макроекономіки; фінансів, грошового обігу і кредиту та інші, що організовані у 

рамках відповідних наукових секцій Малої академії наук України. У цих 

гуртках навчаються учні середнього та старшого шкільного віку. 

Зміст навчальних програм збірника визначається метою формування 

компетентностей особистості, а саме: пізнавальної, практичної, творчої і 

соціальної. 

Пізнавальна компетентність спрямована на поглиблене вивчення та 

засвоєння теоретичних розділів економічних наук, ознайомлення з основами 

пошукової і дослідницької діяльності, методологією та методикою 

досліджень в обраній науковій галузі. 

Практична компетентність передбачає оволодіння навичками науково-

дослідницької діяльності в галузі економічних наук; вміння застосовувати 
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економічні знання на практиці, оперувати науковими категоріями, фактичним 

матеріалом і методикою наукового дослідження, користуватися джерелами 

економічної інформації; розуміння й інтерпретацію складних економічних 

процесів; формування мовної культури, системно-логічного мислення. 

Творча компетентність забезпечує набуття досвіду власної творчої 

діяльності, розвиток логічного мислення, здатності проявляти творчу ініціативу; 

формування стійкого інтересу до пошукової, дослідницької діяльності; виховання 

потреби у творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні. 

Соціальна компетентність спрямована на розвиток моральних якостей, 

економічної культури, громадянської позиції, виховання наукової та пошуково-

дослідницької ініціативи, прагнення до нових знань, потреби у творчому 

самовдосконаленні, ціннісного ставлення до себе та інших, формування 

позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, 

працелюбство тощо), уміння працювати в колективі. 

Навчальна програма як документ нормативно-регламентувального 

характеру визначає зміст освіти, основні вимоги до опанування навчального 

курсу, форми і методи організації освітньої діяльності. 

Кожна програма забезпечує: 

• доступність і належну якість здобуття позашкільної освіти; 

• можливість модернізації змісту дослідницько-експериментального 

напряму позашкільної освіти; 

• достатність теоретичних пояснень та емпіричних даних у навчальному 

матеріалі, конкретність і доцільність уведення наукових понять, загальноприйнятої 

термінології та символік, розкриття наукових положень відповідно до здобутків 

сучасної науки; 

• відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження й 

кількості навчальних годин; 

• спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і 

творчих здібностей учнів, вихованців, слухачів; 

• урахування можливостей і доцільність застосування комп’ютерної 

техніки, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстративного 

матеріалу тощо; 

• використання знань, що їх отримають учні за навчальною програмою 

загальноосвітніх навчальних закладів з основного та суміжних предметів; 

• використання міжпредметних зв’язків. 

Навчальна програма має таку структуру: 

• пояснювальна записка; 

• навчально-тематичний план; 

• зміст програми; 
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• прогнозований результат; 

• орієнтовний перелік обладнання для організації занять; 

• список рекомендованої літератури. 

Пояснювальна записка до програми розкриває освітню концепцію 

навчального курсу, його мету й завдання. У ній подано коротку характеристику 

структури й окремих компонентів програми, особливості організації та основні 

норми вивчення програмного матеріалу. Зазначено вікові групи та кількісний 

склад учнів, на яких розрахована програма. Представлено основні форми і 

методи проведення занять. 

Навчально-тематичний план включає перелік розділів і тем навчального 

матеріалу. У ньому визначається орієнтовна загальна кількість навчальних годин 

із розподілом їх на теоретичні та практичні заняття. Тематичний план 

представлено у вигляді таблиці. 

Зміст програми розкриває зміст розділів, тем відповідно до тематичного 

плану. Наводиться перелік практичних робіт і форми проведення занять. 

Прогнозований результат розкриває вимоги до освітнього рівня 

підготовки учнів за умови реалізації програми. 

Орієнтовний перелік обладнання – це перелік матеріально-технічного 

забезпечення навчально-виховного процесу. Його складено відповідно до 

Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання 

для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.01.2002 р. № 5, окремих нормативних положень. 

Список рекомендованої літератури містить джерела, необхідні педагогам 

та учням для використання в навчально-виховному процесі. 

Кожну програму складено відповідно до рівня класифікації – початковий, 

основний і вищий – та кількості років навчання. 

Програми передбачають наступність у засвоєнні й розвитку знань і вмінь, 

здобутих учнями (вихованцями, слухачами) на попередніх рівнях навчання, а 

також взаємозв’язок із предметами шкільного курсу. 

У всіх програмах гуртків, секцій, творчих об’єднань дослідницько-

експериментального напряму позашкільної освіти передбачено індивідуальну 

роботу. Це регламентовано Положенням про позашкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433  

(зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ від 05.11.2008 р. № 993 , від 

27.08.2010 р. № 769 ) та Положенням про порядок організації індивідуальної та 

групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (зі змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123). 
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Під час підготовки збірника зважали на положення таких нормативних 

документів: 

• Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII; 

• Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р.  

№ 651-ХІV; 

• Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ; 

• Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ; 

• Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента 

України від 17.04.2002 р. № 347/2002; 

• Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013; 

• Державний стандарт базової й повної загальної середньої освіти, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 

(зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 07.08.2013 р. № 538); 

• Концепція позашкільної освіти та виховання, схвалена рішенням колегії 

Міністерства освіти України від 25.12.1996 р., протокол № 16/3-8; 

• Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 (зі змінами, 

внесеними згідно з постановами КМУ від 05.11.2008 р. № 993, від 27.08.2010 р. 

№ 769); 

• Положення про малу академію наук учнівської молоді, затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 р. № 90; 

• Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11.08.2004 р. № 651 (зі змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123); 

• Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в 

позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки 

України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

22.07.2008 р. № 676; 

• Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 31.10.2011 р. № 1243 тощо. 

Керівники гуртків можуть вносити зміни й доповнення до змісту програм з 

огляду на інтереси гуртківців, стан матеріально-технічного забезпечення. 

Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-

експериментальний напрям. Наукове відділення економіки» підготовлений 

колективом Національного центру «Мала академія наук України» та 

педагогічними і науково-педагогічними працівниками закладів освіти України: 
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Комунального позашкільного навчального закладу «Київська мала академія наук 

учнівської молоді», Комунального позашкільного навчального закладу 

«Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю. 

 

Збірник навчальних програм  

підготував авторський колектив: 

 

• «Вступ» (О. В. Лісовий); 

• «Зміст і структура навчальних програм дослідницько-

експериментального напряму позашкільної освіти» (наукове відділення 

економіки) (С. О. Лихота); 

• Програма «Наукові дослідження в економіці», основний рівень 

(216 годин) (Т. С. Приймак); 

• Програма «Економіка», початковий, основний та вищий рівні (144, 216, 

та 324 години) (А. П. Олех); 

• Програма «Економічна теорія та історія економічної думки», вищий 

рівень (324 години) (В. В. Сандугей, Л. М. Панчук); 

• Програма «Мікроекономіка та макроекономіка», вищий рівень 

(324 години) (В. О. Шевчук, Л. М. Панчук); 

• Програма «Фінанси, грошовий обіг і кредит», вищий рівень (324 години) 

(О. І. Ілікчієва, Л. М. Панчук). 

 

Представлені навчальні програми розраховані на педагогічних 

працівників позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 

закладів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та інших фахівців, 

які займаються питаннями позашкільної освіти. 

 

С. О. Лихота,  

заступник директора з методичної роботи  

Національного центру 

«Мала академія наук України» 
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ПРОГРАМА 

 

«Наукові дослідження в економіці» 

 

Основний рівень 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Залучення учнів до науково-дослідницької діяльності є одним із шляхів 

задоволення їх особистісних потреб, стимулювання прагнення розвинути 

індивідуальні здібності, розширення обсягу знань, допрофесійної підготовки, 

формування основних компетенцій, яких потребує сучасне суспільство. 

Зміст програми гуртка «Наукові дослідження в економіці» спрямований 

на розширення уявлень про характер наукового пізнання, розуміння 

фундаментальних знань про економічне життя суспільства; послідовне, 

цілеспрямоване формування в підлітків єдиної економічно-наукової та 

обґрунтованої картини світу; підготовку учнів до самостійного розв’язування 

нестандартних експериментальних завдань (задач) з економіки; написання 

науково-дослідницьких робіт. 

Мета програми полягає у сприянні розвитку творчої, інтелектуальної 

особистості у процесі засвоєння знань про характер наукового процесу пізнання 

явищ та процесів економічної системи, усвідомленню цілісності та 

універсальності математичних і технічних методів опису економічних законів. 

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких 

компетентностей: 

• пізнавальної: ознайомлення з основами науково-дослідницької діяльності; 

оволодіння знаннями про основні методи наукового пізнання, необхідні для 

реалізації дослідницької діяльності з економіки; поглиблення знань у галузі 

економічних наук; формування діалектичного розуміння наукової картини світу; 

• практичної: формування вмінь ставити і розв’язувати проблеми, планувати і 

проводити дослідження, перевіряти достовірність результатів досліджень, 

розв’язувати економічні задачі різними способами, проводити економічний 

аналіз отриманих результатів, моделювати економічні явища та процеси, 

застосовувати математичний апарат для їх опису, використовувати здобуті 

економічні знання на практиці, оперувати науковими категоріями, фактичним 

матеріалом і методикою наукового дослідження, користуватися джерелами 

економічної інформації; оволодіння навичками роботи з науковою інформацією, 

спеціальними та загальнонауковими методами дослідження, що дають змогу 
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самостійно здобувати інформацію економічного характеру; формування мовної 

культури; 

• творчої: набуття досвіду власної творчої та науково-дослідницької 

діяльності, навичок самореалізації; формування системного та логічного 

мислення; вміння знаходити зв’язок науково-дослідницької роботи з предметом 

шкільного курсу – економікою; 

• соціальної: виховання моральних якостей, творчої ініціативності; формування 

інтересу до науково-дослідницької роботи; розвиток позитивних якостей 

емоційно-вольової сфери: працелюбства, відповідальності, колективної взаємодії 

під час науково-дослідницької роботи, культури праці. 

Програма підготовлена з огляду на сучасні досягнення науки і техніки і 

ґрунтується на вимогах Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти з навчального предмета «Економіка». 

Програма «Наукові дослідження в економіці» розрахована на один рік 

навчання. На опрацювання відводиться 216 годин на рік (6 годин на тиждень). 

Програму розраховано на учнів 9–11 класів. Кількість слухачів гуртка –  

10–15 учнів. 

Програма містить необхідні теоретичні відомості із загального курсу 

економіки та методології написання науково-дослідницьких робіт. 

Зміст програми реалізується за допомогою сучасних педагогічних 

технологій (проектні, інтерактивні, інформаційно-комунікативні); 

застосовуються проблемно-пошукові методи навчання. Застосовуються 

різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні 

засоби навчання. 

Залежно від педагогічної мети і завдань послідовно застосовуються 

групові та індивідуальні форми роботи: програмування і планування 

індивідуальної дослідницької діяльності учнів; підготовка до індивідуально-

дослідницької діяльності; дослідження (теоретичні, експериментальні, 

комбіновані); узагальнення результатів дослідження (узагальнюючий семінар, 

наукова дискусія); застосування результатів досліджень; звітування дослідників 

(співбесіда, колективний усний звіт, захист наукової роботи, написання статті, 

конкурсної творчої роботи тощо). 

Для оцінки рівня знань і роботи учня в гуртку передбачено такі форми 

контролю: поточний (співбесіда, обговорення, тестування, розв’язування задач, 

оформлення рефератів); проміжний (створення робіт проміжних етапів 

дослідницької діяльності: написання рефератів, анотацій, рецензій на статті і 

книжки тощо); підсумковий (науково-дослідницька робота, виступи на 

науково-практичних конференціях, участь у різноманітних конкурсах та 

олімпіадах). 



12 
 

За програмою можуть також проводити заняття в групах індивідуального 

навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та 

групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.04.2004 р. № 651 (зі змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

10.12.2008 р. № 1123). Індивідуальні заняття забезпечують диференційований 

підхід відповідно до віку, особистісних можливостей, здібностей учнів, дають 

можливість використовувати різні організаційні форми роботи під час 

проведення наукових досліджень. 

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни 

й доповнення до змісту програми, плануючи свою роботу з огляду на інтереси 

гуртківців і стан матеріально-технічної бази закладу. 

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Керівник гуртка з огляду на 

рівень підготовки дітей може визначати, скільки годин потрібно на опанування 

тієї чи іншої теми, і вносити до програми відповідні корективи. 

Перелік обладнання у програмі подано як орієнтовний виходячи з 

можливостей навчального закладу. 

 

Основний рівень 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Розділ, тема 

Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступ 3 2 1 

2 Поняття про наукове дослідження 15 6 9 

3 Основи роботи з науковою інформацією 15 3 12 

4 
Розроблення основних напрямів 

дослідження 
12 3 9 

5 Методологія наукових досліджень 3 1 2 

6 
Загальнонаукові методи в економічних 

дослідженнях 
12 3 9 

7 
Спеціальні методи в економічних 

дослідженнях 
21 3 18 

8 
Основні методи розв’язування 

економічних задач 
9 3 6 

9 
Оброблення та оформлення результатів 

наукового дослідження 
30 6 24 

10 Економічний аналіз 21 6 15 
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11 
Написання та оформлення  

науково-дослідницької роботи 
27 9 18 

12 
Представлення і захист  

науково-дослідницької роботи 

21 3 18 

13 Конкурси, екскурсії, тематичні заходи 24 10 14 

14 Підсумок 3 1 2 

Разом 216 59 157 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (3 год) 

Мета і завдання роботи гуртка. 

Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. 

Організація робочого місця учня. Організація часу, планування дня учня. 

Правила поведінки у навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із безпеки 

життєдіяльності. Організаційні питання. 

Особливості науково-дослідницької діяльності. Фундаментальні і 

прикладні дослідження. Система економічних наук. 

Практична робота. Проведення аналізу рівня дослідницьких умінь 

учнів. 

 

2. Поняття про наукове дослідження (15 год) 

Наукове дослідження як форма існування і розвитку науки. Особливості 

учнівської науково-дослідницької діяльності. Типи учнівських робіт 

(реферативні, описові, пошукові, експериментальні тощо). 

Вибір теми дослідження. Обґрунтування актуальності науково-

дослідницької роботи. Мета і завдання дослідження. Об’єкт і предмет 

дослідження. Вибір методу. Пошук можливих розв’язків проблеми. 

Формулювання гіпотези. Написання плану дослідження. Вивчення 

літературних джерел. Проведення дослідження. Аналіз, оброблення, 

систематизація матеріалу. Інтерпретація результатів. Формулювання висновків 

та узагальнень. Написання й оформлення тексту науково-дослідницької роботи. 

Підготовка до захисту: написання доповіді, підготовка презентації. 

Практична робота. Тренінг з висунення та обґрунтування гіпотез. 

Формулювання основних етапів науково-дослідницької роботи, 

визначення об’єкта, предмета і завдання дослідження на прикладі наукової 

статті. Ознайомлення із загальною структурою наукових робіт учнів минулих 

років. 
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Постановка проблеми як початкова ланка дослідження. Вибір теми 

дослідження, обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань, 

об’єкта і предмета дослідження. Обговорення вибору теми з науковим 

керівником. Розроблення початкового плану роботи. 

 

3. Основи роботи з науковою інформацією (15 год) 

Загальні принципи роботи з навчальною та науковою літературою. 

Психологічна підготовка до читання. Правила, мета і способи читання. Умови 

раціонального прочитання. Робота зі змістом, анотацією, передмовою і 

післямовою. 

Види економічної літератури: праці відомих представників економічної 

думки; статистичні матеріали; науково-дослідна література; навчальна 

література; науково-популярна література; практичні посібники; довідкова 

література. 

Види раціонального читання спеціальної літератури: цитування, 

конспектування. Правила оформлення бібліографічних посилань. Структура 

тез, статті, доповіді дослідження. Каталоги. Шифри. Анотація та 

бібліографічний опис. Систематизація наукової інформації. Створення власної 

картотеки. Опис книжки на картках. 

Можливості Інтернету для пошуку інформації. Ключові слова як засіб 

пошуку інформації в Інтернеті. Пошук інформації за темою дослідження. 

Практична робота. Робота у бібліотеці. Пошук інформації за темою 

дослідження. Робота з бібліотечними каталогами. Пошук інформації в мережі 

Інтернет. 

Робота з нормативними документами (законодавчими актами, 

документами уряду, положеннями, інструкціями різних органів управління, 

нормами і правилами, стандартами, вказівками тощо). Опрацювання звітних і 

статистичних матеріалів. Ознайомлення з плановими, обліковими, 

контрольними та аналітичними даними. Робота з книжками (монографіями, 

підручниками, навчальними посібниками, словниками, енциклопедіями, 

довідниками). Пошук періодичних видань (газет, журналів, бюлетенів, праць 

інститутів, наукових збірників). 

Розроблення плану читання наукової літератури за обраною темою 

дослідження. Формування огляду джерел за тематикою роботи учня. 

Оформлення списку джерел. Складання термінологічного словника власного 

дослідження. 
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4. Розроблення основних напрямів дослідження (12 год) 

Аналіз і критична оцінка наявної інформації за темою дослідження. 

Вивчення аналогів об’єкта наукового дослідження. Пошук можливих розв’язків 

проблеми. Економічне прогнозування. Формулювання робочої гіпотези. 

Активізація творчої активності. Вивчення нових знань через результати 

попередніх досліджень. Виявлення парадоксів (суперечностей) у процесі 

наукового дослідження. Пошук ідей. 

Практична робота. Розроблення плану і програми дослідження. 

Створення дослідницьких груп і розподіл «ролей» між учнями. Початок роботи 

над дослідженням за планом. Застосування творчих підходів у роботі над 

задумом власної дослідницької роботи. Вправи на висування можливих гіпотез 

до обраної теми науково-дослідницької роботи. Прогнозування результатів 

економічного дослідження. 

 

5. Методологія наукових досліджень (3 год) 

Поняття методології наукового дослідження. Сутність процесу пізнання 

та його ролі у життєдіяльності людини. Наукова діяльність і наукові 

дослідження як одна з форм пізнання світу. Основні методи наукового 

пізнання. Використання даних, отриманих дослідним шляхом. 

Економіка як наука та її роль у пізнанні навколишнього середовища. 

Поняття про сучасні наукові дослідження в економіці. 

Основні поняття і класифікація дослідницьких методів, їхня роль у 

науково-дослідницькій роботі. 

Практична робота. Огляд сучасних наукових досліджень в економіці. 

Формулювання сутності процесу пізнання. Аналіз проблеми взаємозв’язку 

теоретичного й емпіричного рівнів пізнання. Вивчення загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження в сучасних наукових працях з економіки. 

 

6. Загальнонаукові методи в економічних дослідженнях (12 год) 

Аналіз та синтез як основоположні загальнонаукові методи. Їх сутність, 

визначальні особливості та специфіка. Використання аналізу та синтезу в 

економічних дослідженнях. 

Суть індукції і дедукції як методів наукових досліджень. 

Застосування методу моделювання у наукових дослідженнях. 

Абстрагування в економіці. 

Поняття про історичний і логічний методи та їх роль у розумінні сутності 

й етапності формування та розвитку економічних систем. Використання 

історичних і логічних підходів для отримання повного та комплексного 

уявлення про розвиток економічного об’єкта чи явища. 
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Застосування методів спостереження, порівняння та вимірювання в 

економічних дослідженнях. Основні підходи до аналізу отриманих результатів. 

Сутність експерименту як методу наукового дослідження. Наукове 

дослідження через проведення експерименту, його види. Способи фіксації 

результатів дослідження. Підготовка таблиць. Оброблення й інтерпретація 

експериментальних даних. Правила побудови графіків. Визначення меж 

застосування результатів експерименту. 

Сутність і поняття узагальнюючих та часткових методів наукових 

досліджень, їх види. Доцільність застосування цих методів для аналізу 

економічних процесів і явищ. Напрями використання отриманих результатів. 

Практична робота. Розроблення та апробація моделі економічного 

явища або процесу, що досліджується. Застосування методу аналізу до 

отриманих теоретичних висновків. 

Проведення тренінгу із застосування емпіричних, емпірико-теоретичних і 

теоретичних методів наукового дослідження на прикладі товару чи послуги. 

Аналіз проведеного тренінгу: попит, пропозиція, цінова політика протягом 

декількох останніх років (вартість), асортимент, аналоги. Формулювання 

висновків. 

Проведення експерименту або спостереження за темою дослідження. 

Підготовка, організація та проведення експерименту. Оформлення результатів 

дослідження: заповнення таблиць, побудова графіків. 

 

7. Спеціальні методи в економічних дослідженнях (21 год) 

Групи спеціальних методів економічних досліджень. Безпосереднє 

спостереження, його суть як методу наукового пізнання. Види спостережень. 

Опитування як метод збирання інформації. Різновиди опитування. Застосування 

методів фотографування у дослідженнях економічних процесів, їх 

класифікація. Хронометраж. 

Групування як один із методів оброблення інформації, його види. 

Розрахунок відносних і середніх величин. Показники варіації. Аналітичні 

таблиці як поширений метод оброблення інформації в економічних 

дослідженнях. Суть графічного зображення економічних даних. Побудова 

динамічних рядів і розрахунок індексів. 

Застосування методу порівняння в економічному аналізі. Елімінування як 

метод проведення аналітичної роботи. Суть методу балансового зв’язку. Метод 

кореляційно-регресійного аналізу. 

Застосування методів планових розрахунків і обґрунтувань: балансового, 

програмно-цільового, техніко-економічних розрахунків, варіантних наближень. 
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Сутність і поняття методів прогнозування: експертних оцінок, 

екстраполяції, економіко-математичного моделювання. 

Практична робота. Опрацювання попередньо зібраної інформації 

методами оброблення економічної інформації. Вибір методів дослідження 

відповідно до специфіки роботи учня. Обговорення результатів власних 

досліджень. 

Семінар «Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення». 

 

8. Основні методи розв’язування економічних задач (9 год) 

Основні вимоги до розв’язування економічних задач. Аналіз тексту 

задачі. План розв’язування. Виконання плану, числовий розрахунок. Основні 

способи розв’язування задач: алгоритми, аналогії, геометричні засоби. 

Математичні методи розв’язування економічних задач. Графічний спосіб 

розв’язування задач. 

Практична робота. Тренінг із розв’язування економічних задач. 

Вирішення простих арифметичних та логічних задач. Обрахунок абсолютних і 

відносних змін показників. Розв’язування задач графічним способом. 

Застосування математичних моделей. Задачі на обрахунок простих і складних 

відсотків. 

 

9. Оброблення та оформлення результатів  

наукового дослідження (30 год) 

Способи оброблення результатів наукового дослідження. Поняття 

точності й достовірності. Розрахунок та оцінка кількісних величин за 

допомогою зіставлення, середніх величин, відсоткового відношення. 

Порівняння результатів дослідження (експерименту, спостереження) з теорією. 

Аналіз одержаних результатів. Вивчення і розгляд результатів наукового 

дослідження через графіки та рисунки. Пакети прикладних програм для 

проведення наукового дослідження й оброблення його результатів. 

Формулювання основних висновків. 

Практична робота. Оброблення результатів власного дослідження. 

Представлення наукових результатів у вигляді таблиць. Побудова графіків і 

діаграм. Використання програми Excel для представлення наукових 

результатів. Формування висновків та узагальнень з роботи. 

Тренінг із розв’язування задач. 

 

10. Економічний аналіз (21 год) 

Сутність і значення економічного аналізу. Принципи та види 

економічного аналізу. Етапи проведення економічного аналізу. Джерела 
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інформації для проведення економічного аналізу. Методи оброблення 

економічної інформації. 

Система показників, її формування та використання в економічному 

аналізі. Класифікація аналітичних показників: кількісні та якісні, факторні і 

результатні, загальні й часткові, абсолютні та відносні, об’ємні і питомі. 

Економічний аналіз одержаних результатів. 

Практична робота. Тренінг із розв’язування задач. 

Вивчення показників організаційно-технічного рівня. Аналіз показників 

постачання, виробництва та збуту. Огляд показників використання засобів 

виробництва, предметів праці і трудових ресурсів. Обрахування показників 

собівартості продукції, прибутку і рентабельності, фінансового стану 

підприємства. Робота зі звітною документацією. 

Застосування економічних показників у процесі дослідження. Вибір 

показників для проведення економічного аналізу дослідження. Економічний 

аналіз одержаних результатів. 

Формування висновків за результатами економічного аналізу. 

 

11. Написання та оформлення науково-дослідницької роботи (27 год) 

Ознайомлення з вимогами до оформлення науково-дослідницької роботи. 

Загальні правила оформлення тексту. Структура роботи: титульний аркуш, 

зміст, перелік умовних позначень і скорочень, вступ, основна частина, 

висновки, список використаної літератури, додатки (за потреби). 

Планування та проведення дослідження. Визначення результатів 

дослідження, формулювання висновків. 

План викладення дослідження. Підготовка чернетки як початковий етап 

написання науково-дослідницької роботи. Виправлення чернетки. 

Науковий стиль викладення матеріалу. Структурування і представлення 

думок. Побудова аргументації під час написання тексту, пошук аргументів. 

Практична робота. Ознайомлення з прикладами оформлення науково-

дослідницьких робіт учнів минулих років. Проведення тренінгу з побудови 

аргументації у тексті роботи. Відпрацювання логіки побудови тексту роботи. 

Написання вступу і висновків, їх специфіка. Написання та виправлення 

чернетки науково-дослідницької роботи. Підготовка матеріалів досліджень до 

публікації. 

 

12. Представлення і захист науково-дослідницької роботи (21 год) 

Вимоги до доповіді. Структура доповіді. Поради промовцеві. Методи 

викладення матеріалу. Правила складання й оформлення презентацій. 
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Використання різноманітних комп’ютерних програм для підготовки 

презентацій. 

Ораторське мистецтво. Основи публічного виступу. Загальні правила 

ведення дискусії. Мистецтво ставити запитання. Мистецтво відповідати на 

запитання.  

Практична робота. Підготовка тез, доповіді і презентації за 

результатами науково-дослідницької роботи. 

Тренінг «Як правильно ставити запитання і відповідати на запитання». 

Підготовка до публічного захисту дослідницької роботи. Оприлюднення 

рефератів і дослідницьких робіт. Аналіз виступів учнів. 

 

13. Конкурси, екскурсії, тематичні заходи (24 год) 

Участь у конференціях, конкурсах, турнірах, олімпіадах. Відвідування 

тематичних екскурсій. Проведення тематичних заходів. Наукові читання, 

лекторії. 

 

14. Підсумок (3 год) 

Підбиття підсумків роботи гуртка. Рекомендації щодо подальшої 

наукової діяльності. 

Практична робота. Підсумкова науково-практична конференція учнів. 

Відзначення кращих вихованців гуртка. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

• правила безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни під час проведення 

занять, роботи за комп’ютером, практичних робіт та екскурсій; 

• основи науково-дослідницької діяльності в економіці; 

• поняття про фундаментальні і прикладні дослідження; 

• поняття про систему економічних наук; 

• основні принципи роботи з науковою інформацією; 

• види економічної літератури; 

• види раціонального читання спеціальної літератури: цитування, 

конспектування; 

• види каталогів; 

• види шифрів; 

• правила оформлення бібліографічних посилань; 

• структуру тез, статті, доповіді дослідження; 

• методи пізнання економіки; 
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• класифікацію дослідницьких методів;  

• сутність загальнонаукових та спеціальних методів, сферу застосування 

цих методів під час проведення економічних досліджень; 

• основні методи розв’язування економічних задач; 

• способи фіксації результатів дослідження; 

• способи оброблення результатів наукового дослідження: 

• правила побудови графіків; 

• визначення меж застосування результатів експерименту; 

• поняття точності й достовірності;  

• сутність і значення економічного аналізу; 

• систему показників, її формування та використання в економічному 

аналізі; 

• методи оброблення економічної інформації; 

• класифікацію аналітичних показників; 

• пакети прикладних програм для проведення наукового дослідження й 

оброблення його результатів; 

• основні вимоги до оформлення та представлення наукової інформації; 

• основи публічного виступу. 

 

Учні мають вміти: 

• дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни під 

час роботи за комп’ютером, проведення занять, екскурсій, досліджень; 

• застосовувати різні методи розв’язування економічних задач; 

• вибирати тему дослідження; 

• визначати мету і завдання дослідження; 

• висувати гіпотези; 

• розробляти план і програму дослідження; 

• обирати і застосовувати методи дослідження відповідно до поставленої 

мети; 

• шукати інформацію з обраної теми дослідження у бібліотеці, в мережі 

Інтернет; 

• працювати з бібліотечними каталогами; 

• аналізувати інформацію за темою дослідження; 

• формулювати проблемно-пошукові запитання; 

• розробляти й апробовувати прості моделі економічних явищ та процесів; 

• застосовувати метод аналізу до отриманих теоретичних висновків; 

• проводити експеримент або спостереження за темою дослідження; 

• оформлювати результати дослідження: заповнювати таблиці, будувати 

графіки; 
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• використовувати комп’ютерні програми для представлення наукових 

результатів; 

• здійснювати обрахунок економічних показників у науково-

дослідницькій роботі; 

• проводити економічний аналіз одержаних результатів; 

• складати тези наукової роботи; 

• готувати матеріали науково-дослідницької роботи до публікації; 

• виступати з публічним захистом отриманих результатів. 

 

Учні мають набути досвід: 

• роботи з довідковою літературою, пошуку інформації в Інтернеті; 

• збирання, опрацювання та аналізу матеріалу; 

• аналізу інформації за темою дослідження; 

• розроблення та апробації простих моделей економічних явищ і процесів; 

• застосування методу аналізу до отриманих теоретичних висновків; 

• економічного аналізу одержаних результатів; 

• проведення експерименту або спостереження за темою дослідження; 

• самостійного розв’язування завдань (задач) з економіки; 

• написання й оформлення науково-дослідницької роботи; 

• використання комп’ютерних програм для підготовки презентацій; 

• відпрацювання логіки побудови тексту доповіді; 

• складання тез наукової роботи; 

• публічного виступу; 

• ведення дискусії; 

• участі у конференціях, конкурсах, олімпіадах. 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА  

«НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ» 

 

Обладнання, прилади, наочність К-сть, шт. 

Комп’ютер За потребою 

Екран для демонстрації 1 

Мультимедійний проектор 1 

Мультимедійна дошка 1 

Принтер 1 

Сканер 1 
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ПРОГРАМА  

«Економіка» 

 

Початковий, основний і вищий рівні 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є створення умов для 

розвитку творчого, аналітико-синтетичного, логічного та образного мислення 

учнів шляхом вироблення системи позакласної та позашкільної дослідницько-

пошукової і творчої роботи школярів. Методологічною основою такої освітньої 

системи має стати концепція сучасної філософії про людину як носія 

сукупності суспільних відносин, у яких вона є суб’єктом діяльності, пізнання й 

спілкування. Власне засвоєння учнями старшої школи різних видів діяльності 

забезпечуватиме мотиваційно-оцінний, навчально-пізнавальний, діяльнісно-

пошуковий і контрольно-рефлексивний аспекти їх навчання, сприятиме 

фаховому вибору та майбутньому самоутвердженню в обраній професійній 

сфері. 

Організація економічної освіти школярів потребує формування 

спеціальних навичок науково-дослідницької і творчої діяльності учнів шляхом 

уведення їх у науковий простір через формат участі в роботі секцій, гуртків 

Малої академії наук, головними завданнями яких має бути розвиток 

економічної компетентності й культури школярів, поглиблення їх економічної 

освіти, виявлення аналітичних та науково-дослідницьких здібностей 

обдарованої молоді. 

Метою програми «Економіка» є реалізація змісту позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напряму, формування компетентностей 

особистості в процесі науково-дослідницької діяльності у галузі економічних 

знань. 

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких 

компетентностей: 

• пізнавальної: поглиблення економічних знань; розширення системи 

знань з історії економічної думки та економічної теорії, макро- та 

мікроекономіки; прищеплення інтересу до наукового пізнання економічних 

явищ і процесів, до творчої, пошукової, аналітичної діяльності; ознайомлення зі 

специфікою науково-дослідницької роботи; 

• практичної: розвиток практичних умінь, навичок роботи з 

економічною літературою різного характеру; вироблення вміння 

використовувати самостійно здобуті знання для розв’язання визначених 
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навчальних завдань; формування навичок написання науково-дослідницької 

роботи з обраної економічної проблематики, пошуково-дослідницької 

діяльності; 

• творчої: розвиток самостійного, критичного, творчого, аналітичного 

мислення, творчих та мовленнєвих здібностей, мотиваційної сфери, чутливості 

до нових ідей, уміння творчо підходити до розв’язання різного роду навчальних 

завдань; підвищення інтересу до пізнавально-пошукової діяльності; 

• соціальної: виховання самостійного творчого бачення та аналітичного 

підходу до економічних явищ; виховання інтересу до аналізу економічних 

процесів і явищ; розвиток загальної культури, моральних якостей, 

громадянської позиції, уміння організовувати власну діяльність, володіння 

правилами етики співробітництва; реалізація творчих здібностей; допомога у 

профорієнтації. 

Пропонована програма гуртка економіки розрахована на трирічне 

навчання учнів 9–11 класів. На опрацювання навчального матеріалу надається 

така кількість годин: початковий рівень – 144 години (4 години на тиждень); 

основний рівень – 216 годин (6 годин на тиждень); вищий рівень – 324 години 

(9 годин на тиждень). Кількість слухачів гуртка – 10–15 учнів. 

У змісті програми взято до уваги вимоги Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти з навчального предмета «Економіка». 

Навчальна програма передбачає поєднання теоретичного матеріалу з 

практичними завданнями. На заняттях гуртка використовують такі методи: 

словесні (розповідь, лекція, бесіда та ін.), наочні (ілюстрування, 

демонстрування тощо), практичні (методичні прийоми: постановка завдання, 

планування його виконання, оперативне стимулювання, регулювання і 

контроль, аналіз підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, 

коригування); проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, пошук, 

спостереження, дослідження, аналіз), методи формування пізнавального 

інтересу (пізнавальні і творчі ігри, навчальні дискусії, презентації), методи 

контролю і самоконтролю. 

Серед організаційних форм перевагу надають навчальній лекції, лекції з 

коментарем, практичним заняттям, самостійній роботі, індивідуальній, 

аналітичній та пошуковій роботі. У ході використання таких форм учні 

поглиблюють предметні знання, формують навички та вміння робити висновки. 

Окрему кількість годин відведено для підготовки та участі в конкурсах з 

економіки різного рівня, зокрема у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, яка має 

мотиваційну, так і контрольну мету. На заняттях гуртка застосовують 
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різноманітні засоби навчання: друковані, технічні, екранні, засоби слухової 

наочності. 

За цією програмою можна проводити заняття у групах індивідуального 

навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та 

групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.04.2004 р. № 651 (зі змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

10.12.2008 р. № 1123). Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити 

зміни й доповнення до змісту програми, плануючи свою роботу з огляду на 

інтереси гуртківців і стан матеріально-технічної бази закладу. 

Індивідуальна робота передбачає консультації з науково-дослідницької 

роботи, заняття в бібліотеках та мережі Інтернет, роботу з каталогами, 

інтерв’ювання, анкетування, підготовку до різноманітних конкурсів. Контроль 

знань відбувається у формі тестування, перевірки та захисту творчих і науково-

дослідницьких робіт, розв’язання евристичних та проблемно-пошукових 

завдань. 

Знання контролюють та оцінюють у процесі проведення тестів, бесід, 

розв’язування пошукових завдань, написання науково-дослідницької роботи, 

виступів на науково-практичних конференціях. 

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Теми подано в порядку 

зростання складності матеріалу. Керівник гуртка зважаючи на підготовку учнів 

може визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми, і 

внести до програми відповідні корективи. 

Перелік обладнання у програмі подано як орієнтовний згідно з 

можливостями навчального закладу. 

 

П о ч а т к о в и й  р і в е н ь  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Розділ, тема 

Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступ 2 1 1 

2 Вступ до мікроекономіки 2 1 1 

3 Історія економічної думки 4 2 2 

4 Економічний спосіб мислення 2 1 1 

5 Обмеженість ресурсів та її вплив 

на економічні механізми людства 
2 1 1 



31 
 

6 Споживчі блага як спосіб задоволення 

потреб 
2 1 1 

7 Зміст основних економічних процесів 

і явищ 
4 2 2 

8 Власність: економічна сутність 2 1 1 

9 Основні проблеми економіки та їх 

ринкове розв’язання 
4 2 2 

10 Сучасні економічні системи 4 2 2 

11 Закономірності формування попиту 4 2 2 

12 Закономірності формування пропозиції 4 2 2 

13 Ринкова ціна 4 2 2 

14 Концепція ринкової системи 

господарювання 
4 2 2 

15 Типи ринкових структур 4 2 2 

16 Домогосподарства у системі ринкових 

відносин 
2 1 1 

17 Доходи в ринковій економіці 4 2 2 

18 Гроші, грошовий обіг і теорія грошей 4 2 2 

19 Грошовий ринок, грошові системи 4 2 2 

20 Діяльність суб’єктів грошового ринку 4 2 2 

21 Ринок фінансових послуг 4 2 2 

22 Кредит у ринковій економіці 4 2 2 

23 Біржа як елемент ринкової 

інфраструктури 
4 2 2 

24 Роль держави в економіці 4 2 2 

25 Інституціональні аспекти ринкового 

господарства 
2 1 1 

26 Ефективність, справедливість і державна 

влада 
2 1 1 

27 Основи науково-дослідницької діяльності 48 16 32 

28 Екскурсії, конкурси, тематичні заходи 8 2 6 

29 Підсумок 2 1 1 

Разом 144 62 82 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год) 

Мета і завдання роботи гуртка. 

Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі, 

кабінеті. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. 

Організація робочого місця учня. Організація часу, планування дня учня. 

Організаційні питання. 

Економіка як наука про ведення господарства. Мета, завдання, предмет 

вивчення економічної науки. Методи економічних досліджень. Місце 

економічної науки серед інших наук. 

Практична робота. Виконання тестових завдань на визначення рівня 

знань з економіки. Аналіз робіт. 

Добір прикладів взаємодії економіки із суспільними, точними та 

природничими науками. 

 

2. Вступ до мікроекономіки (2 год) 

Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет, суб’єкти й об’єкт 

мікроекономіки. Основні поняття та припущення. Принципи мікроекономіки. 

Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень. 

Практична робота. Бесіда на тему «Роль наукових досліджень у галузі 

економіки». 

Характеристика предмета, суб’єктів і об’єкта мікроекономіки. 

Розв’язування задач. Укладання особистого словника з мікроекономіки. 

 

3. Історія економічної думки (4 год) 

Зародження, етапи становлення і розвиток економічної теорії. Первісна 

економічна думка та її представники. Меркантилізм. Фізіократи. Класична 

політична економія. Марксизм. Маржиналізм. Сучасні школи економічної 

думки. Кейнсіанство. Монетаристська школа. Інституціоналізм. Неолібералізм. 

Математична школа. 

Практична робота. Складання порівняльної таблиці «Переваги та 

недоліки кейнсіанської і класичної економічних шкіл». Створення 

мультимедійної презентації «Еволюція економічних вчень». 

 

4. Економічний спосіб мислення (2 год) 

Раціональність дій людини. Ознаки раціонального споживача. Типи 

потреб та їх ранжування. Піраміда Маслоу. Закон зростання потреб. Основні 
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елементи економічної діяльності. Поняття економіки. Економіка як наука та її 

розвиток. Нормативний і позитивний аналіз. 

Практична робота. Класифікація потреб людини. Створення власної 

класифікації потреб. 

 

5. Обмеженість ресурсів та її вплив 

на економічні механізми людства (2 год) 

Визначення обмеженості як економічної категорії. Основні наслідки 

обмеженості ресурсів в економіці. Мотиви поведінки людей у сфері економіки, 

убуваюча, загальна та гранична корисність блага. Закони Госсена. Ціна вибору 

(альтернативні витрати). Альтернативна вартість. Поняття граничної норми 

заміщення. Межа виробничих можливостей і чинники її зміни. 

Практична робота. Застосування кривої виробничих можливостей в 

економічному аналізі. Побудова власної кривої виробничих можливостей. 

Розв’язування задач. 

 

6. Споживчі блага як засіб задоволення потреб (2 год) 

Споживчі блага. Товари і послуги та їх різновиди. Класифікація 

споживчих благ. Бюджет споживача. Крива байдужості. Карта кривих 

байдужості. 

Практична робота. Класифікація споживчих благ за шляхами 

надходження, за співвідношенням, за доступністю, за конкурентністю, за 

призначенням. Побудова діаграми Вена для визначення спільного й відмінного 

у поняттях «потреба» й «споживче благо». Побудова графіків бюджету 

споживача та кривої байдужості. Розв’язування задач. 

 

7. Зміст основних економічних процесів і явищ (4 год) 

Поняття засобів виробництва. Продукт (результат) економічної 

діяльності: його структура та призначення. Ефективність: економічний зміст і 

оцінка. Продуктивність праці. Капіталовіддача. Капіталомісткість. 

Матеріалоємність. Наукоємність. Технологічні уклади виробництва: реміснича 

технологія, машинне виробництво, автоматизоване виробництво та нова 

економіка знань. Виробництво, споживання, розподіл та обмін. Види 

виробництва. 

Практична робота. Розв’язування задач на визначення продуктивності 

праці, капіталовіддачі, капіталомісткості та матеріалоємності. Підготовка та 

презентація проекту «Технологічні уклади виробництва». Круглий стіл 

«Сучасна економіка: п’ятий, шостий чи сьомий технологічний уклад?». 
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8. Власність: економічна сутність (2 год) 

Права власності: право володіння, користування та розпорядження. 

Стимуляційний ефект власності. Суб’єкти та об’єкти власності. Нерухомість, 

рухомість та об’єкти інтелектуальної власності. Закон України «Про власність». 

Форми власності в Україні. Роздержавлення. Приватизація. 

Практична робота. Визначення переваг і недоліків приватизації. 

Семінар «Проблема порушення авторських прав та захисту інтелектуальної 

власності у світі». 

 

9. Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання (4 год) 

Головні питання, що їх вирішує людство у сфері економіки. Зміст 

основних проблем економіки. Визначення механізмів розв’язання головних 

економічних запитань (Що виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти?) у 

ринковій економіці. 

Практична робота. Пояснення механізму відповіді ринку на запитання 

що виробляти, як виробляти, для кого виробляти на конкретних прикладах. 

Розв’язування задач. 

Написання та представлення реферату на обрану тему. 

 

10.  Сучасні економічні системи (4 год) 

Зміст і структура економічної системи. Типи економічних систем та їх 

еволюція. Традиційна економічна система. Сутність ринкової системи, її 

основні риси. Переваги і недоліки ринкової системи господарювання. 

Особливості планової системи господарювання. Сутність та основні риси 

планової системи. Переваги і недоліки планової економіки. Командно-

адміністративна система колишнього СРСР. Сучасні країни з плановою 

системою господарювання. Змішана економічна система. Перехідна економіка. 

Практична робота. Аналіз різних трактувань сутності економічної 

системи і виклад власного розуміння цієї проблеми. Конференція «Перехідний 

характер економіки України». 

 

11.  Закономірності формування попиту (4 год) 

Поняття попиту, обсягу потреби, розміру попиту. Закон попиту. Винятки 

із закону попиту. Індивідуальний і ринковий попит. Поняття попиту і величини 

попиту. Зміна попиту під впливом різних факторів. Крива попиту та її 

особливості. Механізми формування індивідуального та ринкового попиту. 

Еластичність попиту. Поняття еластичності попиту за ціною і доходом. 

Перехресна й дугова еластичність. 
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Практична робота. Розрахунки еластичності попиту, їх використання у 

практичній діяльності. Розв’язування задач графічним та алгебраїчним 

способами. 

 

12.  Закономірності формування пропозиції (4 год) 

Поняття пропозиції та величини пропозиції. Закон пропозиції. Фактори 

еластичності пропозиції. Урахування еластичності під час ціноутворення, 

оподаткування й формування товарних відносин з іншими країнами. 

Практична робота. Крива пропозиції та її особливості. Фактори 

формування пропозиції. Розв’язування задач графічним та алгебраїчним 

способами. 

 

13.  Ринкова ціна (4 год) 

Ціна ринкової рівноваги. Зміст і графічне відображення. Надлишок 

виробника й споживача. Роль рівноважної ціни в ринковому саморегулюванні. 

Причини і дослідження неринкового ціноутворення. 

Практична робота. Розв’язування задач на визначення ринкової 

рівноваги, надлишку виробника й споживача. Побудова графіків. 

 

14.  Концепція ринкової системи господарювання (4 год) 

Ринок, його сутність, функції та умови формування. Класифікація ринків 

та особливості їх функціонування. Поняття «вільний ринок». Виникнення 

ринку і його розвиток. Інфраструктура ринку. 

Практична робота. Складання схеми «Структура національного ринку». 

Творча робота «Визначення особливостей формування ринкової 

інфраструктури в Україні». 

 

15.  Типи ринкових структур (4 год) 

Ринки досконалої та недосконалої конкуренції. Монопольний ринок. 

Форми прояву монополізму. Антимонопольне законодавство в Україні. 

Олігополія. Монополістична конкуренція. Ринкова поведінка в умовах 

невизначеності та ризику. 

Практична робота. Ділова гра «Моделювання поведінки підприємств і 

споживачів у різних типах ринкових структур в умовах невизначеності та 

ризику». Міні-дослідження «Природна монополія: «за» і «проти». 

Розв’язування типових задач, побудова графіків. 
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16.  Домогосподарства у системі ринкових відносин (2 год) 

Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин. Функції 

домогосподарств. Доходи домогосподарств, їх формування та розподіл. 

Витрати домогосподарств на споживання. Заощадження домогосподарств. 

Гранична схильність до споживання. Гранична схильність до заощадження. 

Практична робота. Характеристика структури грошових доходів 

домогосподарств України. Розкриття двоїстої ролі домогосподарств та їх місця 

в економіці. 

 

17.  Доходи в ринковій економіці (4 год) 

Загальні підходи до визначення доходів у ринковій економіці. Земельна 

рента як дохід власника землі. Рівень зарплати й організація оплати праці. 

Рівень ставки відсотка. Форми доходу на фінансовому ринку: відсоток за 

банківським депозитом, відсотковий дохід на акції, відсоток на облігації, 

відсоток для дисконтування. Дохід і ризик. 

Практична робота. Дискусія «Коли сформується ринок землі в 

Україні». Створення мультимедійної презентації «Державний земельний 

кадастр України». Творча робота «Якому виду доходу в ринковій економіці ви 

надаєте перевагу і чому?» Розв’язування задач на визначення земельної ренти, 

ціни землі, ставки зарплати, ставки відсотка. 

 

18.  Гроші, грошовий обіг і теорія грошей (4 год) 

Сутність економічної категорії «гроші». Концепції походження грошей. 

Еволюція грошей. Функції грошей. Рівняння Фішера. Роль грошей в економіці 

та житті людини. Грошовий обіг і грошова маса. Теорія грошей – 

номіналістична, металістична, кількісна – та сучасні монетаристські теорії 

грошей. 

Практична робота. Розв’язування задач на застосування рівняння 

Фішера. Визначення грошових агрегатів у конкретних ситуаціях. Творча робота 

«Якими ви бачите гроші майбутнього?» 

 

19.  Грошовий ринок, грошові системи (4 год) 

Сутність грошового ринку. Характеристика форм платіжних інструментів 

України. Суть грошової системи та її елементи. Види грошових систем та їх 

еволюція. Сучасна грошова система України. Грошові реформи. 

Практична робота. Круглий стіл «Найбільш резонансні грошові 

реформи у світовій історії». Складання опорних блок-схем «Становлення 

грошової системи України», «Основні елементи грошових систем». 
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20.  Діяльність суб’єктів грошового ринку (4 год) 

Поняття й структура фінансово-кредитної системи. Структура та форми 

банківської системи. Основні види небанківських фінансових інститутів і 

механізм їх функціонування. Сутність банку як головної складової фінансово-

кредитної системи. Функції банку. Банківські операції, продукти і послуги. 

Організаційно-управлінська структура комерційних банків. Центральні банки в 

системі монетарного та банківського управління. 

Практична робота. Порівняльна характеристика ефективності 

діяльності дворівневої (на прикладі України) та багаторівневої банківської 

системи. Написання і представлення рефератів «Центральні банки в системі 

монетарного та банківського управління», «Комерційні банки: суть, функції та 

організаційно-управлінська структура». 

 

21.  Ринок фінансових послуг (4 год) 

Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг. Розвиток 

теорії фінансового посередництва. Сутність і класифікація фінансових послуг. 

Структура та учасники ринку фінансових послуг. Види фінансових послуг. 

Електронні фінансові послуги. Нерегульовані фінансові послуги: колекторська 

діяльність, кредитне посередництво, фінансові піраміди, схеми Понці. 

Практична робота. Заповнення таблиці «Структура ринку фінансових 

послуг». Визначення відмінностей фінансових пірамід від мережевого 

маркетингу. Визначення відмінностей між фінансовими пірамідами і схемами 

Понці. Проблеми правового та регуляторного середовища діяльності 

фінансових пірамідальних структур. 

 

22.  Кредит у ринковій економіці (4 год) 

Сутність позичкового капіталу. Основні теорії кредиту. Природа і види 

позичкового процента. Роль та функції кредиту. Класифікація кредитів. 

Держава як кредитор і держава як позичальник. Комерційний кредит як товарна 

форма кредиту. Специфіка споживчого кредитування. 

Практична робота. Заповнення таблиці «Класифікація кредитів». 

Дослідження стану, динаміки і тенденції змін на кредитному ринку України. 

Розв’язування задач із використанням простого й складного відсотків. 

 

23.  Біржа як елемент ринкової інфраструктури (4 год) 

Товарна біржа, її організація, діяльність та історія розвитку. Форвардні й 

ф’ючерсні угоди. Торгівля за опціонами. Діяльність фондової біржі, історія 

виникнення. Маклери, брокери, дилери та інші біржові посередники. 

Становлення фондового ринку в Україні. Акції та облігації. Курс акції. «Бики» 
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та «ведмеді» на фондовій біржі. Хеджування. 

Практична робота. Розв’язування задач на визначення курсу акції 

різними способами. Котирування та їх аналіз. Участь у змаганнях юних 

інвесторів за Програмою розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II) за 

технічної підтримки Української біржі. 

 

24.  Роль держави в економіці (4 год) 

Держава – захисник економічних свобод громадян. Свобода в 

розпорядженні результатом своєї праці, свобода підприємництва, свобода 

укладання договорів. Недосконалості ринку та їх наслідки. Економічні функції 

місцевих органів влади. Особливості державного регулювання економіки в 

умовах переходу до ринкових відносин. 

Практична робота. Змістовна характеристика основних моделей 

державного регулювання та їх застосування в окремих країнах. Написання 

реферату на обрану тему. 

 

25.  Інституціональні аспекти ринкового господарства (2 год) 

Неспроможність ринку. Негативні та позитивні зовнішні ефекти 

(екстерналії). Методи державного регулювання зовнішніх ефектів. Податок 

Пігу. Субсидії Пігу. Зовнішні ефекти й теорема Коуза. Неспроможність уряду. 

Теорія суспільного вибору. Суспільні блага. Регулювання діяльності монополій. 

Практична робота. Опис впливу господарської діяльності людини на 

довкілля на прикладах місцевого промислового виробництва та особливостей 

побуту громадян. Розв’язування задач і ситуативних практичних завдань. 

 

26.  Ефективність, справедливість і державна влада (2 год) 

Причини державного втручання в роботу ринків. Нерівність у 

перерозподілі доходів. Поріг бідності. Межа малозабезпеченості. Крива 

Лоренца. Коефіцієнт Джині. Трансферт. Суспільний добробут і справедливість. 

Справедливість, ефективність і аналіз політичних рішень. Компроміс між 

справедливістю та ефективністю. Паретоефективність. Неспроможність 

державної влади й неспроможність ринків. Асиметричність інформації. 

Практична робота. Побудова кривої Лоренца для різних держав у різні 

роки. Проблема економічного аналізу суспільних проектів. Розв’язування 

типових задач. 

 

27.  Основи науково-дослідницької діяльності (48 год) 

Перспективні напрями наукових досліджень в економіці. Вибір теми 

наукового дослідження. Чіткість і науковість формулювання теми. Об’єкт і 
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предмет дослідження. Структура наукового дослідження. План роботи. Вступна 

частина наукової роботи. Мета і завдання дослідження. Аналіз проблеми у 

науковій літературі й практиці. Обґрунтування актуальності і відповідності 

проблеми сучасним вимогам суспільства. Методи дослідження. Теоретична і 

практична цінність науково-дослідницької роботи. 

Вимоги до оформлення роботи. Написання тексту роботи за планом і 

чернеткою. Оформлення додатків та ілюстрованого матеріалу – схем, діаграм, 

таблиць. 

Типи учнівських робіт (реферативні, описові, пошукові, 

експериментальні тощо). Реферат як наукова робота. Структура реферату. 

Науковий етикет і плагіат. Бібліографічний опис книжки. Правила 

оформлення посилань у тексті. 

Пошук інформації та методика опрацювання наукової літератури. 

Правила використання інформації під час дослідження – цитування й 

посилання. 

Практична робота. Розроблення концепції дослідження, визначення 

мети і завдань роботи. Створення перспективного схематичного плану 

дослідницької діяльності. 

Складання плану наукової роботи. Вибір методів дослідження. Добір 

теоретичних, критичних і фактичних джерел, необхідних для роботи. 

Пошук інформації в різноманітних джерелах для підтвердження чи 

спростування гіпотез і суджень стосовно проблеми дослідження. 

Оприлюднення результатів дослідження. 

Ознайомлення з різновидами каталогів у бібліотеці, оформлення талона 

замовлень у бібліографічному відділі; презентація пошукових інтернет-систем; 

оброблення даних електронної мережі. 

 

28.  Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (8 год) 

Екскурсії до вищих навчальних закладів, бібліотек, науково-

дослідницьких інститутів тощо. 

Зустрічі з науковцями. Наукові читання, лекторії. 

Вивчення вимог до проведення наукових заходів (наукових читань, 

науково-практичних конференцій, круглих столів). 

Підготовка і проведення тематичних заходів. Участь у конкурсах. 

Підготовка і проведення тематичних вікторин. 

 

29. Підсумок (2 год) 

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року у формі аукціону 

економічних знань. Обговорення результатів захисту науково-дослідницьких 
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робіт і участі у конкурсах. Поради і рекомендації щодо проведення науково-

дослідницької діяльності. Завдання на літо. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

• правила безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни під час проведення 

занять, роботи за комп’ютером, практичних робіт і екскурсій; 

• зміст основних понять економіки як науки та як діяльності; 

• етапи становлення і розвиток економічної теорії; 

• основні проблеми економіки, методи та економічні інструменти їх 

вирішення; 

• основні елементи економічної діяльності; 

• основні наслідки обмеженості ресурсів в економіці; 

• типи економічних систем; 

• основи формування попиту і пропозиції; 

• фактори еластичності попиту і пропозиції; 

• типи ринкових структур; 

• агрегати грошової маси і теорію грошей; 

• роль держави як регулятора економічних процесів; 

• концепцію ринкової системи господарювання; 

• роль та функції кредиту; 

• поняття про мету, об’єкт, предмет, завдання дослідження; 

• основи науково-дослідницької діяльності; 

• типи учнівських наукових робіт; 

• вимоги до написання різних видів учнівських наукових робіт; 

• структуру наукової роботи і вимоги щодо її оформлення; 

• основні методи дослідження; 

• правила оформлення посилань у тексті; 

• правила використання інформації під час дослідження – цитування й 

посилання; 

• поняття про науковий етикет і плагіат. 

 

Учні мають уміти: 

• дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни під 

час роботи за комп’ютером, проведення занять, екскурсій, досліджень; 

• розв’язувати типові економічні задачі; 

• будувати графіки кривих байдужості, бюджетної лінії, кривої 

виробничих можливостей, кривих попиту і пропозиції тощо; 
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• аналізувати виробничі можливості фірми; 

• розраховувати ціну вибору, альтернативну вартість, граничну норму 

заміщення, рівноважну ціну й кількість, продуктивність праці тощо; 

• визначати механізм розв’язання головних економічних питань у 

ринковій економіці; 

• використовувати економічну термінологію у навчанні та науково-

дослідницькій діяльності; 

• володіти методами економічних досліджень, робити аналіз економічних 

явищ і процесів; 

• працювати з науковою літературою (пошук інформації, її збирання й 

опрацювання); 

• складати алгоритм наукового дослідження; 

• визначати тему і завдання дослідження, аргументувати вибір; 

• аналізувати наукові підходи до проблеми дослідження; 

• використовувати різні методи дослідження; 

•  визначати предмет і об’єкт дослідження; 

• структурувати наукову роботу; 

• визначати й аргументувати актуальність роботи, теоретичне і практичне 

значення, особистий внесок автора, новизну та перспективність роботи, 

формулювати висновки наукового дослідження; 

• організовувати робочий час для систематичної науково-дослідницької 

діяльності. 

 

Учні мають набути досвід: 

• роботи за комп’ютером; 

• застосування в економічному аналізі кривої виробничих можливостей, 

кривих попиту й пропозиції, табличних даних; 

• опрацювання попередньо зібраної інформації за допомогою загальних та 

специфічних методів мікроекономічних досліджень; 

• аналізу, систематизації, узагальнення зібраної інформації; 

• написання й оформлення наукового дослідження; 

• визначення мети і завдань дослідження; 

• обґрунтування актуальності дослідження; 

• формулювання основних етапів науково-дослідницької роботи; 

• визначення об’єкта і предмета дослідження; 

• формулювання наукової новизни дослідження та практичної значущості 

роботи; 

• участі у конференціях, конкурсах, турнірах, олімпіадах. 
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О с н о в н и й  р і в е н ь  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Розділ, тема 

Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступ 3 1 2 

2 Основи підприємництва 3 1 2 

3  Організаційно-правові форми 

підприємництва 
3 1 2 

4 Малий бізнес 6 3 3 

5 Основні фактори виробничого процесу 6 2 4 

6 Трудові фактори 6 3 3 

7 Природні ресурси 6 3 3 

8 Інформаційні ресурси виробництва 6 2 4 

9 Поняття і суть витрат 9 4 5 

10 Валовий дохід (валова виручка) 

і прибуток підприємця 
9 4 5 

11 Основні фонди 6 3 3 

12 Обігові кошти 6 2 4 

13 Собівартість продукції 6 3 3 

14 Цінова політика підприємства 3 1 2 

15 Фінанси підприємства 6 3 3 

16 Організація фінансової діяльності 

підприємства 
3 1 2 

17 Діяльність підприємства на фондовому 

ринку 
6 3 3 

18 Час як економічна категорія 3 1 2 

19 Економічний аналіз 3 1 2 

20 Організація підприємницької діяльності 3 1 2 

21 Досягнення мети підприємницької 

діяльності 
3 1 2 

22 Аудит. Основи державного аудиту. 

Незалежний професійний аудит 
3 1 2 

23 Основи менеджменту 3 1 2 

24 Теоретичні і практичні засади маркетингу 3 1 2 

25 Реклама – невід’ємна частина маркетингу 3 1 2 

26 Поведінка споживачів 3 1 2 
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27 Антикризове управління підприємством 3 1 2 

28 Управління конфліктами в організації 3 1 2 

29 Етика ділового спілкування 3 1 2 

30 Основи науково-дослідницької діяльності 72 24 48 

31 Екскурсії, конкурси, тематичні заходи 12 4 8 

32 Підсумок 3 1 2 

Разом 216 81 135 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (3 год) 

Мета і завдання роботи гуртка. 

Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі, 

кабінеті. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. 

Організація робочого місця учня. Організація часу, планування дня учня. 

Організаційні питання. 

Поняття підприємства та підприємництва. Функції підприємства і 

підприємництва. Поняття економіки підприємства. Особливості процесів, що 

відбуваються на підприємстві. 

Практична робота. Проведення діагностики знань учнів із 

мікроекономіки та аналіз рівня дослідницьких умінь школярів. 

Семінар «Актуальні проблеми в галузі економіки та шляхи їх вирішення». 

 

2. Основи підприємництва (3 год) 

Сутність підприємництва. Економічна свобода і підприємництво. 

Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Мотивація підприємницької 

діяльності. Правовий статус підприємця. Етика підприємництва та соціальна 

відповідальність бізнесу. 

Практична робота. Творча робота «Визначення основних рис сучасного 

підприємця». Складання пам’ятки «Помилки бізнесмена-початківця та шляхи їх 

уникнення». 

 

3. Організаційно-правові форми підприємництва (3 год) 

Поняття підприємства, фірми, бізнесу. Види підприємств. Командитне 

товариство, товариство з повною відповідальністю, товариство з обмеженою 

відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю. Форми 

об’єднання підприємств. Поняття корпорації, концерну, холдингу, консорціуму. 
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Акціонерне товариство: види, акції, можливості. Акціонерне товариство: схеми 

створення, проблеми і тенденції розвитку. 

Практична робота. Круглий стіл «Як правильно обрати організаційно-

правову форму майбутнього підприємства». Міні-дослідження «Схема 

створення акціонерного товариства». 

 

4. Малий бізнес (6 год) 

Поняття малого бізнесу. Визначення малого підприємства залежно від 

галузі національного господарства. Роль малих підприємств в економіці. 

Переваги та недоліки малого бізнесу. Правові засади функціонування в Україні 

малих підприємств, проблеми сьогодення. Суб’єкт підприємницької 

діяльності – фізична особа. 

Практична робота. Складання есе «Роль малих підприємств у 

зменшенні безробіття». Класифікація підприємств за різними критеріями. 

Збирання й аналітика статистичних матеріалів щодо кількості малих 

підприємств за галузями економіки України в різні роки. 

 

5. Основні фактори виробничого процесу (6 год) 

Фактори виробництва: земля, праця, капітал, підприємницький талант, 

інформація. Поняття засобів виробництва. Засоби праці та предмети праці. 

Особливості виробничого процесу на підприємстві. 

Практична робота. Визначення структурних елементів виробництва. 

Тренінг із правильного визначення факторів виробництва. Складання 

кросворду «Економіка підприємства». 

 

6. Трудові фактори (6 год) 

Поняття людського чинника та його вплив на виробничий процес. 

Професійно-кваліфікаційний склад персоналу підприємства і тенденції його 

розвитку. Проблема забезпечення кадрами та шляхи її вирішення. Поняття 

трудового потенціалу. Склад промислового персоналу. Характеристика 

трудових ресурсів. Підготовка і перепідготовка кадрів. Поняття продуктивності 

праці та її показники. Резерви і фактори підвищення продуктивності праці. 

Заробітна плата, її форми і системи. Тарифна й безтарифна системи. Системи 

відрядної та почасової форми оплати праці, їх характеристика. Ринок праці та 

його функціонування. Поняття ринку праці. Види зайнятості. Державне 

регулювання ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. 

Практична робота. Показники продуктивності праці та їх розрахунок. 

Виявлення резервів і факторів зростання продуктивності праці. 
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Визначення заробітної плати. Форми і системи оплати праці, розрахунок 

заробітної плати залежно від системи оплати праці. Творча робота «Ринок 

праці, його основні складові, механізм функціонування». Розв’язування задач. 

 

7. Природні ресурси (6 год) 

Роль природних факторів у відновлювальному процесі. Поняття 

відновлювального процесу, його характеристика, місце природних факторів у 

цьому процесі. Зміна історичної ролі природних факторів у діяльності 

підприємства. Сучасний етап використання природних факторів в економіці. 

Закон відповідності виробничих сил і природно-ресурсного потенціалу. 

Поняття відновлення навколишнього середовища. Сучасний стан 

навколишнього середовища. Основні напрями відновлення навколишнього 

середовища. «Ковбойська» економіка та економіка «космонавтів», їх 

характеристика. Цикли відновлення виробничих факторів, трудових ресурсів і 

навколишнього середовища. Заходи щодо відновлення навколишнього 

середовища. 

Практична робота. Міні-дослідження «Роль природних факторів у 

діяльності підприємства, їх класифікація». Визначення підходів до економічної 

оцінки природних факторів. Розв’язування задач. 

 

8. Інформаційні ресурси виробництва (6 год) 

Поняття інформації, інформаційної економіки. Інформація як виробничий 

ресурс. Напрямки розвитку інформаційної економіки. Виробництво 

комп’ютерів і засобів оброблення інформації, програмних продуктів, 

наукоємної продукції. Виробництво патентно-ліцензійної продукції, 

управлінських технологій, використання штучного інтелекту. Людський фактор 

в умовах інформаційної економіки. 

Практична робота. Круглий стіл «Особливості розвитку інформаційної 

економіки в Україні». Огляд і обговорення наукової літератури з теми 

«Інформаційні ресурси виробництва». Підготовка та проведення вікторини 

«Фактори виробництва». 

 

9. Поняття і суть витрат (9 год) 

Поняття і характеристика витрат підприємства. Зовнішні й внутрішні 

витрати. Економічні та бухгалтерські витрати. Постійні, змінні й загальні 

витрати. Середні витрати на одиницю продукції. Граничні витрати. Прийняття 

господарських рішень на основі аналізу видатків у короткостроковому та 

довгостроковому періодах. 
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Практична робота. Економічні та бухгалтерські витрати, їх розрахунок. 

Розв’язування задач. Складання графіків. 

 

10.  Валовий дохід (валова виручка) і прибуток підприємця (9 год) 

Валовий дохід (загальний виторг). Різновиди прибутку: бухгалтерський, 

чистий, економічний. Нормальний прибуток. Підприємницький дохід. Джерела 

економічного прибутку. Оптимізація обсягів виробництва. 

Практична робота. Поняття граничних витрат, граничного прибутку, їх 

характеристика та використання в економічних розрахунках. Розв’язування 

задач на визначення прибутку і доходу. 

Написання і представлення реферату на обрану тему. 

 

11.  Основні фонди (6 год) 

Економічна сутність і класифікація основних фондів. Відмінності 

основних та обігових фондів. Структура основних фондів. Методи оцінки 

основних фондів. Поняття спрацювання основних фондів. Моральне та фізичне 

спрацювання основних фондів. Показники використання основних фондів: 

фондовіддача, фондоємність, коефіцієнт змінності. Поняття амортизації. Норма 

амортизації. Методи амортизації: рівномірний, зменшуваного залишку, 

прискорений, виробничий. Інвестиційна діяльність підприємства. Поняття 

інвестиційної діяльності, її характеристика. Напрями інвестування. Види 

інвестицій. Показники ефективності інвестиційної діяльності. 

Практична робота. Дискусія «Проблеми та перспективи інвестування 

на сучасному етапі». Розв’язування задач. 

 

12.  Обігові кошти (6 год) 

Поняття обігових коштів, їх склад. Структура обігових коштів. Нормовані 

та ненормовані обігові кошти. Забезпечення підприємства сировиною і 

матеріалами. Сировинна база підприємства та її складові. Вимоги до 

забезпечення переробних підприємств сировиною. Економне використання 

матеріальних ресурсів як важлива умова розвитку економіки підприємства. 

Управління обіговими коштами та його вплив на результати діяльності 

підприємства. Мета і завдання управління обіговими коштами. Напрями 

управління обіговими коштами. Ефективність управління обіговими коштами і 

можливості її підвищення на підприємстві. 

Практична робота. Розрахунок нормативу обігових коштів, методи 

розрахунку. Міні-дослідження «Показники використання обігових коштів». 

Аналіз напрямів прискорення обертання обігових коштів. Планування економії 

матеріальних ресурсів. Розв’язування задач. 
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13.  Собівартість продукції (6 год) 

Поняття собівартості продукції. Види собівартості. Особливості обліку 

витрат на підприємстві. Суть обліку та планування собівартості продукції, їх 

мета і призначення. Методи обліку собівартості продукції: нормативний, 

позамовний, попередільний. Прогнозування собівартості нових виробів на 

етапах їх розроблення та освоєння виробництва. Техніко-економічні фактори 

зниження собівартості продукції. Обґрунтування необхідності зниження 

собівартості продукції. Показники динаміки собівартості продукції. Методи і 

фактори зниження собівартості продукції залежно від галузі національного 

господарства. 

Практична робота. Аналіз методів планування собівартості продукції. 

Заповнення таблиці «Класифікація витрат». Складання пам’ятки «Як правильно 

вести облік витрат». Міні-дослідження «Склад статей калькуляції. Порядок 

складання планової калькуляції». Творча робота «Резерви зниження 

собівартості продукції». Розв’язування задач на використання собівартості 

продукції. 

 

14.  Цінова політика підприємства (3 год) 

Поняття цінової політики підприємства. Види цін. Стратегії і методи 

ціноутворення. Диверсифікація цін. Організація маркетингової служби на 

підприємстві. Вимоги ринку до організації збуту товарів і надання послуг. Зміст 

маркетингу і маркетингової діяльності підприємства. Дослідження попиту і 

пропозиції. Зміст і спрямування товарної політики підприємства. Інформаційна 

стратегія підприємства. 

Практична робота. Заповнення таблиці «Головні методи ціноутворення 

за ринкових умов господарювання». Творча робота «Проблеми ціноутворення 

на сучасному етапі». Розв’язування задач. 

 

15.  Фінанси підприємства (6 год) 

Поняття фінансів підприємства, джерела їх утворення. Максимізація 

прибутку. Методи оцінки умов отримання прибутку. Визначення умов 

беззбиткової роботи підприємства. Поняття банкрутства. Причини банкрутства. 

Природа і сутність банкрутства. Порядок визнання підприємства банкрутом за 

українським законодавством. Показники фінансового стану підприємства-

банкрута. Системи кредитування підприємства. Довгострокове та 

короткострокове кредитування. Системи банківського кредитування 

підприємства: кредитні лінії, акредитив, факторинг, лізинг. Ефективність 

кредитування. 
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Поняття і склад фінансових ресурсів підприємства. Напрями 

використання фінансових ресурсів. 

Практична робота. Міні-дослідження «Загальні аспекти фінансової 

діяльності». Експертиза «Результати фінансової діяльності підприємства». 

Розв’язування задач. 

 

16.  Організація фінансової діяльності підприємства (3 год) 

Фінансові відносини підприємства та його фінансові ресурси. Джерела 

фінансових ресурсів підприємства. Лізинг. Баланс підприємства. Оборотні та 

необоротні активи. Капітал і зобов’язання. Фінансове забезпечення 

управлінських рішень. Звіт про фінансові результати підприємства. 

Взаємозв’язки підприємства з банком. Відносини між підприємством та 

страховою компанією. 

Практична робота. Аналіз балансового звіту різних підприємств за 

певний рік. Визначення етапів надання банком кредиту підприємству. 

 

17.  Діяльність підприємства на фондовому ринку (6 год) 

Акціонування підприємства. Емісія цінних паперів (акцій). Етапи випуску 

(емісії) цінних паперів акціонерним товариством. Портфель цінних паперів, 

придбаних підприємством. Фінансові аналітики. 

Практична робота. Оцінювання вартості портфеля цінних паперів на 

прикладі певного підприємства. Написання і представлення реферату «Етапи 

виходу підприємства на фондовий ринок». Укладання особистого словника-

довідника біржових термінів. 

 

18.  Час як економічна категорія (3 год) 

Час як економічна категорія. Основні економічні властивості часу. 

Врахування фактору часу в економічних показниках. Вплив інфляції. Норматив 

дисконтування та його визначення. Фактор часу в умовах розширеного 

відтворення. 

Практична робота. Міні-дослідження «Напрями врахування часу в 

економічних розрахунках». Розв’язування задач. 

 

19.  Економічний аналіз (3 год) 

Теоретичні основи економічного аналізу. Метод і методика економічного 

аналізу. Способи і прийоми економічного аналізу. Інформаційна база 

економічного аналізу. Техніко-економічний аналіз. Фінансово-економічний 

аналіз (аналіз собівартості продукції, аналіз прибутку і рентабельності, аналіз 

фінансового стану підприємства). 
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Практична робота. Виявлення й підрахунок резервів в економічному 

аналізі. Здійснення аналізу організаційно-технічного рівня виробництва, 

аналізу використання виробничої потужності підприємства, аналізу 

собівартості продукції та рентабельності підприємства. 

 

20.  Організація підприємницької діяльності (3 год) 

Підприємницька ідея: механізм генерування. Вибір організаційно-

правової форми підприємницької діяльності. Технологія створення власної 

справи. Менеджмент у підприємництві. Планування успіху підприємницької 

діяльності. Аналіз підприємницької діяльності фірми. Державне регулювання 

та самоорганізація підприємництва. 

Практична робота. Економічний майстер-клас «Складання бізнес-плану 

власної справи». 

 

21.  Досягнення мети підприємницької діяльності (3 год) 

Зміст проблеми вибору. Виробнича функція. Функція Кобба-Дугласа. 

Технології та виробнича функція. Графічне відображення виробничої функції. 

Виробнича функція та ефект масштабу. 

Практична робота. Побудова ізоквант і однофакторної виробничої 

функції. Ілюстрація ефекту масштабу. 

 

22. Аудит. Основи державного аудиту. 

Незалежний професійний аудит (3 год) 

Розвиток ринкових відносин і передумови та історія виникнення аудиту. 

Сутність і місія аудиту в сучасному суспільстві. Види аудиту й аудиторських 

послуг. Стандарти і вимоги до державного й незалежного професійного аудиту. 

Практична робота. Ознайомлення з методиками проведення органами 

державної контрольно-ревізійної служби фінансового аудиту, методиками 

проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту 

ефективності, методиками проведення Рахунковою палатою України аудиту 

ефективності використання державних коштів. Міні-дослідження «Методичні 

прийоми та процедури аудиту фінансової звітності. Аудиторські докази і робочі 

документи аудитора». 

 

23.  Основи менеджменту (3 год) 

Необхідність наукового підходу до управління підприємством. 

Підприємець і менеджер: подібність та відмінність функцій. Сучасне розуміння 

менеджменту організацій. Типи організацій та середовище їхньої діяльності. 
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Види організаційних структур управління: лінійна, функціональна, програмно-

цільова. Функції управління. Мистецтво керівництва. 

Практична робота. Зображення на схемі лінійної, функціональної та 

програмно-цільової структури управління підприємством. Визначення 

повноважень підрозділів організації (підприємства). 

 

24.  Теоретичні і практичні засади маркетингу (3 год) 

Основи маркетингу. Сутність і зміст маркетингової діяльності сучасного 

підприємства. Маркетингові дослідження. Сегментація ринку. Види 

маркетингу. Поняття масового та диференційованого маркетингу. 

Маркетингова товарна політика. Маркетингова цінова політика. Маркетингова 

політика комунікацій. Брендинг. Логістика. Ризики в маркетингу. 

Практична робота. Оцінювання помилки й ризику в ціноутворенні. 

Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій. Аналіз та оцінка ризику 

на етапах пошуку цільового ринку. Складання блок-схеми «Виведення нового 

товару на ринок». 

 

25.  Реклама – невід’ємна частина маркетингу (3 год) 

Роль реклами в підприємницькій діяльності. Античні й радянські корені 

сучасної реклами. Особливості рекламного процесу в міжнародному контексті 

та в Україні. Реклама в координатах менеджменту і креативу. Засоби 

рекламного інформування. Напрями розвитку сучасної реклами. 

Практична робота. Створення рекламного ролика, буклета, плаката, 

листівки, інформаційного тексту майбутнього продукту власної фірми. 

 

26.  Поведінка споживачів (3 год) 

Поняття, структура й сутність поведінки споживачів. Чинники 

зовнішнього та внутрішнього впливу на поведінку споживачів. Процес 

прийняття рішень індивідуальним та організаційним споживачами. Поведінкова 

реакція покупців. Кількісні та якісні дослідження поведінки споживачів. 

Практична робота. Практикум із поведінки споживачів: заповнення 

схеми і таблиць «Розмірності аналізу споживання», «Матриця сімейного 

маркетингу», «Модель поведінки кінцевих споживачів»; виконання практичних 

і тестових завдань. 
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27.  Антикризове управління підприємством (3 год) 

Аналіз передумов та ознаки прояву кризових явищ на підприємстві. 

Криза збуту і шляхи її подолання. Виробничо-технологічна криза на 

підприємстві. Організаційна криза та шляхи її подолання. Криза управління 

персоналом. Фінансова криза на підприємстві. Антикризове регулювання та 

управління підприємством. Людський фактор антикризового управління. 

Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства. 

Реструктуризація і санація як способи подолання кризових явищ на 

підприємстві. 

Практична робота. Аналіз досвіду антикризового управління на 

підприємствах України та світу. Обґрунтування необхідності запровадження 

автоматизованої експертно-аналітичної системи антикризового управління 

підприємством. 

 

28.  Управління конфліктами в організації (3 год) 

Природа конфлікту, його види й типи. Сутність управління конфліктами. 

Управління стресами. Роль керівника організації, менеджера в процесі 

управління конфліктами.  

Практична робота. Визначення типу конфлікту в організації, форми, 

методи, принципи конструктивного розв’язання конфліктів. 

 

29.  Етика ділового спілкування (3 год) 

Діловий етикет і його принципи. Етичний кодекс підприємця. 

Формування іміджу ділової людини. Формування взаємовідносин у 

підприємництві. Зміст ділового спілкування. Ділова бесіда. Мовна культура 

ділової бесіди. Правила листування. Ведення ділових переговорів. 

Практична робота. Визначення основних рис сучасного підприємця. 

Напрацювання рекомендацій щодо ведення переговорів між бізнес-партнерами 

різних вікових категорій. Захист проекту «Ідеальна модель сучасного 

бізнесмена». 

 

30.  Основи науково-дослідницької діяльності (72 год) 

Науковий стиль, його підстилі. Сфера використання, типові стилістичні 

помилки. Основні вимоги до написання учнівських науково-дослідницьких 

робіт. Вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт. Бібліографічний 

опис наукових джерел, специфіка їх опрацювання. Редагування та корегування 

роботи. 

Практична робота. Написання вступної частини наукового 

дослідження. Узагальнення попередньої підготовчої роботи (обґрунтування 
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актуальності, новизни, мети і завдань дослідження, короткий огляд ступеня 

розроблення проблеми). Структурування основної частини наукової роботи, 

укладання розділів. 

Опрацювання наукової літератури й систематизація прочитаного: 

конспектування, складання тез і тематичних виписок. 

Оброблення фактичного матеріалу: карткування, цитування, виписки, 

систематизація і диференціація матеріалу. Тлумачення невідомих термінів, 

робота зі словниками й довідниками. 

Оформлення посилань на опрацьовану наукову літературу. 

Робота над розділами, параграфами основної частини наукового 

дослідження. Поглиблене розроблення авторської гіпотези. 

Змістовий виклад матеріалу наукового дослідження, логічність та 

послідовність теоретичних і практично-експериментальних положень 

дослідження. 

Введення та оформлення графічного й ілюстративного матеріалу. 

Формування висновків до кожного розділу, параграфа, узагальнюючий 

аналіз зібраного фактичного матеріалу. 

Оброблення і критичний аналіз результатів наукової роботи. 

Узагальнення та формулювання висновків. 

Укладання списку використаної літератури, додатків до наукової роботи. 

Редагування та корегування роботи, підготовка матеріалів до друку. 

 

31. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (12 год) 

Екскурсії до вищих навчальних закладів, бібліотек, науково-

дослідницьких інститутів тощо. Інструктаж із безпеки життєдіяльності під час 

проведення екскурсій. 

Зустрічі з науковцями. Наукові читання, лекторії. 

Участь у міських, всеукраїнських і міжнародних конкурсах та 

конференціях. 

Підготовка та проведення тематичних заходів. Підготовка 

презентаційного матеріалу. Аналіз проведеного заходу й оформлення його 

робочих матеріалів. Підготовка статті до збірки (за матеріалами конференції) 

або до газети чи журналу. Вимоги оформлення.  

 

32. Підсумок (3 год) 

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року у формі економічної 

гри. Презентація кращих учнівських науково-дослідницьких робіт. 

Рекомендації щодо подальшої наукової діяльності. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

• правила безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни під час проведення 

занять, роботи за комп’ютером, практичних робіт та екскурсій; 

• еволюцію явища підприємництва у світовій історії; 

• суть та особливості організаційно-правових форм підприємництва; 

• роль і місце малих підприємств в економіці; 

• переваги й недоліки різних видів підприємств; 

• основні економічні показники діяльності підприємств і принципи їх 

розрахунку; 

• основні принципи ведення економіки підприємства; 

• сутність і зміст менеджменту й маркетингової діяльності сучасного 

підприємства; 

• напрями розвитку сучасної реклами; 

• чинники зовнішнього й внутрішнього впливу на поведінку споживачів; 

• основні фактори виробничого процесу; 

• методику розрахунку собівартості продукції; 

• економічну суть різних видів витрат і прибутків; 

• роль інформації та часу у функціонуванні сучасних економічних систем; 

• теоретичні засади оцінки економічної ефективності господарських 

рішень; 

• особливості тезування, конспектування, оформлення тематичних 

виписок; 

• основи науково-дослідницької діяльності; 

• поняття про діловий етикет; 

• поняття про етичний кодекс підприємця; 

• поняття про імідж ділової людини; 

• поняття про ділову бесіду; 

• мовну культуру ділової бесіди; 

• правила листування; 

• поняття про ділові переговори; 

• поняття про науковий стиль, його підстилі; 

• сферу використання наукового стилю; 

• типові стилістичні помилки; 

• основні вимоги до написання учнівських науково-дослідницьких робіт; 

• вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт; 

• поняття про бібліографічний опис наукових джерел; 

• специфіку опрацювання наукових джерел; 
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• етапи захисту наукової роботи; 

• вимоги до оформлення наочних матеріалів. 

 

Учні мають уміти: 

• дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни під 

час роботи за комп’ютером, проведення занять, екскурсій, досліджень; 

• розв’язувати типові економічні задачі; 

• будувати графіки кривих постійних, змінних, загальних, середніх та 

граничних витрат, ізоквант, ізокост тощо; 

• визначати основні риси сучасного підприємця; 

• використовувати економічну термінологію у навчанні та науково-

дослідницькій діяльності; 

• володіти методами економічних досліджень, аналізувати економічні 

явища і процеси; 

• порівнювати вагомість кожного методу й розробляти методику 

наукового дослідження; 

• працювати з науковою літературою (пошук інформації, її збирання й 

опрацювання); 

• складати алгоритм наукового дослідження; 

• визначати тему і завдання дослідження, аргументувати вибір; 

• аналізувати наукові підходи до проблеми дослідження; 

• використовувати різні методи, визначати матеріал та об’єкт 

дослідження; 

• структурувати наукову роботу; 

• визначати й аргументувати актуальність роботи, теоретичне і практичне 

значення, особистий внесок автора, новизну та перспективність роботи, 

формулювати висновки наукового дослідження; 

• аналізувати важливість дослідження відповідно до його етапів і розділів; 

• формулювати висновки до кожного розділу, параграфа дослідження; 

• критично аналізувати результати наукової роботи; 

• редагувати і корегувати текст, оформляти роботу для участі у 

різноманітних конкурсах з економіки; 

• оформлювати наочні матеріали; 

• організовувати робочий час для систематичної науково-дослідницької 

діяльності. 

 

Учні мають набути досвід: 

• розв’язування типових економічних задач; 

• складання бізнес-проекту власної справи; 
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• використання економічної термінології у навчанні та науково-

дослідницькій діяльності; 

• ділового спілкування й листування; 

• формулювання принципів дослідження; 

• визначення методу дослідження згідно з обраною темою; 

• роботи з літературою, інтернет-ресурсами, добору інформаційних 

джерел за визначеною темою; 

• оформлення посилань на опрацьовану наукову літературу; 

• укладання списку використаної літератури, додатків до наукової роботи; 

• представлення наукових результатів у вигляді таблиць, графіків, 

діаграм, творчих проектів; 

• оброблення й критичного аналізу результатів наукової роботи; 

• узагальнення та формулювання висновків; 

• редагування і корегування науково-дослідницької роботи; 

• підготовки матеріалів до друку; 

• оформлення наочних матеріалів; 

• оформлення матеріалів дослідження для участі у різноманітних 

конкурсах з економіки. 
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Вищий рівень 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Розділ, тема 

Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступ 3 1 2 

2 Предмет, методи і функції 

макроекономіки 
3 1 2 

3 Основні економічні категорії та показники 9 4 5 

4 Національна економіка як ціле 9 4 5 

5 Система національних рахунків 9 4 5 

6 Валовий внутрішній продукт (ВВП) та 

інші показники національного 

виробництва 

9 4 5 

7 Сукупний попит і сукупна пропозиція 9 4 5 

8 Кейнсіанська модель макроекономічної 

рівноваги 
9 4 5 

9 Одночасна рівновага на товарному і 

грошовому ринках: модель IS-LM 
9 4 5 

10 Макроекономічна нестабільність: 

циклічність економічного розвитку 
6 3 3 

11 Макроекономічна нестабільність: 

інфляція та безробіття 
9 4 5 

12 Економічне зростання 6 3 3 

13 Грошово-кредитна політика 9 4 5 

14 Податкова система 6 3 3 

15 Фіскальна політика держави 9 4 5 

16 Податки на споживання 3 1 2 

17 Податки на доходи й прибутки 3 1 2 

18 Інші податки. Податкове планування та 

контроль 
3 1 2 

19 Регіональна економічна політика 3 1 2 

20 Кластерна економіка 3 1 2 

21 Національна економіка і стратегія 

національної безпеки 
3 1 2 

22 Перспективні моделі розвитку 

національної економіки 
6 3 3 
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23 Теорія міжнародної торгівлі 6 2 4 

24 Оподаткування в системі міжнародних 

відносин 
6 2 4 

25 Міжнародні фінанси 6 3 3 

26 Міжнародні фінансові ринки 6 2 4 

27 Інтеграційні процеси на фінансовому 

ринку України 
6 3 3 

28 Міжнародні фінансово-кредитні 

організації та їх співробітництво з 

Україною 

6 3 3 

29 Міжнародні організації в системі 

регулювання міжнародних економічних 

відносин 

6 3 3 

30 Міжнародні економічні конфлікти 6 3 3 

31 Глобалізаційні світові тенденції 

і контртенденції 
3 1 2 

32 Економічні аспекти глобальних проблем 3 1 2 

33 Основи науково-дослідницької діяльності 108 36 72 

34 Конкурси, лекторії, екскурсії 21 6 15 

35 Підсумок 3 1 2 

Разом 324 126 198 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (3 год) 

Мета і завдання роботи гуртка. 

Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі, 

кабінеті. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. 

Організація робочого місця учня. Організація часу, планування дня учня. 

Організаційні питання. 

Сутність економічних відносин. Економіка і суспільство. 

Практична робота. Тестовий контроль знань. Аналіз робіт. 

Круглий стіл «Пріоритетні наукові дослідження в Україні». 

 

2. Предмет, методи і функції макроекономіки (3 год) 

Рівні господарської системи та їх взаємозв’язок. Предмет, функції та 

місце макроекономіки в системі економічних наук. Методологія і методи 
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макроекономічних досліджень. Макроекономічне моделювання. 

Мезоекономіка. Мегаекономіка. 

Практична робота. Розкриття взаємозв’язків між мікро-, мезо-, макро- 

та мегарівнями економічної системи. Розкриття діалектичного зв’язку між 

предметом і об’єктом макроекономічного дослідження. Укладання особистого 

словника-довідника з макроекономіки. 

 

3. Основні економічні категорії та показники (9 год) 

Економічні категорії на макроекономічному рівні. Поняття валового 

національного продукту, валового внутрішнього продукту, національного 

доходу. Мета функціонування макроекономічної системи. Вплив 

макроекономічних процесів на діяльність підприємства. 

Практична робота. Показники системи національних рахунків, 

методика їх розрахунку. Розв’язування задач. 

 

4. Національна економіка як ціле (9 год) 

Деякі прояви макроекономічної цілісності. Сукупні доходи і сукупні 

витрати. Відповідність сукупних доходів та і сукупних витрат. Відповідність 

ін’єкцій і витоків. «Макроекономічний чотирикутник». Три погляди на 

забезпечення макроекономічної рівноваги. Кейнсіанська та класична 

(неокласична) аргументація щодо механізму формування загальної рівноваги. 

Модель кругообігу ресурсів, доходів і продуктів у закритій та відкритій 

економіці. 

Практична робота. Складання опорної блок-схеми «Погляди на 

формування макроекономічної рівноваги». Ділова гра «Діалог між 

представниками класичної (неокласичної) та кейнсіанської шкіл економічної 

теорії щодо механізму формування загальної рівноваги». 

 

5. Система національних рахунків (9 год) 

Система національних рахунків (СНР). Зміст і значення системи 

національних рахунків для макроекономічного аналізу. Етапи розвитку СНР. 

Стан і проблеми запровадження СНР-93 в Україні. 

Практична робота. Порівняльний аналіз балансів народного 

господарства (БНГ) та системи національних рахунків. Міні-дослідження 

«Методологія міжнародних зіставлень показників системи національних 

рахунків». Аналіз основних макроекономічних показників у системі 

національних рахунків. 
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6. Валовий внутрішній продукт (ВВП)  

та інші показники національного виробництва (9 год) 

Основні макроекономічні показники: потокові, запасів та економічної 

кон’юнктури. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та інші показники 

національного виробництва. Способи розрахунку ВВП. Використання ВВП у 

міжнародних порівняннях. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП. 

ВВП та економічний добробут. Нові макроекономічні показники: індекс 

людського розвитку (ІЛР), індекс економічної свободи (ІЕС) та рівень 

глобалізації (РГ). 

Практична робота. Оперування показниками ВВП та ВНД під час 

аргументації власних тверджень, під час розрахунків і порівнянь. Розв’язування 

задач. Підготовка та захист проектів «Складові індексу людського розвитку», 

«Фактори, що визначають індекс економічної свободи», «Параметри рівня 

глобалізації». 

 

7. Сукупний попит і сукупна пропозиція (9 год) 

Сукупні доходи і сукупні витрати. Сукупний попит: зміст, структура, 

фактори, що на нього впливають. Крива AD. Сукупна пропозиція: зміст, 

структура, фактори, що її визначають. Короткострокова та довгострокова криві 

сукупної пропозиції АS. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. 

Модель AD-АS. 

Практична робота. Практикум «Вплив нецінових факторів на сукупний 

попит і сукупну пропозицію». Написання та представлення реферату «Ефект 

храповика». Графічна та математична інтерпретації рівноваги в моделі AD-АS. 

 

8. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги (9 год) 

Кейнсіанська теорія сукупного попиту. Кейнсіанська функція 

споживання. Інвестиції. Державні закупівлі та податки. Рівновага на товарних і 

фінансових ринках. Рівноважна процентна ставка. «Кейнсіанський хрест». 

Практична робота. Побудова графіків функцій споживання. Визначення 

різних видів мультиплікаторів. Розрахунок рецесійного та інфляційного 

розривів. 

 

9. Одночасна рівновага на товарному і грошовому ринках: 

модель IS-LM (9 год) 

Ринок товарів і крива IS. Грошовий ринок і крива LM. Рівновага у моделі 

IS-LM у короткостроковому періоді. Модель IS-LM і коливання економічної 

активності. Зовнішні шоки в моделі IS-LM. Гнучкість цін у моделі IS-LM. 

Модель IS-LM як теорія сукупного попиту. Проблема дефляції в моделі IS-LM. 
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Практична робота. Побудова кривих IS та LM. Визначення рівноваги в 

моделі IS-LM. Розв’язування типових задач. Творча робота «Відносна 

ефективність грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики у моделі IS-

LM». 

 

10.  Макроекономічна нестабільність:  

циклічність економічного розвитку (6 год) 

Макроекономічна нестабільність: зміст, форми вияву та головні 

макроекономічні суперечності. Циклічні коливання та їх різновиди. Класичний 

і сучасний економічні цикли. Трендові тенденції в економіці. Теорії циклічного 

розвитку та їх класифікація. Нециклічні коливання економіки. Системні кризи. 

Моделі економічних циклів. 

Практична робота. Характеристика сучасних фінансових криз. 

Порівняльний аналіз перших економічних криз капіталістичної економіки з 

кризами сучасності. Визначення особливостей державного антициклічного 

регулювання. 

 

11.  Макроекономічна нестабільність:  

інфляція та безробіття (9 год) 

Інфляція: сутність, причини та види. Вимірювання інфляції. Соціально-

економічні наслідки інфляції. Безробіття як вияв макроекономічної 

нестабільності. Види безробіття. Закон Оукена. Зв’язок інфляції та безробіття. 

Крива Філіпса. Антиінфляційна політика держави та політика зайнятості. 

Практична робота. Розкриття механізму розгортання інфляції попиту й 

інфляції витрат (пропозиції). Обґрунтування необхідності індексації заробітної 

плат в умовах інфляції. Співвідношення явищ дезінфляції та інфляції. 

Обрахування інфляційного податку. Характеристика видів безробіття. 

Розв’язування задач на закон Оукена. Побудова графіків кривої Філіпса за 

різних умов. 

 

12.  Економічне зростання (6 год) 

Зміст, джерела, типи і фактори економічного зростання. Кейнсіанські 

моделі економічного зростання Домара та Харода. Неокласична модель 

економічного зростання Солоу. Внесок факторів виробництва в економічне 

зростання. Внесок технічного прогресу в економічне зростання. Економічне 

зростання з урахуванням усіх джерел. Інтенсивний та екстенсивний шляхи 

розвитку економіки. 

Практична робота. Розкриття змісту різних моделей економічного 

зростання. Написання та представлення реферату «Характеристика проблем 
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екстенсивного розвитку економіки країн світу». Міні-дослідження «Проблеми 

впровадження інтенсивного розвитку для економіки України». 

 

13.  Грошово-кредитна політика (9 год) 

Грошово-кредитна (монетарна) політика: сутність, роль і завдання. 

Методи й інструменти реалізації грошово-кредитної політики. Зміст і 

теоретичні концепції монетарної політики. Центральний банк та його роль у 

здійсненні грошово-кредитної політики. Емісійна політика держави. 

Зарубіжний досвід реалізації грошово-кредитної політики. Особливості 

грошово-кредитної політики в Україні. 

Практична робота. Круглий стіл «Зміст і доцільність застосування 

політики «дорогих» й «дешевих» грошей». Творча робота «Визначення 

проблем і перспектив грошово-кредитної політики в Україні». Міні-

дослідження «Чи діє закон Грешема стосовно сучасних грошових систем». 

Розв’язування задач. 

 

14.  Податкова система (6 год) 

Теоретичні основи оподаткування. Сутність податків. Види і функції 

податків. Елементи оподаткування: суб’єкт, об’єкт, джерело й одиниця 

оподаткування. Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні та 

регресивні. Класифікація податків та їх ознаки. Прямі й непрямі податки, 

загальнодержавні й місцеві, податки на доходи, капітал і споживання. 

Відповідальність платників податків. Структура податкової системи України. 

Практична робота. Пошук афоризмів, цитат, висловлювань відомих 

економістів та політиків щодо податків й оподаткування. Творча робота 

«Побудова кривої Лаффера, пояснення її конфігурації, пошук оптимальної 

ставки оподаткування». Розв’язування задач. 

 

15.  Фіскальна політика держави (9 год) 

Зміст, види і завдання фіскальної політики. Бюджетна система. 

Державний бюджет. Стан державного бюджету. Дефіцит державного бюджету. 

Види бюджетного дефіциту. Концепції балансування державного бюджету. 

Державний борг та його вплив на національну економіку. Управління 

держаним боргом. 

Практична робота. Аналіз динаміки зведеного бюджету України за 

період з 2000 по 2014 рр. Міні-дослідження «Причини дефіциту державного 

бюджету. Шляхи зниження бюджетного дефіциту». Творча робота «Державний 

борг: вимірювання та механізм управління ним. Макроекономічні аспекти 

сеньйоражу». 
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16.  Податки на споживання (3 год) 

Податок на додану вартість (ПДВ). Порядок відшкодування ПДВ з 

бюджету. Пільги з податку, їх економічний зміст. Акцизний збір. Платники й 

об’єкти податку. Особливості оподаткування алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів. Акцизні марки. Мито і його види. Ставки мита і їх різновиди. Єдиний 

митний тариф. Платники податків на споживання. 

Практична робота. Міні-дослідження «Порядок обчислення ПДВ. 

Порядок обчислення мита». Аналіз методів визначення митної вартості. 

 

17.  Податки на доходи й прибутки (3 год) 

Податок на прибуток підприємств і його роль у формування доходу 

бюджету. Платники, об’єкт і ставки. Норми амортизації. Відповідальність за 

порушення Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». 

Податок з доходів фізичних осіб. Оподаткування різних видів доходів. 

Податкові пільги та строки сплати. 

Практична робота. Ознайомлення з механізмом розрахунку податку на 

прибуток. Творча робота «Операції особливого виду та їх оподаткування». 

Міні-дослідження «Види і порядок розрахунку соціальних пільг із податків». 

 

18.  Інші податки. Податкове планування та контроль (3 год) 

Податки на власність. Податок із власників транспортних засобів. 

Податок на нерухомість. Плата за ресурси та послуги. Плата за землю в Україні. 

Єдиний податок для суб’єктів малого бізнесу. Місцеві податки і збори. 

Податковий процес та контроль. Відповідальність за ухилення від сплати 

податків. 

Практична робота. Міні-дослідження «Податок на нерухомість: 

доцільність введення й особливості обрахунку». Порівняльний аналіз 

особливостей нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб та 

єдиного податку для фізичних осіб. 

 

19. Регіональна економічна політика (3 год) 

Мета і принципи формування регіональної політики. Стратегічні 

орієнтири регіональної політики. Регіональний аналіз соціально-економічного 

розвитку України. Спеціальні (вільні) економічні зони України. Єврорегіони. 

Завдання на шляху вдосконалення регіональної політики. 

Практична робота. Творча робота «Виявлення закономірностей 

концентрації, спеціалізації, комбінування та кооперації на прикладі окремих 

підприємств певного регіону». Аналіз нормативно-правових документів, 

покладених в основу регіональної економічної політики в Україні. Наведення 
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прикладів пільг, що надаються спеціальним (вільним) економічним зонам і 

територіям пріоритетного розвитку. 

 

20. Кластерна економіка (3 год) 

Кластер та його характерні ознаки. Кластерний підхід до розвитку 

регіонів. Розвиток кластерної економіки у світі. Досвід країн у формуванні 

кластерів. Промислові кластери США. Силіконова Долина. Кластери в Україні. 

Переваги та складнощі кластерних ініціатив. Стратегія технологічної 

модернізації регіону на кластерній основі. 

Практична робота. Міні-дослідження «Кластери та перспективний 

регіональний розвиток». Диспут «Чи є майбутнє у кластерів України». 

Заповнення таблиці «Організаційно-правові форми побудови кластерів». 

Порівняльний аналіз діяльності кластерів у світі та в Україні. 

 

21. Національна економіка і стратегія національної безпеки (3 год) 

Національні інтереси України й стратегічні орієнтири розвитку 

національної економіки. Неофіційний сектор національної економіки України 

та його негативні риси. Національне багатство та еколого-економічна безпека 

України. Державні інституції і механізми регулювання національної економіки. 

Методи визначення основних макроекономічних показників. 

Практична робота. Творча робота «Програмування та прогнозування 

національної економіки. Індикативне макроекономічне планування». 

 

22. Перспективні моделі розвитку національної економіки (6 год) 

Модель інноваційного розвитку національної економіки. Стратегія 

розбудови економіки знань. Модель соціально орієнтованої національної 

економіки. Система соціального захисту населення. Соціальна політика 

держави. Модель екологічно збалансованої національної економіки. Екологічна 

ситуація в національній економіці. Державна екологічна політика і напрями її 

розвитку. 

Організаційно-правові засади формування екологічно збалансованої 

національної економіки. 

Практична робота. Творча робота «Аналіз американської, німецької, 

японської та шведської моделей змішаної економіки, пошук шляхів 

формування вітчизняної моделі змішаної економіки». Аналіз чинного 

пенсійного законодавства України. 
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23. Теорія міжнародної торгівлі (6 год) 

Причини виникнення міжнародної торгівлі, сутність експорту й імпорту. 

Теорія абсолютних переваг. Теорії абсолютних та порівняльних переваг. 

Виграш від зовнішньої торгівлі внаслідок спеціалізації. Торговельний баланс 

країни. Структура експорту й імпорту держави. Державне регулювання 

зовнішньої торгівлі. Протекціонізм. Заходи політики протекціонізму. Політика 

лібералізму у зовнішній торгівлі. «Торговельні війни». 

Практична робота. Міні-дослідження «Виявлення та аналіз 

експортоорієнтованих галузей господарства. Місце окремих галузей на 

відповідних міжнародних ринках». Розподіл вигод від зовнішньої торгівлі за 

умов спеціалізації та її відсутності. Розв’язування типових задач. Побудова 

графіків. 

 

24. Оподаткування в системі міжнародних відносин (6 год) 

Специфіка оподаткування у світовій економіці. Сутність та сучасні 

проблеми міжнародного оподаткування. Офшорні центри в системі 

міжнародного оподаткування. Втеча від податків та ухилення від них. Основні 

методи, які обмежують операції через офшорні центри. 

Практична робота. Круглий стіл «Офшорні зони: суть, класифікація, 

особливості функціонування та перспективи їх відкриття в Україні». 

 

25. Міжнародні фінанси (6 год) 

Міжнародні фінанси в сучасній світогосподарській системі. Становлення 

світового фінансового ринку. Платіжний баланс як узагальнена оцінка 

світогосподарських зв’язків в Україні. 

Практична робота. Творча робота «Сутність платіжного балансу та 

методологія його складання. Механізм врівноваження платіжного балансу». 

Аналіз платіжного балансу України за різні роки. Розв’язування задач. 

 

26. Міжнародні фінансові ринки (6 год) 

Міжнародна валютна система та її розвиток. Сутність міжнародного 

валютного ринку. Урядове втручання в діяльність валютних ринків. 

Конвертованість валют. Валютні системи та валютна політика. Види операцій 

на валютному ринку. Валютні перешкоди на шляху міжнародної торгівлі та 

причини їх існування. Валютний курс і його коливання: причини та наслідки. 

Ринок євровалют. Міжнародні кредити: форми та умови їх надання. Ринок 

єврокредитів. Міжнародний ринок цінних паперів: поняття і тенденції 

розвитку. 
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Практична робота. Перегляд і обговорення відеофільму «Безцінний 

долар». Творча робота «Переваги та недоліки вільноконвертованих валют». 

Круглий стіл «Проблеми та перспективи запровадження євровалюти в Україні». 

Розв’язування типових задач. 

 

27. Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України (6 год) 

Фінансова інтеграція та фінансова конвергенція як сучасні тенденції 

розвитку фінансового ринку. Сучасні тенденції розвитку інвестиційного ринку 

в Україні. Особливості інтеграційних процесів у фінансовому посередництві. 

Особливості становлення фінансових конгломератів на фінансовому ринку 

України. 

Практична робота. Оцінювання впливу міжнародних фінансових 

конгломератів на розвиток фінансового ринку України. Аналіз методичного 

інструментарію обґрунтування ефективності функціонування інтеграційних 

об’єднань як позичальників на фінансовому ринку з асиметрією інформації. 

 

28. Міжнародні фінансово-кредитні організації 

та їх співробітництво з Україною (6 год) 

Основні міжнародні фінансово-кредитні організації. Особливості 

діяльності МВФ. Група Світового банку. Характеристика складу і функцій 

членів групи Світового банку. Регіональні міжнародні фінансово-кредитні 

інститути. 

Практична робота. Написання та представлення реферату «Клуби 

кредиторів». Міні-дослідження «Основні завданння міжнародних фінансових 

інститутів». Творча робота «Специфіка діяльності світового банку та 

регіональних банків розвитку». Дискусія «Кредити від МВФ – шлях до 

стабільності й розвитку чи загроза національній безпеці?» 

 

29. Міжнародні організації в системі регулювання 

міжнародних економічних відносин (6 год) 

Глобальний економічний простір як середовище формування 

міжнародних організацій. Типологія міжнародних організацій. Організація 

Об’єднаних Націй (ООН) та міжнародне економічне співробітництво. 

Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР). Організації з 

регулювання у соціальній сфері: Міжнародна Організація Праці (МОП), 

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО), 

Всесвітня туристська організація (ВТО). Міжнародні організації у сфері 

регулювання світової торгівлі: Світова організація торгівлі (СОТ) та інші. 

Регіональні інтеграційні угруповання у світі. Європейський вибір України. 
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Практична робота. Визначення переваг та недоліків членства України в 

різних міжнародних організаціях. 

 

30. Міжнародні економічні конфлікти (6 год) 

Теоретичні основи міжнародних економічних конфліктів. Торговельні 

війни сучасності. Міжнародні економічні конфлікти у паливно-енергетичній 

сфері. Конфлікти й ризики під час злиття та поглинання міжнародних компаній. 

Світові інфраструктурні проекти і безпека транзитного простору України. 

Міжнародні демографічні конфлікти. 

Практична робота. Міні-дослідження «Вплив глобалізації і світових 

проблем людства на міграцію населення». Семінар «Нафтовий та газовий 

чинники світової політики». Творча робота «Сучасні методи виходу з 

конфліктного протистояння». Круглий стіл «Чи є переможці у «торговельних 

війнах». 

 

31.  Глобалізаційні світові тенденції та контртенденції (3 год) 

Феномен глобалізації. Сутність та суперечливий характер глобалізації. 

Глобальна економіка та її основні риси. Вплив глобалізації на традиції і 

культуру. Глобалізація і довкілля. Міграція в умовах глобалізації. Глобалізація 

та рівень життя. Глобалізація та регіональна інтеграція України в умовах 

глобалізації. 

Практична робота. Складання таблиці «Глобалізація: «за» і «проти». 

Круглий стіл «Чи є ефективною та виправданою боротьба антиглобалістів із 

явищами глобалізації у світовій економіці». 

 

32.  Економічні аспекти глобальних проблем (3 год) 

Причини виникнення і соціально-економічна сутність глобальних 

проблем. Основні глобальні проблеми сучасності та їх класифікація. Шлях 

розв’язання глобальних проблем. Демілітаризація економіки країн світу. 

Міжнародне співробітництво між країнами світового співтовариства. Роль 

міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем людства. 

Практична робота. Аналіз глобальних проблем людства (економічний 

аспект). Творча робота-міркування «Визначення місця України у розв’язанні 

глобальних проблем сучасності». Міні-дослідження «Характеристика 

особливостей прояву глобальної ресурсно-енергетичної проблеми в Україні». 

 

33.  Основи науково-дослідницької діяльності (108 год) 

Вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи. Загальні правила 

оформлення тексту. Особливості структури та викладу матеріалу в основному 
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розділі наукової учнівської роботи: титульний аркуш, тези, зміст, перелік 

умовних позначень і скорочень, вступ, основна частина, висновки, список 

використаних джерел, додатки (їх зміст, особливості оформлення). 

План викладення дослідження. Підготовка чернетки як початковий етап 

написання науково-дослідницької роботи. Виправлення чернетки. 

Науковий стиль викладення матеріалу. Структурування дослідження. 

Формулювання висновків та узагальнення проведеної роботи. 

Правила оформлення науково-дослідницьких робіт до участі в конкурсах 

з економіки різного рівня. Основи публічного виступу. Культура ведення 

наукової дискусії. 

Правила складання й оформлення мультимедійних презентацій. 

Використання комп’ютерних програм для підготовки презентацій, їх 

інструменти. 

Основи мистецтва презентації. Мовленнєва комунікація, її 

характеристики. Вербальна і невербальна комунікація, їх функції. План захисту 

роботи. Доповідь. Логічність і послідовність викладу матеріалу. Оформлення 

наочних матеріалів та використання технічних засобів. Антипрезентація. 

Правила ведення дискусії. Деякі аспекти мовленнєвої ситуації. Етикет і 

мовлення. Культура поведінки під час наукової доповіді. Виступ перед 

аудиторією. Специфіка ведення наукового діалогу. 

Практична робота. Складання індивідуальних планів роботи. 

Засвоєння використання нових наукових методів для пошуку, оброблення 

та представлення відповідної інформації. 

Підготовка науково-дослідницьких робіт до участі в конкурсах з 

економіки різного рівня. Оформлення науково-дослідницької роботи відповідно 

до вимог. Відпрацювання логіки побудови тексту доповіді. Підготовка доповіді 

для захисту науково-дослідницької роботи. Постановка запитань до неї. 

Відповіді на запитання. Виступи опонентів. 

Робота у програмі Power Point. Підготовка мультимедійної презентації. 

Написання доповіді і тез доповіді. Виступ. Обговорення виступів. Написання 

відгуку (рецензії) на науково-дослідницьку роботу товариша. 

Рольова гра «Захист науково-дослідницької роботи». Аналіз результатів 

проведеної гри. 

Психологічний тренінг. Складання плану захисту роботи. Написання 

доповіді. Підготовка тез роботи. Підготовка мультимедійної презентації. 

Виступ. Проведення дискусії. Обговорення виступів, визначення недоліків, 

коментування, поради. 
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34. Конкурси, лекторії, екскурсії (21 год) 

Екскурсії до вищих навчальних закладів, бібліотек, науково-

дослідницьких інститутів тощо. Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час 

проведення екскурсій. 

Зустрічі з науковцями. Наукові читання, лекторії. 

Презентація власних науково-дослідницьких робіт. 

Участь у міських, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах і 

науково-практичних конференціях. Публікація матеріалів, статей за 

матеріалами конференцій. 

Участь у науково-практичних конференціях, наукових читаннях, 

засіданнях круглих столів, вікторинах, організація та проведення тематичних, 

навчально-виховних заходів. 

 

35. Підсумок (3 год) 

Підсумкова науково-практична конференція учнів. Підбиття підсумків 

роботи гуртка. Презентація кращих учнівських науково-дослідницьких робіт. 

Рекомендації щодо подальшої наукової діяльності. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

• правила безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни під час проведення 

занять, роботи за комп’ютером, практичних робіт та екскурсій; 

• предмет, методи і функції макроекономіки; 

• суть системи національних рахунків; 

• суть трьох поглядів на забезпечення макроекономічної рівноваги; 

• основні макроекономічні показники та принципи їх розрахунку; 

• особливості структури сукупного попиту і сукупної пропозиції; 

• особливості побудови кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції; 

• суть моделі IS-LM; 

• зміст, форми прояву макроекономічної нестабільності; 

• особливості інтеграції України до світового економічного простору; 

• принципи організації міжнародної торгівлі і валютного ринку; 

• економічні причини та наслідки глобалізації; 

• правила оформлення науково-дослідницької роботи відповідно до вимог; 

• правила складання й оформлення мультимедійних презентацій; 

• правила культури мовлення під час захисту і ведення дискусії. 
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Учні мають уміти: 

• дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни під час 

роботи за комп’ютером, проведення занять, екскурсій, досліджень; 

• розв’язувати типові задачі; 

• будувати криві Філіпса, IS, LM, AD, AS тощо; 

• використовувати економічну термінологію у навчанні та науково-

дослідницькій діяльності; 

• володіти методами економічних досліджень, робити аналіз економічних 

явищ і процесів; 

• характеризувати сучасні економічні кризи, порівнювати їх з першими 

економічними кризами капіталістичних країн; 

• організовувати робочий час для систематичної науково-дослідницької 

діяльності; 

• редагувати і корегувати текст, оформляти роботу для участі у конкурсах з 

економіки різних рівнів, у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України; 

• оформлювати наочні матеріали; 

• створювати мультимедійні презентації; 

• захищати і презентувати результати науково-дослідницької роботи, 

аргументовано обстоювати власну позицію; 

• аналізувати власні помилки і знаходити шляхи їх усунення; 

• аналізувати недоліки та позитивні сторони інших учнівських презентацій 

науково-дослідницьких робіт; 

• публічно виголошувати доповідь. 

 

 Учні мають набути досвід: 

• визначення методів основних макроекономічних показників; 

• розкриття змісту різних моделей економічного зростання; 

• співвідношення явищ інфляції та дезінфляції; 

• визначення різних видів мультиплікаторів; 

• визначення проблем і перспектив грошово-кредитної та фіскальної 

політики в Україні; 

• аналізу впливу глобалізації та світових проблем людства на суспільство; 

• використання комп’ютерних програм для підготовки мультимедійних 

презентацій; 

• підготовки доповіді та презентації за результатами науково-дослідницької 

роботи; 

• оформлення додатків та ілюстративного матеріалу: схем, діаграм, таблиць; 
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• підготовки презентаційного матеріалу і статей для публікацій в 

інформаційних збірниках і пресі; 

• участі в науково-практичних конференціях, наукових читаннях, засіданнях 

круглих столів, вікторинах, науково-практичних семінарах; 

• написання відгуків (рецензій) на учнівські науково-дослідницькі роботи; 

• критичного аналізу результатів власних наукових досліджень і наукових 

досліджень інших школярів. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА «ЕКОНОМІКА» 

 

Прилади, пристосування Кількість, шт. 

Комп’ютер За потребою 

Принтер 1 

Мультимедійний проектор 1 

Мультимедійна дошка 1 

Сканер 1 

Копіювальний апарат 1 

USB-флеш-накопичувач За потребою 

Канцелярські вироби, інструменти і матеріали За потребою 

Папір друкарський За потребою 

Ватман формату А-1 За потребою 

Ручки кулькові За потребою 

Олівці креслярські За потребою 

Фломастери За потребою 

Ножиці За потребою 

Гумка За потребою 

Клей За потребою 

Скріпки, кнопки За потребою 

Папки За потребою 

СD, DVD-диски За потребою 
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ПРОГРАМА 

 

«Економічна теорія та історія економічної думки» 

 

Вищий рівень 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Економічна наука досліджує і розкриває економічний лад суспільства, 

економічні закони й економічні категорії. 

Об’єктом вивчення економічної теорії є аналіз тісного взаємозв’язку 

механізму функціонування ринку з наявністю на ньому досконалої і 

недосконалої конкуренції, ступеня монополізації окремих господарських сфер, 

шляхів і способів економічного реформування ринкових відносин. Вивчення 

економічної теорії дає змогу пізнати економічні закони і категорії, які 

виражають глибинну суть конкретної економічної системи. 

Питання предмета економічної теорії є дискусійним в економічній науці. 

Різні школи по-різному визначають предмет економічної теорії. Науковці-

економісти стверджують, що ця наука вивчає створення і використання 

матеріальних благ, тобто є наукою про багатство. Однак дискусії серед 

економістів із цього питання не припиняються і сьогодні. Останніми роками 

значно поширюється підхід до предмета економічної теорії, основу якого 

становить використання поняття «обмежених ресурсів». 

Отже, предметом економічної теорії є виробничі відносини, які 

складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання. Це, 

насамперед, відносини власності, а також широкий спектр організаційно-

економічних відносин. Предмет економічної теорії має глибокий соціальний 

зміст, виражає відносини між людьми у найголовнішій сфері життєдіяльності 

суспільства. 

Економічна теорія – це система наукових поглядів на господарське життя 

суспільства, яка дає всебічне уявлення про закономірності його розвитку і не 

лише пояснює, як відтворюється суспільство, а й сприяє його розвитку, 

запобігає повторенню деяких негативних економічних явищ, дає змогу 

прогнозувати майбутній розвиток економіки. 

Економічна теорія як універсальна наука виконує низку функцій: 

теоретико-пізнавальну (виявлення і пізнання економічних законів, категорій і 

тенденцій економічного прогресу); практичну (розроблення принципів і 

методів раціонального господарювання); методологічну (виступає теоретичною 

основою для системи конкретно-економічних наук); виховну (формування 
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сучасного економічного мислення та раціональної економічної поведінки); 

прогностичну (обґрунтування планів і прогнозування перспектив економічного 

розвитку). 

Метою навчальної програми є формування в учнів компетентностей щодо 

економічних відносин як суспільної форми виробництва, проблем ефективного 

використання обмежених виробничих ресурсів і шляхів забезпечення 

суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

• пізнавальної: оволодіння знаннями з економічної теорії й історії економічної 

думки, науково-дослідницької діяльності; ознайомлення з процесами, явищами, 

законами та закономірностями, що відбуваються у суспільстві й економіці 

держави; вивчення історії та основних етапів розвитку новітніх досягнень і 

провідних ідей економічної науки;  

• практичної: формування навичок науково-дослідницької, пошукової та 

аналітичної роботи; оволодіння навичками економічних спостережень та 

оформлення їх результатів; ознайомлення з методикою проведення 

експерименту й інших методів наукового дослідження; використання набутих 

економічних знань; 

• творчої: набуття досвіду власної творчої і науково-дослідницької 

діяльності, навичок самореалізації; розвиток економічного, логічного, 

аналітичного, наукового мислення; прагнення до нових знань, пошукової, 

дослідницької та експериментальної діяльності, пізнавальної активності; 

• соціальної: формування стійкого інтересу до економічних знань, науково-

дослідницької діяльності; розвиток лідерських здібностей; формування вміння 

обстоювати власну позицію; формування позитивних якостей емоційно-

вольової сфери; розвиток культури спілкування; формування свідомого 

ставлення до майбутньої професії. 

Програму укладено з огляду на сучасні вимоги до навчально-виховного 

процесу в позашкільних навчальних закладах; вона ґрунтується на Державному 

стандарті базової і повної загальної середньої освіти, а також на сучасних 

інноваційних методах навчання. 

Програму розраховано на роботу в гуртках, секціях вищого рівня 

навчання (324 години на рік, 9 годин на тиждень). Слухачами гуртка є учні 10–

11 класів. Кількісний склад навчальної групи – 10–15 осіб. 

Програма передбачає теоретичні і практичні заняття, які взаємопов’язані 

та логічно доповнюють одне одного, між ними забезпечується наступність. 

Практичні завдання виконуються за допомогою сучасних технічних 

засобів навчання, доступу до мережі Інтернет. 
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На теоретичних заняттях застосовують такі методи: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький, 

інтерактивний, самостійної роботи учнів тощо. Методика підготовки майбутніх 

спеціалістів з економічних наук ґрунтується на комплексному підході на основі 

тісної взаємодії словесних, наочних і практичних методів навчання та 

виховання. 

Під час проведення занять використовують такі форми навчання, як 

лекції, бесіди, інструктажі, робота з інформаційними джерелами, каталогами, 

збирання і презентація інформації, диспути, семінари, круглі столи, наукові 

читання, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт і проектів, 

конференції, екскурсії та зустрічі з фахівцями цієї галузі. Широко застосовують 

різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні 

засоби навчання. 

Контролюють та оцінюють знання учнів під час проведення співбесід, 

тестування, захисту власних проектів, написання рефератів та індивідуальних 

науково-дослідницьких робіт, доповідей, участі у підсумкових тематичних 

конференціях, конкурсах та олімпіадах. 

Підсумком науково-дослідницької роботи учнів є захист науково-

дослідницьких робіт, під час якого юні науковці презентують результати 

проведених досліджень. 

За цією програмою можна проводити заняття у групах індивідуального 

навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та 

групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.03.2004 р. № 651 (зі змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

10.12.2008 р. № 1123). 

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й 

доповнення до змісту програми, плануючи свою роботу з огляду на інтереси 

гуртківців і стан матеріально-технічної бази закладу. 

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Керівник гуртка виходячи з 

рівня підготовки дітей може визначити, скільки годин потрібно для опанування 

тієї чи іншою темою, і внести до програми відповідні корективи. 

Перелік обладнання у програмі подано як орієнтовний відповідно до 

можливостей навчального закладу. 
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Вищий рівень 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

№ 

з/п 
Розділ, тема 

Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступ 3 2 1 

2 Витоки і напрями формування основних 

економічних шкіл 

102 – – 

2.1 Виникнення економічної науки (6) 3 3 

2.2 Еволюція економічної науки. 

Економічні погляди меркантилізму 

(6) 3 3 

2.3 Вчення фізіократів про природний 

порядок і процес відтворення 

суспільного продукту. «Економічна 

таблиця» Ф. Кене 

(6) 4 2 

2.4 Етапи розвитку і загальна 

характеристика класичної політичної 

економії 

(6) 3 3 

2.5 Економічне вчення А. Сміта. 

Особливості економічного вчення 

Д. Рікардо. Завершення класичної 

традиції у працях Дж. С. Мілля 

(12) 6 6 

2.6 Умови виникнення, теоретичні джерела 

й особливості методології марксизму. 

Марксизм і сучасність 

(9) 3 6 

2.7 Теоретичні основи та методологічні 

особливості маржиналізму 

(6) 3 3 

2.8 Внесок австрійської, американської та 

лозаннської шкіл у розроблення теорії 

маржиналізму 

(9) 3 6 

2.9 Кембриджська економічна школа та 

неокласична мікроекономіка 

А. Маршалла. Розвиток неокласичної 

традиції у працях А. Пігу та Р. Хоутрі 

(9) 3 6 

2.10 Етапи розвитку економічної думки в 

Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст. 

Економічні погляди С. Подолинського, 

М. Туган-Барановського та ін. 

(18) 9 9 
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2.11 Економічна думка у ХХ–ХХІ ст. (15) 6 9 

3 Загальні основи економічного розвитку і 

ринкової економіки 

90 – – 

3.1 Економічні потреби та економічні 

інтереси у системі рушійних сил 

розвитку економіки 

(6) 3 3 

3.2 Проблема економічного вибору. 

Ресурсний потенціал України та 

ефективність його використання 

(6) 3 3 

3.3 Власність в умовах сучасної України. 

Роздержавлення та приватизація 

економіки 

(6) 2 4 

3.4 Економічна система суспільства. 

Економічна система сучасної України. 

Змішана економіка розвинених країн 

(6) 2 4 

3.5 Суть, умови виникнення і розвитку 

товарного виробництва. Товар як 

основна категорія товарного 

виробництва. Товар та його властивості. 

Вартість товару. Теорії вартості 

(9) 3 6 

3.6 Основні макроекономічні показники. 

Валовий внутрішній (національний) 

продукт. Національне багатство 

(9) 4 5 

3.7 Прояви макроекономічної 

нестабільності 

(9) 4 5 

3.8 Міжнародний поділ праці та фактори, 

що його визначають. Розвиток 

міжнародного поділу праці в сучасних 

умовах 

(12) 6 6 

3.9 Форми міжнародних економічних 

відносин 

(9) 4 5 

3.10 Особливості входження України у 

сучасне світове господарство 

(9) 6 3 

3.11 Фактори конкурентоспроможності 

вітчизняної економіки в умовах 

глобалізації 

(9) 3 6 

4 Основи науково-дослідницької 

діяльності 

108 33 75 

5 Конкурси, екскурсії, тематичні заходи 18 6 12 
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6 Підсумок 3 1 2 

Разом 324 128 202 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (3 год) 

Мета, основні завдання та форми роботи секції. Сутність, об’єкти та 

суб’єкти економіки. Інструктаж із техніки безпеки. Правила поведінки в 

навчальному закладі, кабінеті. Організаційні питання.  

Практична робота. Проведення діагностики знань учнів з економіки та 

аналіз рівня дослідницьких умінь учнів. 

 

2. Витоки і напрями формування основних економічних шкіл (102 год) 

2.1. Виникнення економічної науки (6 год) 

Економічна думка Стародавнього світу. Закони царя Хаммурапі. 

Економічна думка Стародавньої Азії (Індії, Китаю). Економічна думка 

Стародавньої Греції. Економічні ідеї грецьких античних мислителів 

(Ксенофонт, Платон, Арістотель). Економіка і хрематистика. Економічна думка 

Середньовіччя. «Капітулярій про вілли». Схоластичний метод дослідження. 

Ф. Аквінський про багатство, «справедливу ціну», лихварство. 

Практична робота. Збирання й опрацювання матеріалів. Робота 

з довідковою та енциклопедичною літературою, пошук інформації в Інтернеті. 

Підготовка та представлення мультимедійних презентацій: «Вчення про 

раціональне ведення господарства. Економічна основа Римського права», 

«Економічні ідеї грецьких античних мислителів (Ксенофонт, Платон, 

Арістотель)», «Економічна думка України доби Середньовіччя. «Руська 

правда». «Повість временних літ». «Повчання дітям» Володимира Мономаха. 

Галицько-Волинський літопис. Полемічні рукописи 80-х рр. XVI ст.», 

«Особливості економічної думки Стародавнього Сходу: Єгипту, Індії, 

Вавілонії, Китаю». 

Обговорення дискусійних питань. 
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2.2. Еволюція економічної науки. Економічні погляди меркантилізму 

(6 год) 

Загальна характеристика системи меркантилізму. Етапи розвитку 

економічної політики меркантилізму: муніципальний меркантилізм, система 

грошового балансу (монетаризм), система торговельного балансу 

(мануфактурний меркантилізм). 

Практична робота. Міні-дослідження «Оцінки та значення 

меркантилізму в розвитку економічних ідей». Науковий диспут «Економічні 

погляди А. Монкретьєна». 

 

2.3. Вчення фізіократів про природний порядок і процес відтворення 

суспільного продукту. «Економічна таблиця» Ф. Кене (6 год) 

Економічні ідеї фізіократизму. Ідейно-теоретичні витоки і методологія 

вчення Ф. Кене. Вчення про цінність, ціну та гроші. Аналіз капіталу та 

«Економічна таблиця» Ф. Кене. Розвиток ідей фізіократів у творах А. Р. Тюрго, 

Е. Кондільяка та подальша доля фізіократизму. 

Практична робота. Круглий стіл «Вчення про цінність, ціну та гроші. 

Економічні ідеї фізіократів та їх опонентів». 

 

2.4. Етапи розвитку і загальна характеристика класичної політичної 

економії (6 год) 

Соціально-економічні умови виникнення класичної політичної економії. 

Загальна характеристика і методологічні принципи класичної теоретичної 

доктрини. Етапи розвитку класичної політичної економії. Зародження 

класичної політичної економії в Англії: У. Петті. Становлення класичної 

економічної теорії у Франції. П. Буагільбер. 

Практична робота. Укладання порівняльної таблиці «Класична 

політична економія Англії та Франції». 

 

2.5. Економічне вчення А. Сміта. Особливості економічного вчення 

Д. Рікардо. Завершення класичної традиції у працях Дж. С. Мілля (12 год) 

Формування економічної парадигми А. Сміта. Методологія досліджень 

А. Сміта. Ідеї економічного лібералізму А. Сміта: вчення про природний 

порядок, економічні закони, «невидиму руку», «економічну людину», про роль 

держави у ринковій системі. Теорія цінності для однофакторного та 

багатофакторного суспільства, вчення про капітал. Теорія заробітної плати, 

прибутку і ренти. Розвиток А. Смітом вчення про суспільне відтворення. 

Розвиток теоретичної системи класичної політичної економії у науковій 

спадщині Д. Рікардо. Особливості методології Д. Рікардо. Аналітична та 
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емпірична трудові теорії цінностей. Концепція витрат виробництва. Розвиток 

Д. Рікардо кількісної теорії грошей. Теорія заробітної плати і прибутку. 

Концепція земельної ренти. Обґрунтування принципів ліберальної 

зовнішньоекономічної політики в концепції порівняльних переваг. Вплив ідей 

А. Сміта і Д. Рікардо на подальшу еволюцію економічної думки. 

Теоретичний синтез Дж. С. Мілля як завершення ідеології класичної 

політичної економії. Праця Дж. С. Мілля «Принципи політичної економії». 

Синтез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти. Теорія 

відтворення. Обґрунтування принципів соціальної та економічної політики. 

Теорії попиту і пропозиції та економічної рівноваги. Теорія корисності. Теорія 

монополії і конкуренції. Започаткування економічного реформізму. Класична 

теорія і сучасна економічна наука. 

Практична робота. Укладання порівняльної таблиці «Економічне 

вчення А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. С. Мілля». Підготовка і виголошення 

доповідей про класиків економічної науки. Обговорення дискусійних питань. 

 

2.6. Умови виникнення, теоретичні джерела й особливості методології 

марксизму. Марксизм і сучасність (9 год) 

Історичні умови зародження і початок формування марксистської 

політичної економії в 40–50 рр. ХІХ ст. Ідейно-теоретичні джерела економічної 

теорії марксизму. Особливості методології К. Маркса та марксистської школи. 

Спорідненість і відмінність марксистської та класичної шкіл. 

Проблеми політичної економії в «Капіталі» К. Маркса, структура праці. 

Вчення про економічну еволюцію капіталізму. Критичний аналіз історії 

економічної думки у творах К. Маркса і Ф. Енгельса. 

Економічні ідеї ортодоксального марксизму. 

Практична робота. Семінар «Марксова теорія вартості грошей, 

товарного виробництва». Круглий стіл «Вчення про капітал та його форми. 

Концепція прибутку і заробітної плати в марксизмі». Написання газетної статті 

для економічного журналу «Модель інвестиційного процесу і теорія циклічних 

коливань». 

 

2.7. Теоретичні основи та методологічні особливості маржиналізму 

(6 год) 

Формування неокласичної традиції у західній політекономії у другій 

половині ХІХ – першій половині ХХ ст. Причини виникнення й особливості 

методології маржиналізму. Етапи маржинальної революції. Передвісники 

маржиналізму (Й. Тюнен, А. Курно, Ж. Дюпюї, Г. Госсен). Започаткування 
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основ граничного аналізу. Первинне формулювання теорії граничної 

корисності. 

Практична робота. Розв’язання вправ на застосування теорій 

маржиналізму. Обговорення дискусійних питань. 

 

2.8. Внесок австрійської, англійської, американської та лозаннської 

шкіл у розроблення теорії маржиналізму (9 год) 

Австрійська школа граничної корисності. Предмет і метод дослідження. 

Суб’єктивно-психологічна концепція цінності та ринкової ціни товару. 

Економічні погляди К. Менгера, О. Бем-Баверка, Ф. Візера. 

Англійська школа маржиналізму. В. С. Джевонс. Запровадження 

математичних методів дослідження у викладенні маржинальних ідей. 

Трактування економічної рівноваги як балансу насолоди і страждань. Принцип 

оптимальної структури споживання. Математичне обґрунтування 

В. С. Джевонсом теорії граничної корисності. 

Неокласична економічна теорія (economics) у руслі маржиналізму в 

період її виникнення і становлення (90-ті рр. ХІХ ст.). Кембриджська 

економічна школа в Англії. «Основи економіки» А. Маршалла. Розвиток 

неокласичної традиції в працях А. Пігу та Р. Хоутрі. 

Американська школа маржиналізму. Д. Б. Кларк. Лозаннська школа 

маржиналізму. Л. Вальрас. 

В. Парето як продовжувач традицій лозаннської школи. Теорія оптимуму 

В. Парето та розроблення проблем раціонального споживчого вибору. 

Практична робота. Укладання порівняльної таблиці «Представники 

маржиналістського напряму: спільне і відмінне». Семінар «Внесок 

представників маржиналістського напряму у розвиток економічної науки». 

 

2.9. Кембриджська економічна школа та неокласична 

мікроекономіка А. Маршалла. Розвиток неокласичної традиції у працях 

А. Пігу та Р. Хоутрі (9 год) 

Кембриджська економічна школа в Англії. «Основи економіки» 

А. Маршалла. Нова інтерпретація предмета і мети економічної науки. 

А. Маршалл як засновник функціонального мікроекономічного аналізу. Синтез 

класичної та маржинальної теорії цінності. Теорія ринкової рівноваги. 

Концепція еластичності попиту і теорія пропозиції і доходів. 

Практична робота. Круглий стіл «Способи застосування неокласичної 

теорії у мікроекономічній науці». Творча робота «Неокласичні традиції в 

працях А. Пігу та Р. Хоутрі». 
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2.10. Етапи розвитку економічної думки в Україні в ХІХ – на поч. 

ХХ ст. Економічні погляди С. Подолинського, М. Туган-Барановського та 

ін. (18 год) 

Суспільно-економічна думка у дореформений період. Антикріпосницькі 

ідеї у працях Я. Козельського, В. Каразіна, А. Скальковського, Д. Журавського. 

Пореформені соціально-економічні проблеми в журналі «Основи». Громади. 

Економічні ідеї М. Драгоманова. 

Революційно-демократичний напрям суспільно-економічної думки. 

Економічні погляди С. Подолинського. Ліберально-народницька економічна 

думка. П. Червінський, В. Варзар, О. Шликевич, Т. Осадчий, М. Левитський. 

Практична робота. Збирання й опрацювання матеріалів. Робота 

з довідковою та енциклопедичною літературою, пошук інформації в Інтернеті. 

Підготовка і виголошення доповідей «Розвиток політичної економії в Україні: 

Т. Степанов, М. Бунге, І. Вернадський, М. Вольський, А. Антонович, 

Г. Цехановецький, М. Коссовський, Д. Піхно, Р. Орженцький, О. Білімович, 

Є. Слуцький, М. Туган-Барановський». 

 

2.11. Економічна думка у ХХ–ХХІ ст. (15 год) 

Проблеми соціально-економічного розвитку та їх відображення в 

економічних теоріях. Основні напрями розвитку економічної теорії та їх 

еволюція. Критерії класифікації і порівняльний аналіз основних напрямів 

економічної теорії. Кейнсіанство. 

Неокласичний напрям. Інституціоналізм. Соціал-реформізм. Концепції 

економічного зростання Р. Харрода і О. Домара. Багатофакторна модель 

Е. Хансена. Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи. 

Неоконсерватизм. 

Теорії мейнстриму та їх альтернативи. Сучасний монетаризм. Теоретико-

методологічні засади, структура й основні теорії неоінституціоналізму. 

Неокласичний синтез як основа сучасних економічних теорій. Ліворадикальна 

політична економія. Економічні теорії сучасного марксизму і соціал-демократії. 

Практична робота. Семінар «Економічна думка в Україні у ХХ–ХХІ ст. 

Вітчизняні наукові школи». Опрацювання наукових публікацій відомих 

вітчизняних вчених-економістів. Виконання контрольних тестових завдань з 

теми «Витоки і напрями формування основних економічних шкіл». 
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3. Загальні основи економічного розвитку і ринкової економіки (90 год) 

3.1. Економічні потреби та економічні інтереси у системі рушійних 

сил розвитку економіки (6 год) 

Потреби та споживчі блага. Різноманітність потреб і підходи до їх 

класифікації. Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Безмежність потреб 

як стимул для виробництва. Економічні інтереси. 

Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної 

корисності споживчого блага та його вплив на поведінку споживача. 

Споживчий вибір. 

Практична робота. Розв’язування задач на визначення граничної та 

загальної корисності блага. Економічний диспут «Взаємозв’язок між потребами 

та виробництвом як основа економічного розвитку». 

 

3.2. Проблема економічного вибору. Ресурсний потенціал України та 

ефективність його використання (6 год) 

Обмеженість ресурсів і проблема економічного вибору. Виробничі 

можливості економіки. Закон спадної граничної продуктивності факторів 

виробництва та його вплив на поведінку виробника. 

Ресурсний потенціал України. 

Технологічний спосіб виробництва. Еволюція технологічних способів 

виробництва. Сучасний технологічний спосіб виробництва. Технологічний 

спосіб виробництва в Україні. 

Практична робота. Розв’язування задач на визначення альтернативної 

вартості товару, побудову кривої виробничих можливостей. Дискусія «Які 

фактори впливають на економічне зростання в Україні». 

 

3.3. Власність в умовах сучасної України. Роздержавлення та 

приватизація економіки (6 год) 

Економічний зміст власності. Власність і виробництво. Власність на 

засоби виробництва у системі виробничих відносин. Власність на робочу силу. 

Власність на продукт як результат виробництва. Право власності. 

Типи, види і форми власності. Еволюція відносин власності. Відносини 

власності в індустріально розвинених країнах і країнах, що розвиваються. 

Реформування відносин власності у постсоціалістичних країнах. 

Власність в умовах сучасної України. Роздержавлення та приватизація 

власності: необхідність, сутність, форми і методи. 

Практична робота. Дискусія щодо ефективності різних форм, типів і 

видів власності. Підготовка та представлення економічних статей: «Проблема 

необхідності трансформації відносин власності в Україні», «Роздержавлення та 
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його форми», «Приватизація: сутність, форми і методи», «Аналіз програм 

приватизації в Україні», «Тенденції розвитку відносин власності в 

індустріально розвинених країнах». 

 

3.4. Економічна система суспільства. Економічна система сучасної 

України. Змішана економіка розвинених країн (6 год) 

Економічна система ринкової економіки та модель її економічного 

кругообігу. Принципи ринкової економіки. Значення принципів економічної 

свободи і конкуренції. Відкритість економіки. Саморегулювання економічних 

процесів. Переваги і недоліки ринкової економіки. 

Сутність планової (адміністративно-командної) економіки та модель її 

економічного кругообігу. Державний монополізм. Централізований розподіл 

ресурсів. Ієрархія економічних інтересів. Можливості й обмеженість планової 

(адміністративно-командної) економіки. Соціальні гарантії і проблема рівності. 

Змішана економіка розвинених країн. Економічна система сучасної 

України. 

Практична робота. Дискусія щодо ефективності різних типів 

економічних систем. Підготовка і виголошення рефератів: «Еволюція 

економічної системи ринкової економіки», «Роль держави у змішаній 

економіці», «Економічна система сучасної України». 

 

3.5. Суть, умови виникнення і розвитку товарного виробництва. 

Товар як основна категорія товарного виробництва. Товар та його 

властивості. Вартість товару. Теорії вартості (9 год) 

Товарне виробництво, його риси, умови виникнення й існування. Типи 

товарного виробництва. Економічні переваги товарної форми організації 

господарства. Еволюція товарного виробництва. 

Товар та його властивості. Споживна вартість і вартість товару. Мінова 

вартість. Двоїстий характер праці, втіленої у товар. Протиріччя між приватною 

і суспільною працею. 

Величина вартості товару. Продуктивність та інтенсивність праці, їх 

вплив на величину вартості товару. Проста і складна праця. 

Закон вартості як закон товарного виробництва. Альтернативні теорії 

вартості. 

Практична робота. Розв’язування тестів і вправ на визначення 

суспільно-необхідного робочого часу, продуктивності й інтенсивності праці. 

Підготовка і виголошення рефератів: «Розвиток товарного виробництва», 

«Становлення і розвиток трудової теорії вартості», «Протиріччя закону вартості 
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і його роль у виникненні та розвитку капіталізму». Дискусія «Трудова теорія 

вартості товару й альтернативні теорії вартості: пошук істини». 

 

3.6. Основні макроекономічні показники. Валовий внутрішній 

(національний) продукт. Національне багатство (9 год) 

Економіка як ціле та поняття макроекономіки. Властивості економіки як 

цілого. Макроекономічна мета суспільства. Зумовленість макроекономічної 

рівноваги. Сукупні доходи і сукупні витрати. Сукупний попит і сукупна 

пропозиція. 

Класичні, кейнсіанські та монетаристські погляди на макроекономічну 

рівновагу. 

Вимірювання результатів національного виробництва. Основні 

макроекономічні показники. Валовий національний продукт. Національний 

дохід. 

Практична робота. Розв’язування задач на визначення ВВП за різними 

методиками, національного доходу, чистого доходу, особистого доходу. 

Розрахунок реального і номінального валового внутрішнього продукту. 

Підготовка і виголошення доповідей: «ВВП України: рівень, динаміка, 

перспективи зростання», «Фактори зростання ВВП в Україні», «Динаміка змін 

макроекономічних показників розвинених країн у 90-ті роки ХХ ст. – на 

початку ХХІ ст.», «Тіньова економіка: проблема кількісної оцінки та висновки 

для економічної політики». 

 

3.7. Прояви макроекономічної нестабільності (9 год) 

Циклічність як форма руху ринкової економіки. Довгі економічні цикли. 

Вчення Н. Д. Кондратьєва. Середні цикли. Вчення К. Маркса про циклічний 

розвиток. Малі цикли. 

Безробіття, його причини та рівень. Види безробіття: фрикційне, 

структурне, циклічне. Наслідки безробіття. Теорії безробіття. Заходи держави 

щодо обмеження безробіття. Безробіття в Україні. 

Інфляція, її суть, причини, рівень. Види інфляції. Наслідки інфляції та 

антиінфляційні заходи держави. Особливості інфляції в Україні. 

Практична робота. Розв’язування задач на визначення рівня безробіття, 

його тривалості, індексу цін і темпу інфляції. 

Збирання й опрацювання матеріалів. Підготовка і виголошення 

доповідей: «Тенденції безробіття в економіці України», «Досвід регулювання 

безробіття у зарубіжних країнах», «Роль Державної служби зайнятості у 

функціонуванні ринку праці», «Соціальне страхування безробітних: проблеми 
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та перспективи», «Історія та особливості інфляції в Україні». Дискусія 

«Позитивні та негативні наслідки інфляції». 

 

3.8. Міжнародний поділ праці та фактори, що його визначають. 

Розвиток міжнародного поділу праці в сучасних умовах (12 год) 

Міжнародний поділ праці та ефективність національної економіки. 

Форми міжнародних економічних відносин. 

Платіжний баланс країни та його структура. Збалансування платіжного 

балансу. 

Міжнародна валютна система, її структура й еволюція. Засоби 

міжнародного грошового обігу. Валютний курс. 

Міжнародні фінансово-валютні заклади. Міжнародний валютний фонд 

(МВФ). Світовий банк. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). 

Практична робота. Аналітична робота щодо визначення сальдо за 

окремими статтями торговельного балансу України за останні 5 років. 

Підготовка і виголошення доповіді «Торговельний баланс України». Семінар 

«Структура та функції міжнародних фінансових організацій». Обговорення 

дискусійних питань. 

 

3.9. Форми міжнародних економічних відносин (9 год) 

Міжнародна торгівля. Формування світових цін. Торговельний баланс 

країни. Політика держави у галузі зовнішньої торгівлі. Проблема лібералізації 

міжнародної торгівлі. Міжнародний рух капіталу. Міжнародна міграція робочої 

сили. Міжнародне науково-технічне співробітництво. Форми міжнародного 

підприємництва. Спільні підприємства. Вільні економічні зони. 

Практична робота. Збирання й опрацювання матеріалів. Підготовка та 

представлення рефератів: «Еволюція міжнародної торгівлі», «Сучасні тенденції 

міжнародної міграції робочої сили», «Міжнародне науково-технічне 

співробітництво на сучасному етапі», «Спільні підприємства як форма 

залучення іноземного капіталу», «Фактори й особливості розвитку сучасного 

світового господарства». 

 

3.10. Особливості входження України у сучасне світове господарство 

(9 год) 

Об’єктивні передумови інтеграції України у світову економіку. Участь 

України у зовнішньоторговельних зв’язках. Виробничі зв’язки і 

співробітництво України з іншими країнами. Україна на міжнародному ринку 

праці і капіталу. Участь України у розвитку міжнародного туризму. Адаптація 
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національного законодавства до потреб України в умовах інтеграції у світове 

господарство. 

Практична робота. Дискусійне обговорення питань «Участь України у 

Світовій організації торгівлі та в інших економічних організаціях», «Роль 

держави у забезпеченні інтеграції України у світову економіку». 

 

3.11. Фактори конкурентоспроможності вітчизняної економіки в 

умовах глобалізації (9 год) 

Сутність конкурентоспроможності економіки країни. Підходи до 

визначення поняття «глобалізація». Класифікація факторів 

конкурентоспроможності країни. Напрями оптимізації впливу глобалізації на 

вітчизняну економіку. 

Практична робота. Збирання й опрацювання матеріалів. Робота 

з довідковою літературою, пошук інформації в Інтернеті. Міні-дослідження 

«Місце України у міжнародних економічних рейтингах». 

Виконання контрольних тестових завдань з теми «Загальні основи 

економічного розвитку і ринкової економіки». 

 

4. Основи науково-дослідницької діяльності (108 год) 

Поняття про науку. Поняття про науково-дослідницьку діяльність. Вибір 

теми дослідження. Наукова проблема як початкова ланка дослідження. 

Постановка запитань як спосіб формулювання теми і визначення завдань 

дослідження. 

Гіпотеза як ідея відповіді на проблему і завдання дослідження. Способи 

перевірки гіпотези. Проведення дослідження за допомогою спостереження чи 

експерименту. Основні правила проведення спостереження у географічному 

дослідженні. 

Бібліотека та мережа Інтернет як бази даних інформації. Види джерел 

наукової інформації: підручники, наукові статті, енциклопедії, архіви. Правила 

використання інформації під час дослідження – цитування і посилання. 

Структура тексту науково-дослідницької роботи – титульний аркуш, 

зміст, перелік умовних позначень і скорочень, вступ, основна частина, 

висновки, список використаної літератури, додатки (за потреби). Вимоги до 

оформлення науково-дослідницької роботи. 

Програми для створення презентації, їх інструменти. 

Вимоги до доповіді. Структура доповіді. Методи викладення матеріалу. 

Правила складання й оформлення презентацій. 

Основи ораторського мистецтва. Правила ведення дискусії. 
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Практична робота. Виконання науково-дослідницької роботи за 

індивідуальними планами учнів і завданнями керівника гуртка. Пошук 

інформації у різноманітних джерелах для підтвердження чи спростування 

гіпотез і суджень щодо проблеми дослідження. Систематизація матеріалів 

дослідження: підбиття підсумків, підготовка тексту науково-дослідницької 

роботи. Оприлюднення результатів дослідження. Підготовка тексту доповіді та 

презентації за результатами науково-дослідницької роботи. Опанування 

програми для презентації. Підготовка до виступу. Проведення рольової гри 

«Захист науково-дослідницької роботи». Аналіз результатів проведеної гри. 

 

5. Конкурси, екскурсії, тематичні заходи (18 год) 

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках. Зустрічі з 

науковцями. Наукові читання, тематичні заходи, екскурсії. 

 

6. Підсумок (3 год) 

Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Презентація кращих науково-

дослідницьких робіт. Поради і рекомендації щодо подальшої науково-

дослідницької роботи. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

• правила санітарії, гігієни та безпеки життєдіяльності під час роботи за 

комп’ютером, проведення практичних робіт, екскурсій, досліджень; 

• зміст економічних законів та економічних категорій; 

• сутність і механізм використання методів економічного дослідження; 

• економічні основи виробництва матеріальних благ, використання 

ресурсів та економічного вибору; 

• сутність економічних систем, їх відмінності і закономірності розвитку; 

• економічний зміст відносин власності, їх типи, види і форми; 

• сутність розподілу матеріальних благ у ринкових системах, принципи 

формування доходів населення, його економічне становище; 

• об’єктивні засади функціонування підприємств і домогосподарств у 

ринковій економіці; 

• економічні основи функціонування національної економіки як цілого, її 

нестабільності та макроекономічного регулювання; 

• проблеми виникнення і закономірності розвитку світового господарства, 

форми міжнародних економічних відносин України у міжнародному 

поділі праці; 
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• зміст перехідної економіки України, завдання удосконалення її 

трансформаційної моделі і забезпечення економічного зростання; 

• джерела економічної інформації; 

• основні засади науково-дослідницької діяльності; 

• основні методи і принципи наукового дослідження; 

• вимоги до написання, оформлення і захисту науково-дослідницьких 

робіт; 

• принципи презентації результатів науково-дослідницької діяльності; 

• правила ведення дискусії. 

  

Учні мають вміти: 

• дотримуватись правил санітарії, гігієни та безпеки життєдіяльності під 

час роботи за комп’ютером, проведення практичних робіт, екскурсій, 

досліджень; 

• використовувати термінологію з економіки у навчанні та науково-

дослідницькій діяльності; 

• розв’язувати економічні задачі, вирішувати економічні ситуації; 

• аналізувати економічні закони й економічні категорії, виявляти наслідки 

їхньої дії (функціонування), можливості використання у господарській 

практиці; 

• виявляти результати використання всіх факторів виробництва, 

можливості розв’язання проблеми економічного вибору в сучасному 

світі; 

• аналізувати модель ринкової економіки, її особливості, протиріччя і 

тенденції розвитку; 

• аналізувати розподільчі відносини в ринковій економіці, формування 

доходів населення, виявляти шляхи подолання майнового розшарування 

та ліквідації бідності; 

• аналізувати перехідну економіку України, виявляти перспективи її 

розвитку, підвищення ефективності виробництва, зростання добробуту 

населення, розв’язання інших соціальних проблем; 

• надавати рекомендації щодо підвищення дієвості економічної політики 

держави, підвищення ефективності використання ресурсів, зростання 

продуктивності суспільної праці, розвитку науково-технічного прогресу 

тощо; 

• приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих 

економічних знань; 

• визначати проблему і вибирати тему наукового дослідження; 

• визначати завдання, об’єкт, предмет дослідження; 
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• користуватися джерелами економічної інформації; 

• користуватися сучасними методами наукових досліджень; 

• оформляти науково-дослідницьку роботу відповідно до вимог; 

• виголошувати доповідь і презентувати дослідження на захисті; 

• володіти правилами ораторського мистецтва і ведення дискусії. 

 

Учні мають набути досвід: 

• використання економічної термінології; 

• розв’язування економічних задач; 

• аналізу економічних законів та економічних категорій; 

• аналізу результатів використання всіх факторів виробництва; 

• пошуку можливостей розв’язання економічної проблеми в сучасному 

світі; 

• аналізу моделі ринкової економіки, її особливостей, протиріч і тенденцій 

розвитку; 

• аналізу економіки України; 

• розв’язання соціальних проблем; 

• надання рекомендацій економічного характеру; 

• практичного застосування набутих економічних знань; 

• роботи з довідковою та енциклопедичною літературою; 

• збирання й опрацювання наукових статей, монографій тощо; 

• пошуку інформації у різноманітних джерелах для підтвердження чи 

спростування гіпотез і суджень стосовно проблеми дослідження; 

• написання та оформлення науково-дослідницької роботи; 

• використання комп’ютерних програм для підготовки презентацій; 

• відпрацювання логіки побудови тексту доповіді; 

• виголошення публічного виступу; 

• застосування загальних правил ведення дискусії; 

• участі у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА 

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» 

 

Обладнання, прилади, 

пристосування 
Кількість, шт. 

Комп’ютер За кількістю учнів 

Програмне забезпечення За кількістю учнів 

Мультимедійний проектор 1 шт. 
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Екран для демонстрації презентації За потребою 

Інтернет - 

Папір За кількістю учнів 

Сканер За потребою 

Принтер За потребою 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Біржі України : www.bc.rql.kiev.ua/exchanges 

2. Велика економічна бібліотека : www.economics.com.ua 

3. Газета «Бізнес» : www.business.kiev.ua 

4. Газета «Галицькі контракти» : www.kontrakty.com.ua 

5. Газета «Деловая неделя» : www.dn.kiev.ua 

6. Газета «Дзеркало тижня» : www.zerkalo-nedeli.com 

7. Газета «Українська правда» : www.pravda.com.ua 

8. Галерея економістів : www.gallery.economicus.ru 

9. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку : 

www.ssmsc.gov.ua 

10. Державна служба статистики України : www.ukrstat.gov.ua 

11. ЄБРР : www.ebrd.com 

12. Європейська комісія (ЄC) : http: // www.europa.eu.int 

13. Законодавство України : www.rada.gov.ua 

14. Захист прав споживачів : www.spogivach.com, www.potrebitel.org.ua 

15. Кабінет Міністрів України : http: // www.kmu.gov.ua. 

16. Міжнародний валютний фонд : www.imf.org 

17. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України : www.me.gov.ua 

18. Міністерство освіти і науки України : www.mon.gov.ua 

19. Міністерство праці та соціальної політики України : www.minpraci.gov.ua 

20. Міністерство фінансів України : www.minfin.gov.ua 

21. Моніторинг фінансових ринків України та світу : www.bc.rql.kiev.ua/mon 

22. НБУ : www.bank.gov.ua 

23. Організація з міжнародного співробітництва і розвитку (OECD) : http: // 

www.oecd.org 

24. Податкова адміністрація : www.sta.gov.ua 

25. Світова організація торгівлі : www.wto.gov.ua 

26. Світовий банк : www.worldbank.org.ru 

27. Торгово-промислова палата України : www.ucci.org.ua 

28. Українська міжбанківська валютна біржа : www.uice.com.ua/ukrainian 

29. Українська фондова біржа : www.ukrse.kiev.ua 

30. Український банківський портал : www.banker.com.ua 

31. Український банківський сервер : www.uabankir.com 

32. Український фінансовий сервер : www.ufs.kiev.ua 

33. Фонд державного майна України : www.spfu.gov.ua 
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ПРОГРАМА 

 

«Мікроекономіка та макроекономіка» 

 

Вищий рівень 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мікроекономіка та макроекономіка посідають особливі місця в системі 

економічних наук. Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної 

теорії – фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку 

людей і пояснює причини прийняття ними різних економічних рішень. 

Мікроекономіка вивчає взаємодію окремих економічних суб’єктів і досліджує 

механізм функціонування конкретних ринків. Вона розкриває основні 

закономірності функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника 

та споживача і показує механізм прийняття рішень суб’єктами господарювання, 

які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах 

використання обмежених ресурсів. Макроекономіка – це наука, що вивчає 

закономірності функціонування економіки країни загалом (або її частини, 

галузі). Вона досліджує господарську діяльність і взаємодію всієї сукупності 

економічних суб’єктів. 

Вивчення учнівською молоддю основних положень мікро- та 

макроекономіки дає їй змогу з’ясувати механізм дії економічних законів та їх 

використання у повсякденному житті. 

Метою програми є формування компетентностей у процесі вивчення 

основ мікро- та макроекономіки і науково-дослідницької діяльності. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

• пізнавальної: оволодіння фундаментальними знаннями з мікро- та 

макроекономіки, ознайомлення з процесами, явищами, законами і 

закономірностями, що відбуваються на мікро- та макрорівні держави; вивчення 

історії та основних етапів розвитку економічних наук; ознайомлення з 

новітніми досягненнями і провідними ідеями економічної науки; розширення 

знань про науково-дослідницьку діяльність; 

• практичної: формування навичок науково-дослідницької роботи, 

самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації; оволодіння 

навичками виконання мікро- та макроекономічних спостережень, методикою 

проведення експерименту й аналізу господарської діяльності підприємства, 

іншими методами наукового дослідження та оформлення їх результатів; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
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• творчої: розвиток економічного, стратегічного, логічного, аналітичного, 

ретроспективного, наукового і системного мислення; прагнення до нових знань, 

пізнавальної активності, пошукової, дослідницької та експериментальної 

діяльності; створення умов і можливостей для саморозвитку та самореалізації 

особистості учня; 

• соціальної: формування стійкого інтересу до мікро- та макроекономіки як 

наукової і практичної галузі; розвиток лідерських якостей, уміння працювати у 

колективі; виховання загальнолюдських цінностей, позитивних якостей 

емоційно-вольової сфери (цілеспрямованості, ініціативності, наполегливості, 

працелюбності, організованості, самостійності, відповідальності, 

пунктуальності тощо). 

Програма ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної 

середньої освіти з навчального предмета «Економіка», а також на сучасних 

інноваційних технологіях і методах навчання, міжпредметних зв’язках. 

На опрацювання навчального матеріалу відводиться 324 години на рік 

(9 годин на тиждень). Програму розраховано на учнів 9–11 класів віком від 

14 до 17 років. Кількісний склад навчальної групи – від 10 до 15 осіб. 

Зміст програми реалізується у таких формах навчання: індивідуальна 

наукова робота учнів, лекторії, конференції, наукові читання, круглі столи, 

виставки, екскурсії, зустрічі з вченими, вирішення ситуаційних вправ, рольові 

та ділові ігри, експерименти, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт 

тощо. 

Програма передбачає теоретичні (лекції, бесіди, інструктажі) і практичні 

заняття (семінари, диспути, ділові ігри, міні-дослідження, робота з 

інформаційними джерелами, каталогами, авторська творчість, соціологічні 

опитування, збирання та презентації інформації, участь у круглих столах, 

наукових читаннях, конференціях та конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт). 

Навчальну програму побудовано у лінійний спосіб: складність завдань на 

заняттях поступово зростає, відбувається засвоєння, поширення та поглиблення 

знань. Щодо практичних умінь відбувається перехід від ознайомлення з 

методиками науково-дослідницької роботи, з інформацією – до вдосконалення 

в обраній спеціалізації. 

Під час проведення занять керівник гуртка застосовує різноманітні засоби 

навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання. 

Для оцінки рівня знань і роботи учня у гуртку передбачено такі форми 

контролю: поточний – співбесіда, обговорення, тестування, розв’язування 

творчих завдань різних рівнів складності; проміжний – написання доповідей, 

рефератів, оцінка результатів дослідження певних економічних процесів або 
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явищ, обґрунтування конкретних економічних рішень під час виконання 

практичних завдань; підсумковий – написання і захист науково-дослідницької 

роботи, виступи на науково-практичних конференціях, участь у конкурсах та 

олімпіадах. 

Програмою гуртка можна послуговуватися під час організації занять у 

групах індивідуального навчання відповідно до Положення про порядок 

організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

11.08.2004 р. № 651 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123). 

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й 

доповнення до змісту програми, плануючи свою роботу з огляду на інтереси 

гуртківців і стан матеріально-технічної бази закладу. 

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Зважаючи на рівень підготовки 

учнів керівник гуртка може визначити, скільки годин потрібно на опанування 

тієї чи іншої теми, і внести до програми відповідні корективи. 

Перелік обладнання у програмі подано як орієнтовний згідно з 

можливостями навчального закладу. 

 

 

Вищий рівень 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Розділ, тема 

Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступ 3 1 2 

2 Основи мікроекономіки 96 – – 

2.1 Предмет, метод і функції 

мікроекономіки 

(3) 2 1 

2.2 Ринок і ринкова економіка (6) 3 3 

2.3 Механізм функціонування ринку (9) 3 6 

2.4 Еластичність попиту і пропозиції (6) 3 3 

2.5 Теорія поведінки споживача. Мета, 

обмеження та споживчий вибір 

(15) 6 9 

2.6 Теорія виробництва (9) 3 6 

2.7 Витрати виробництва (9) 3 6 

2.8 Типи ринкових структур: конкуренція 

і монополія 

(9) 3 6 
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2.9 Недосконала конкуренція. 

Антимонопольне законодавство 

(9) 3 6 

2.10 Ринки факторів виробництва (12) 6 6 

2.11 Неспроможність ринку і державне 

регулювання 

(9) 3 6 

3 Основи макроекономіки 99 – – 

3.1 Предмет, метод і функції 

макроекономіки 

(3) 2 1 

3.2 Макроекономічні показники в системі 

національних рахунків 

(9) 3 6 

3.3 Сукупний попит і сукупна пропозиція (6) 3 3 

3.4 Циклічний характер розвитку 

економіки 

(6) 3 3 

3.5 Макроекономічна нестабільність (12) 6 6 

3.6 Фіскальна політика держави (12) 6 6 

3.7 Грошовий ринок та монетарна 

політика 

(9) 3 6 

3.8 Світова економіка (9) 3 6 

3.9 Міжнародна валютна система (9) 3 6 

3.10 Економічне зростання (9) 3 6 

3.11 Глобальні проблеми людства і шляхи 

їх розв’язання 

(18) 12 6 

4 Основи науково-дослідницької 

діяльності 

108  33 75 

5 Конкурси, екскурсії, тематичні заходи  12 3 9 

6 Підсумок 3 – 3 

Разом 324 122 202 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (3 год) 

Мета і завдання роботи гуртка. 

Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі, 

кабінеті. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. 

Організація робочого місця учня. Організація часу, планування дня учня. 

Організаційні питання. 

Сутність, об’єкти і суб’єкти мікроекономіки та макроекономіки. 

Практична робота. Проведення тестування учнів з економіки. Аналіз 

рівня дослідницьких умінь учнів. 
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2. Основи мікроекономіки (96 год) 

2.1. Предмет, метод і функції мікроекономіки (3 год) 

Мікроекономіка як наука. Зміст та історія розвитку мікроекономіки. 

Основні категорії мікроекономіки. Предмет, суб’єкти й об’єкт мікроекономіки. 

Видатні вчені-мікроекономісти минулого та сучасності. Місце 

мікроекономіки в системі наук. 

Практична робота. Підготовка і виголошення доповідей про видатних 

вчених мікроекономіки. Обговорення виступів. 

 

2.2. Ринок і ринкова економіка (6 год) 

Поняття ринку і ринкової економіки. Типи економіки. Поняття товару. 

Функції ринку: вирішення основних проблем організації економіки; 

зв’язок виробників і споживачів; облік витрат на виробництво продукції; 

диференціація виробників у процесі конкуренції. 

Умови ефективного функціонування ринку. 

Практична робота. Підготовка і виголошення доповідей про ринок, 

його функції та умови ефективного функціонування. Обговорення виступів. 

 

2.3. Механізм функціонування ринку (9 год) 

Поняття попиту. Закон попиту. Крива попиту. Рух кривої попиту. 

Поняття пропозиції. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Рух кривої 

пропозиції. 

Ринкова рівновага. Поняття рівноважної ціни і рівноважного обсягу 

виробництва. Дефіцит і надлишок. Процес формування ринкової ціни. 

Практична робота. Розв’язання розрахунково-графічних завдань на 

побудову кривих попиту і пропозиції, на визначення рівноважної ціни. 

 

2.4. Еластичність попиту і пропозиції (6 год) 

Поняття еластичності. Еластичність попиту залежно від ціни. Типи 

еластичності попиту залежно від ціни: нееластичний попит, еластичний попит, 

одинична еластичність, абсолютно нееластичний попит, абсолютно еластичний 

попит. Коефіцієнт еластичності. 

Еластичність пропозиції. Типи еластичності пропозиції. 

Врахування тимчасового фактору під час аналізу еластичності попиту і 

пропозиції. Криві довгострокового і короткострокового попиту. Криві 

довгострокової і короткострокової пропозиції. 

Практична робота. Розв’язання задач на розрахунок коефіцієнтів 

еластичності попиту і коефіцієнтів еластичності пропозиції. 
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2.5. Теорія поведінки споживача. Мета, обмеження та споживчий 

вибір (15 год) 

Споживач як суб’єкт мікроекономіки. Мета і портрет споживача. 

Теорія та фактори поведінки споживача. Крива байдужості. Сегментація 

ринку. Вплив бюджетних обмежень на споживчий вибір. Бюджетна лінія та її 

побудова. Споживчий вибір. 

Теорія граничної корисності. Поняття корисності, граничної корисності і 

загальної корисності. Закон спадної граничної корисності. 

Практична робота. Підготовка і виголошення доповідей про вибір 

споживача, криві байдужості, бюджетні обмеження та бюджетну лінію. 

Обговорення виступів. Розгляд дії закону спадної граничної корисності на 

прикладах. Розв’язання розрахунково-графічних завдань на побудову 

бюджетної лінії, заданої рівнянням, побудову кривих байдужості і визначення 

точки споживчої рівноваги. Творча робота «Портрет сучасного споживача». 

 

2.6. Теорія виробництва (9 год) 

Фірма як суб’єкт мікроекономіки. Функції та види підприємств. 

Підприємницький дохід. Організаційно-правові форми підприємств. 

Принцип максимізації прибутку. Ресурсні обмеження виробника. 

Виробнича функція. 

Ізокванти. Карта ізоквант. Властивості ізоквант. 

Сукупний продукт фактора виробництва. Середній продукт фактора 

виробництва. Граничний продукт фактора виробництва. Закон спадної 

граничної продуктивності. 

Практична робота. Семінари «Фактори виробництва», «Ізокванта і її 

властивості». Розгляд дії закону спадної граничної продуктивності на 

прикладах. 

 

2.7. Витрати виробництва (9 год) 

Визначення витрат виробництва. Поняття витрат. Зовнішні та внутрішні 

витрати. 

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Поняття витрат 

виробництва фірми та їх види. Валові витрати, постійні і змінні витрати. 

Середні витрати, середні постійні та середні змінні витрати. Граничні витрати. 

Витрати виробництва у довгостроковому періоді. 

Практична робота. Семінар «Витрати виробництва та їх види». 

Розв’язання задач на розрахунок різних видів витрат виробництва. 
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2.8. Типи ринкових структур: конкуренція і монополія (9 год) 

Ринки досконалої та недосконалої конкуренції. 

Поняття конкуренції та її види. Цінова і нецінова конкуренція. 

Визначення ціни та обсягу виробництва на ринку чистої конкуренції. 

Поняття монополії. Види монополії: відкрита, закрита, природна. 

Показники монополізації. 

Визначення ціни та обсягу виробництва на ринку чистої монополії. 

Практична робота. Круглий стіл «Порівняльний аналіз поведінки фірми 

в умовах досконалої конкуренції та монополії». 

 

2.9. Недосконала конкуренція. Антимонопольне законодавство (9 год) 

Монополістична конкуренція. Визначення ціни та обсягу виробництва на 

ринку монополістичної конкуренції. 

Олігополія. Визначення ціни та обсягу виробництва на ринку олігополії. 

Антимонопольне регулювання. Антимонопольне законодавство. 

Антимонопольний комітет України. 

Практична робота. Круглий стіл «Порівняльний аналіз поведінки фірми 

в умовах монополістичної конкуренції та олігополії». Підготовка і виголошення 

доповідей про антимонопольне регулювання та антимонопольне законодавство, 

функції Антимонопольного комітету України. Обговорення виступів. 

Презентація доповідей про антимонопольне регулювання та антимонопольне 

законодавство, функції Антимонопольного комітету України. 

 

2.10. Ринки факторів виробництва (12 год) 

Поняття доходу. Номінальні і реальні доходи. 

Ринок праці і механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна на 

ринку праці. Заробітна плата. Номінальна і реальна заробітна плата. 

Ринок капіталів (грошей). Попит, пропозиція і ціна на ринку капіталів. 

Норма відсотка. 

Ринок природних ресурсів (землі). Попит, пропозиція і ціна на ринку 

природних ресурсів. Рента. 

Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники. 

Практична робота. Підготовка і виголошення доповідей про сучасні 

тенденції ринків природних ресурсів, праці, капіталу. Обговорення виступів. 

Розв’язання розрахунково-графічних завдань на визначення ціни рівноваги на 

конкретному ринку. 
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2.11. Неспроможність ринку і державне регулювання (9 год) 

Неспроможність (неефективність) ринку і необхідність державного 

втручання в економіку. Основні напрями економічної діяльності держави. 

Методи державного регулювання економіки. Адміністративні й 

економічні методи.  

Суспільні товари, їх властивості. 

Зовнішні ефекти. Позитивні та негативні зовнішні ефекти. Наслідки 

негативних зовнішніх ефектів. Інструменти усунення небажаних наслідків 

зовнішніх ефектів. 

Практична робота. Семінари: «Методи державного регулювання 

економіки», «Суспільні товари», «Зовнішні ефекти». Складання порівняльної 

таблиці «Методи державного регулювання економіки». Складання і розгляд 

переліку суспільних благ і послуг, якими користуються учні та члени їхніх 

родин. 

 

3. Основи макроекономіки (102 год) 

3.1. Предмет, метод і функції макроекономіки (3 год) 

Макроекономіка як наука, її мета, завдання і функції. Зміст та історія 

розвитку макроекономіки. Видатні вчені-макроекономісти минулого та 

сучасності. Предмет, суб’єкти й об’єкт макроекономіки. Методи 

макроекономічних досліджень. Місце макроекономіки в системі наук. 

Практична робота. Підготовка і виголошення доповідей про погляди 

видатних вчених на сутність і предмет макроекономіки. Обговорення виступів. 

 

3.2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 

(9 год) 

Фундаментальні поняття макроекономічної теорії. Система національних 

рахунків. Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт. Реальні 

та номінальні змінні. Чистий національний продукт. Національний дохід. 

Особистий дохід. Показники суспільного добробуту. 

Практична робота. Розв’язання завдань на розрахунок 

макроекономічних показників за формулами. 

 

3.3. Сукупний попит і сукупна пропозиція (6 год) 

Національна економіка як ціле. 

Сутність та елементи сукупних доходів. Сутність та елементи сукупних 

витрат. Сукупні споживання і заощадження. 
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Сукупний попит і сукупна пропозиція, їх чинники. Взаємодія сукупного 

попиту і сукупної пропозиції. Класичний та кейнсіанський підходи до 

забезпечення макроекономічної рівноваги. 

Практична робота. Розв’язання розрахунково-графічних завдань на 

побудову кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції, визначення 

рівноважного стану економіки. 

 

3.4. Циклічний характер розвитку економіки (6 год) 

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність і структура 

економічного циклу. Фази економічного циклу. 

Тривалість економічних циклів. Види циклів з точки зору їх тривалості. 

Причини циклічних коливань. Зовнішні і внутрішні причини циклічних 

коливань. 

Прогнози економічної активності й антициклічне регулювання. 

Практична робота. Підготовка і виголошення доповідей про економічні 

цикли, їх види і циклічний розвиток ринкової економіки. Обговорення виступів. 

 

3.5. Макроекономічна нестабільність (12 год) 

Безробіття та інфляція як наслідки порушення макрорівноваги. 

Зайнятість і безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, 

циклічне. Причини, показники та наслідки безробіття. Рівень безробіття. 

Інфляція. Темп інфляції. Види інфляції. Інфляція попиту й інфляція 

витрат. Соціально-економічні наслідки інфляції і безробіття. 

Політика держави у сфері попередження і подолання інфляції та 

безробіття. 

Практична робота. Круглий стіл «Особливості безробіття та інфляції в 

Україні». Розв’язання задач на розрахунок рівня інфляції та рівня безробіття. 

 

3.6. Фіскальна політика держави (12 год) 

Зміст і види податково-бюджетної (фіскальної) політики. 

Сутність і види податків. Риси прогресивного та пропорційного 

оподаткування. Податкові пільги. Податкова система. 

Бюджетна система країни та її рівні. Державний бюджет, його доходи і 

видатки. Профіцит і дефіцит державного бюджету. 

Дефіцит державного бюджету і державний борг. Засоби його 

відшкодування. 

Практична робота. Круглий стіл «Податки, їх види, принципи 

оподаткування». Семінар «Структура державного бюджету і державний борг». 

Ділова гра «Податки і податкові системи». 
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3.7. Грошовий ринок та монетарна політика (9 год) 

Поняття грошей. Функції грошей в економіці. Грошові агрегати М0, М1, 

М2, М3 і М4. 

Грошова політика держави. Попит і пропозиція на ринку грошей. 

Банківська система як інструмент кредитної та грошової політики. 

Грошово-кредитна система та її суб’єкти. Функції центрального банку. 

Види монетарної політики і механізм її впливу на економіку. Прямі та 

опосередковані засоби монетарної політики центрального банку. 

Практична робота. Семінар «Банківська система України як інструмент 

кредитної та грошової політики». Підготовка і виголошення доповідей про 

ринок капіталу в Україні за останні 10 років. Обговорення виступів. 

Розв’язання задач на розрахунок кількості грошей в обігу. 

 

3.8. Світова економіка (9 год) 

Світове господарство. Теорія порівняльних переваг про доцільність участі 

країни в міжнародному поділі праці. 

Світова торгівля. Теоретичні основи і вигоди зовнішньої торгівлі. 

Експорт та імпорт. Міжнародні потоки товарів і капіталів. 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) та її структура. 

Торговельний та платіжний баланси країни, їх структура. 

Системи зовнішньоторговельної політики держави. Протекціонізм і 

лібералізація. Засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Торговельні бар’єри. 

Форми міжнародного підприємництва та науково-технічної співпраці. 

Спільні підприємства. Вільні економічні зони. Міжнародні організації. 

Практична робота. Семінари «Тенденції світової торгівлі» та «Форми 

міжнародного підприємництва». Міні-дослідження «Міжнародні економічні 

організації». 

 

3.9. Міжнародна валютна система (9 год) 

Валютний ринок і валютна система. Еволюція міжнародної валютної 

системи. Валютний курс та його різновиди. Режими обмінних курсів. Фактори, 

що впливають на курс валют. Заходи підвищення курсу валюти. 

Міжнародні грошові одиниці. 

Міжнародні валютно-фінансові організації. 

Практична робота. Круглий стіл «Валютний курс, міжнародні грошові 

одиниці». Підготовка і виголошення доповідей про міжнародні валютно-

фінансові організації. Обговорення виступів. Складання порівняльної таблиці 

«Міжнародні грошові одиниці». Розв’язання задач на визначення рівноважного 

курсу грошової одиниці. 
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3.10. Економічне зростання (9 год) 

Сутність, чинники і складові економічного зростання. Екстенсивне та 

інтенсивне економічне зростання. Роль факторів пропозиції, факторів попиту і 

факторів розподілу в забезпеченні економічного зростання. 

Державне регулювання економічного зростання. Основні моделі 

прогнозування економічного зростання. 

Науково-технічний прогрес як джерело економічного зростання. 

Економічне диво. 

Практична робота. Міні-дослідження «Порівняльна характеристика 

моделей економічного зростання у різних країнах світу». Круглий стіл 

«Розроблення шляхів забезпечення економічного зростання української 

економіки». 

 

3.11. Глобальні проблеми людства і шляхи їх розв’язання (18 год) 

Сутність та особливості глобальних проблем. Класифікація глобальних 

економічних проблем. 

Політичні проблеми: війни та гонки озброєнь у глобальному масштабі; 

економічне і політичне протистояння Сходу і Заходу, Півночі та Півдня; 

вирішення регіональних релігійних і військово-політичних конфліктів у Європі, 

Азії та Африці. 

Екологічні проблеми: знищення природних ресурсів; забруднення 

довкілля та збіднення генофонду Землі, деградації земель. 

Демографічні проблеми: «демографічний вибух» країн третього світу, 

старіння і депопуляція населення у розвинених країнах. 

Соціальні проблеми: охорона здоров’я, освіта, бідність, наука і культура, 

соціальне забезпечення, злочинність. 

Економічні проблеми: сировинна, енергетична та продовольча. 

Міжгалузеві проблеми: освоєння Світового океану та космосу. 

Шляхи вирішення глобальних проблем. 

Практична робота. Семінар «Глобальні економічні проблеми людства». 

Диспут «Шляхи вирішення глобальних проблем». 

 

4. Основи науково-дослідницької діяльності (108 год) 

Поняття про науку. Поняття про науково-дослідницьку діяльність. 

Основні етапи науково-дослідницької діяльності. 

Вибір теми науково-дослідницької роботи. Поняття проблеми, мети, 

об’єкта, предмета і завдання дослідження. Структура науково-дослідницької 

роботи. Вимоги до вступної частини наукової роботи. Аналіз обраної проблеми 

у науковій літературі та практиці. Обґрунтування актуальності і відповідності 
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проблеми сучасним вимогам суспільства. Методи дослідження. Теоретична і 

практична цінність науково-дослідницької роботи. Проведення дослідження. 

Оброблення матеріалу. Вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт. 

Бібліографічний опис наукових джерел. Бібліотека та мережа Інтернет як бази 

даних інформації. Види джерел наукової інформації: підручники, наукові 

статті, енциклопедії, атласи, архіви. Правила використання інформації під час 

дослідження – цитування і посилання. 

Вимоги до доповіді. План захисту роботи. Логічність і послідовність 

викладу матеріалу. 

Підготовка презентації. Правила складання й оформлення презентацій. 

Правила ведення наукової дискусії. Культура поведінки під час захисту 

науково-дослідницької роботи. Вимоги до виступу під час захисту науково-

дослідницької роботи. 

Практична робота. Виконання науково-дослідницької роботи за 

індивідуальними планами учнів і завданнями керівника гуртка. Визначення 

мети і завдань науково-дослідницької роботи. Складання плану наукової 

роботи. Вибір методів дослідження. Добір літератури, її опрацювання. 

Збирання та оброблення фактичного матеріалу. Структурування наукової 

роботи, робота над розділами. Формування списку використаної літератури. 

Укладання плану захисту, підготовка мультимедійної презентації. Підготовка 

до виступу. 

 

5. Конкурси, екскурсії, тематичні заходи (12 год) 

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках. Зустрічі з 

науковцями. Наукові читання, тематичні заходи, екскурсії. 

 

6. Підсумок (3 год) 

Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців 

гуртка. Презентація кращих науково-дослідницьких робіт. Поради і 

рекомендації щодо подальшої науково-дослідницької роботи. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

• правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі, 

кабінеті; правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером, 

проведення занять; 

• зміст та історію розвитку науки мікро- та макроекономіки; 

• основні суб’єкти і проблеми мікро- та макроекономіки; 

• основні поняття, категорії та інструменти мікроекономіки і 

макроекономіки; 

• основні мікро- та макроекономічні формули і способи розрахунку 

мікроекономічних показників; 

• закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівнях; 

• нормативно-правову базу мікро- та макроекономіки; 

• поняття проблеми, мети, об’єкта, предмета і завдання дослідження; 

• зміст і етапи організації науково-дослідницької діяльності; 

• структуру науково-дослідницької роботи; 

• головні методи наукового дослідження; 

• вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи; 

• правила бібліографічного опису; 

• вимоги до оформлення доповіді і презентації; 

• вимоги до виступу і ведення дискусії під час захисту науково-

дослідницької роботи. 

 

Учні мають вміти: 

• дотримуватись правил санітарії та гігієни, безпеки життєдіяльності під 

час роботи за комп’ютером, проведення занять, практичних робіт, 

досліджень, екскурсій; 

• розуміти, аналізувати і пояснювати статистичні дані про соціально-

економічні процеси та явища, прогнозувати тенденції змін соціально-

економічних показників; 

• самостійно обчислювати основні мікро- та макроекономічні показники, 

виконувати розрахунково-графічні задачі й техніко-економічні 

розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням раціональної поведінки мікро- та 

макросистеми; 

• давати оцінку ефективності державної та корпоративної політики, 

особистої економічної діяльності; 
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• мислити економічними категоріями під час оцінки економічних явищ і 

процесів; 

• порівнювати різні економічні погляди на суть економічних явищ і 

робити самостійні висновки; 

• використовувати набуті знання під час виконання своїх особистих, 

виробничих та громадянських функцій; 

• визначати проблеми мікро- та макроекономічного характеру під час 

аналізу конкретних ситуацій і пропонувати раціональні шляхи їх 

вирішення; 

• розуміти соціальну значущість своєї економічної та наукової 

спеціалізації; 

• займатися самоосвітою у сфері наукової та економічної спеціалізації; 

• мотивувати й ефективно організовувати себе на науково-дослідницьку 

діяльність; 

• формулювати тему, мету, об’єкт, предмет і завдання наукового 

дослідження; 

• визначати методи науково-дослідницької роботи; 

• виконувати науково-дослідницьку роботу із застосовуванням 

теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження; 

• вибирати й опрацьовувати необхідну для дослідження інформацію; 

• обирати різноманітні види джерел інформації з теми науково-

дослідницької роботи й ефективно працювати з ними, правильно 

користуватися каталогами і картотеками; 

• аналізувати важливість наукового дослідження відповідно до його 

етапів і розділів роботи; 

• оформлювати науково-дослідницьку роботу згідно з вимогами; 

• правильно оформлювати структурні розділи, ілюстрації, посилання на 

джерела та результати науково-дослідницької роботи; 

• застосовувати спеціальну мікро- та макроекономічну термінологію і 

науковий стиль під час виконання науково-дослідницької роботи; 

• оформлювати доповідь і презентацію згідно з вимогами; 

• представляти і захищати власні результати науково-дослідницької 

роботи під час науково-практичних конференцій, конкурсів. 

 

Учні мають набути досвід: 

• роботи з довідковою та енциклопедичною літературою; 

• збирання й опрацювання матеріалів; 



115 
 

• побудови на основі опису економічних ситуацій стандартних 

теоретичних моделей, прогнозування на їх основі поведінки економічних 

агентів; 

• порівняння різних економічних поглядів на суть економічних явищ; 

• самостійного обчислення основних мікро- та макроекономічних 

показників, виконання розрахунково-графічних задач і техніко-

економічних розрахунків, пов’язаних з обґрунтуванням раціональної 

поведінки мікро- та макросистеми; 

• визначення проблем мікро- та макроекономічного характеру під час 

аналізу конкретних ситуацій та пропонування раціональних шляхів їх 

розв’язання ; 

• аналізу опрацьованого матеріалу; 

• написання й оформлення науково-дослідницької роботи; 

• використання комп’ютерних програм для підготовки презентацій; 

• відпрацювання логіки побудови тексту доповіді; 

• виголошення публічного виступу; 

• ведення дискусії; 

• участі у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках. 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 

ГУРТКА «МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА» 

 

Обладнання, прилади, наочність Кількість, шт. 

Комп’ютер За потребою 

Принтер 1 

Мультимедійний проектор 1 

Мультимедійна дошка 1 

Сканер 1 

Копіювальний апарат 1 

USB-флеш-накопичувач За потребою 

Канцелярські вироби, інструменти і матеріали За потребою 

Папір друкарський За кількістю учнів 

Ватман формату А-1 За потребою 

Ручки кулькові За кількістю учнів 

Олівці креслярські За кількістю учнів 

Фломастери За кількістю учнів 

Ножиці За потребою 
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Гумка За кількістю учнів 

Клей За потребою 

Скріпки, кнопки За потребою 

Папки За потребою 

СD, DVD-диски За потребою 
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ПРОГРАМА 

 

«Фінанси, грошовий обіг і кредит» 

 

Вищий рівень 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Розвиток в Україні ринкових відносин зумовив перебудову кредитно-

грошових відносин. Це стосується насамперед розвитку грошової системи і 

грошового обігу, кредитної та валютної систем. Економіка України пройшла всі 

етапи реформування грошової системи, послідовно перейшовши до постійної 

грошової одиниці – гривні. 

Розроблено ефективну грошову систему – державну систему регулювання 

грошового обігу, інфляції. Вдається уникнути емісії грошей і збалансувати 

грошову й товарну масу. Докорінних змін зазнала кредитна система, що тісно 

пов’язана з формуванням банківської системи. В Україні використовуються всі 

основні форми кредитів, розширено права комерційних банків щодо здійснення 

комерційної діяльності. 

Від розуміння світових фінансових процесів, інформаційного 

забезпечення та вміння ефективно використовувати сучасний грошово-

кредитний інструментарій залежать успіх і місце суб’єктів політико-

економічних відносин у світовій ієрархії. У зв’язку з цим для держави, яка 

прагне посісти належне місце у глобальному просторі, особливо актуальним 

стає аналіз таких економічних явищ, як фінанси, гроші, грошовий ринок і 

кредит, змін в їхньому функціонуванні та вироблення адекватних підходів у 

сучасній економічній політиці. Розвиток ринкових відносин зумовлює 

підвищення ролі фінансів, грошей і кредиту в різних галузях економіки 

України. 

Науково-дослідницька робота учнів з фінансів, грошового обігу та 

кредиту є одним із важливих етапів підготовки до наукових досліджень і 

пошуків, пропедевтики навчання у вищому навчальному закладі за обраним 

напрямом. Така діяльність підвищує інтерес обдарованої молоді до науково-

дослідницької діяльності у галузі економіки, сприяє розвитку й самореалізації 

особистості у науковій сфері. 

Метою навчальної програми є формування та розвиток в учнів знань з 

основ фінансів, грошового обігу та кредиту і науково-дослідницької діяльності. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 
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• пізнавальної: ознайомлення з основними сучасними концепціями 

розвитку фінансів, грошового обігу та кредиту, проблемами розвитку 

фінансової, кредитної і валютної систем держави та шляхами їх розв’язання; 

вивчення можливостей використання фінансів для формування ефективної 

економічної політики держави; ознайомлення з пріоритетними дослідженнями 

українських науковців-фінансистів; формування здатності використовувати 

економічні знання; 

• практичної: формування умінь та навичок науково-дослідницької 

роботи, самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації, 

застосування знань з фінансової науки, визначення впливу і взаємозв’язку 

фінансової сфери та соціально-економічних процесів у національній економіці; 

• творчої: розвиток дослідницької діяльності, творчих, пошукових 

здібностей учнів під час проведення наукового дослідження у галузі фінансів; 

формування логічного, аналітичного мислення, мотиваційної сфери; вміння 

нестандартно вирішувати економічні завдання; 

• соціальної: формування стійкого інтересу до науково-дослідницької 

діяльності; формування економічної культури; виховання самостійності, 

відповідальності; розвиток вміння працювати в колективі, формувати власну 

точку зору і доводити власну позицію; виховання свідомого ставлення до 

майбутньої професійної діяльності; розвиток позитивних якостей емоційно-

вольової сфери особистості. 

Програма ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної 

середньої освіти, а також на сучасних інноваційних методах навчання, 

технологіях, міжпредметних зв’язках навчальних предметів. 

На опрацювання навчального матеріалу надається 324 години на рік 

(9 годин на тиждень). Програму розраховано на учнів 9–11 класів віком від 14 

до 17 років, які бажають поглибити знання з економічних наук і долучитися до 

науково-дослідницької діяльності. Кількісний склад навчальної групи – від 10 

до 15 учнів. 

Зміст програми реалізується з огляду на вікові особливості учнів за 

допомогою різних форм і методів навчання: індивідуальна наукова робота 

учнів, участь у лекторіях, практичні та консультаційні заняття, участь у 

конференціях, наукових читаннях, круглих столах, дискусіях, виставках, 

екскурсіях, зустрічах із вченими, розв’язанні ситуаційних вправ, рольових і 

ділових іграх, експериментах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких 

робіт, презентацій з використанням сучасних технічних засобів навчання тощо. 

Широко застосовують різноманітні засоби навчання: наочні посібники, 

роздатковий матеріал, технічні засоби навчання. Окрім того, заняття має 
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будуватися за принципом логічного поєднання та чергування різних видів 

діяльності, що дає змогу формувати стійкий інтерес учнів до економічних наук. 

Таким чином, робота з учнями включає: теоретичну роботу (лекції, 

бесіди, інструктажі, консультування); практичну роботу (круглі столи, наукові 

читання, робота з інформаційними джерелами, каталогами, збирання та 

презентації інформації, участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт). 

У програмі передбачено послідовне зростання складності практичних 

завдань відповідно до отриманих знань, поступовий перехід від ознайомлення з 

методами науково-дослідницької роботи до вдосконалення набутих вмінь та 

навичок. 

Знання учнів контролюють під час виконання ними практичних завдань, 

участі у конференціях, конкурсах, олімпіадах, у конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт МАН. 

За цією програмою можна проводити заняття у групах індивідуального 

навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та 

групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.04.2004 р. № 651 (зі змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

10.12.2008 р. № 1123). 

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни 

й доповнення до змісту програми, плануючи свою роботу з огляду на інтереси 

гуртківців і стан матеріально-технічної бази закладу. 

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Керівник гуртка, зважаючи на 

рівень підготовки й інтереси дітей, може вносити зміни і доповнення до 

порядку і змісту тем, самостійно визначити, скільки годин потрібно на 

опанування навчального матеріалу, і вносити до програми відповідні 

корективи. 

Перелік обладнання у програмі подано як орієнтовний згідно з 

можливостями навчального закладу. 



123 
 

Вищий рівень 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Розділ, тема 

Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступ 3 1 2 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

 

2.10 

 

2.11 

Гроші та кредит 

Сутність і функції грошей 

Грошовий оборот і грошові потоки 

Грошовий ринок 

Грошові системи 

Інфляція та грошові реформи 

Валютні відносини й валютні системи 

Кредит у ринковій економіці 

Кредитні системи 

Центральний банк та його роль 

в економіці 

Комерційні банки як основна ланка 

кредитної системи 

Спеціалізовані кредитно-фінансові 

установи 

99 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

 

(9) 

 

(9) 

 

– 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

– 

6 

6 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

3 

3.1 

3.2 

 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

Фінанси 

Сутність і функції фінансів 

Фінансова система та фінансовий 

механізм 

Податкова система держави 

Бюджет і бюджетна система держави 

Державні доходи і видатки 

Державний кредит і державний борг 

Фінанси підприємств 

Фінанси населення 

Фінансовий ринок 

Міжнародні фінанси 

99 

(6) 

(9) 

 

(12) 

(9) 

(18) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

– 

2 

3 

 

4 

3 

6 

3 

3 

2 

3 

4 

– 

4 

6 

 

8 

6 

12 

6 

6 

7 

6 

5 

4 Основи науково-дослідницької 

діяльності 

108 33 75 

5 Конкурси, лекторії, екскурсії 12 3 9 

6 Підсумок 3 1 2 

Разом 324 106 218 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (3 год) 

Мета і завдання роботи гуртка. 

Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі, 

кабінеті. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. 

Організація робочого місця учня. Організація часу, планування дня учня. 

Організаційні питання. 

Практична робота. Написання та презентація твору «Чому я хочу 

займатися науково-дослідницькою діяльністю». 

 

2. Гроші та кредит (99 год) 

2.1. Сутність і функції грошей (9 год) 

Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал. Різновиди сучасних 

кредитних грошей. Вартість грошей. Функції грошей. Роль грошей у системі 

суспільного відтворення. 

Практична робота. Підготовка і презентація учнями доповідей про 

погляди видатних вчених минулого та сучасності на сутність і предмет «Гроші 

та кредит». Складання схеми взаємозв’язку – гроші та кредит – з іншими 

науками. 

 

2.2. Грошовий оборот і грошові потоки (9 год) 

Поняття грошового обороту як процесу руху грошей. Основні суб’єкти 

грошового обороту. Структура сукупного грошового обороту. Характеристика 

основних видів грошових потоків. Грошова маса й основні форми її існування. 

Закони грошового обігу. 

Практична робота. Складання схеми грошового обороту між його 

суб’єктами. Аналіз грошової маси у державі. Визначення необхідної та 

фактичної маси грошей. Складання рівняння І. Фішера, «кембриджського 

рівняння» грошового обігу. 

 

2.3. Грошовий ринок (9 год) 

Суть грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку. Структура 

грошового ринку. Попит, пропозиція грошей. Графічна модель грошового ринку. 

Практична робота. Побудова графічної моделі грошового ринку. 

Визначення рівноваги на грошовому ринку. Розрахунок обсягу пропозиції 

грошей. Розрахунок грошових агрегатів та грошової бази. 
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2.4. Грошові системи (9 год) 

Поняття грошової системи. Моделі побудови грошових систем. Елементи 

грошової системи та їх характеристика. Склад грошової системи. Основні типи 

грошових систем. 

Практична робота. Побудова моделі грошової системи України. 

Складання порівняльної характеристики грошових систем світу. Розрахунок 

грошового мультиплікатора. Визначення золотого паритету. Розрахунок 

показника фактичного стану монетизації ВВП. 

 

2.5. Інфляція та грошові реформи (9 год) 

Суть інфляції. Теоретичні концепції інфляції. Основні форми інфляції. 

Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. 

Грошові реформи: поняття та мета. Класифікація грошових реформ. Основні 

моделі грошових реформ. 

Практична робота. Аналіз інфляційних процесів в Україні. Аналіз 

грошових реформ України. Розрахунок динаміки цін (вартості життя) – 

формула Ласпейреса. Розрахунок показника купівельної спроможності. 

 

2.6. Валютні відносини й валютні системи (9 год) 

Суть і види валютних відносин. Поняття та види валюти. Валютний ринок: 

суть та основи функціонування. Котирування валют. Валютний курс. Механізм 

регулювання валютного курсу. Валютні системи. 

Практична робота. Розрахунок прямого і зворотного валютного 

котирування; крос-курсу; відсотка девальвації та ревальвації. Визначення 

обсягу попиту і пропозиції іноземної валюти. 

 

2.7. Кредит у ринковій економіці (9 год) 

Необхідність і суть кредиту. Теорії кредиту. Основні функції кредиту. 

Ознаки кредиту в ринковій економіці. Форми та види кредиту. Банківський 

кредит. Економічні межі кредиту. 

Практична робота. Нарахування простих і складних процентів за 

кредитами. Розрахунок норми відсотків за кредит. Визначення вартості 

кредиту, повного та середнього терміну кредиту. 

 

2.8. Кредитні системи (9 год) 

Поняття кредитної системи. Основні типи кредитних систем. Структура 

кредитної системи. Стійкість кредитної системи та механізм її забезпечення. 

Практична робота. Підготовка і виголошення доповідей про кредитні 

системи в різних країнах світу. Написання рекомендацій для покращення 
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кредитної системи в Україні. 

 

2.9. Центральний банк та його роль в економіці (9 год) 

Центральний банк – орган державного грошово-кредитного регулювання 

економіки. Сучасні організаційно-правові форми центральних банків. Функції 

центрального банку. Грошово-кредитна політика центрального банку. Основні 

типи грошово-кредитної політики. Загальні методи реалізації грошово-кредитної 

політики. Національний банк України: завдання, функції та діяльність. 

Практична робота. Аналіз діяльності Національного банку України. 

Аналіз грошово-кредитної політики України. 

 

2.10. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи (9 год) 

Суть і призначення комерційних банків у сучасному економічному 

просторі. Класифікація комерційних банків. Загальна характеристика діяльності 

комерційних банків. Загальна характеристика банківських операцій. 

Практична робота. Аналіз діяльності комерційних банків. Розрахунок 

показників ROA, ROE, SPRED. Розрахунок рентабельність банку, рівень 

витрат. Обчислення показників банківського ризику. 

 

2.11. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи (9 год) 

Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових 

установ. Страхові компанії. Пенсійні фонди. Інвестиційні компанії. Позиково-

ощадні асоціації. Міжбанківські об’єднання. 

Практична робота. Аналіз діяльності страхового ринку. Оптимальний 

вибір страхової компанії. Визначення інвестиційного клімату держави. Аналіз 

обсягів інвестицій. 

 

3. Фінанси (99 год) 

3.1. Сутність і функції фінансів (6 год) 

Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси в 

економічній системі держави. Призначення та роль фінансів. Взаємозв’язок 

фінансів з іншими елементами економічної системи. Історичний аспект 

становлення і розвитку фінансової науки. Сучасна світова наукова фінансова 

думка. Функції фінансів. 

Практична робота. Підготовка і презентація учнями доповідей про 

погляди видатних вчених минулого та сучасності на сутність і предмет 

«Фінанси». Складання схеми взаємозв’язку фінансів з іншими науками. 
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3.2. Фінансова система та фінансовий механізм (9 год) 

Поняття фінансової системи. Структура фінансової системи за 

внутрішньою будовою та організаційною структурою. Фінансова політика. 

Фінансовий механізм. Фінансове планування. Фінансовий контроль. Фінансове 

право. 

Практична робота. Аналіз законодавчих документів, якими керується у 

своїй діяльності Міністерство фінансів. Підготовка та презентація доповідей 

про напрями і завдання фінансової політики Україні на сучасному етапі. 

 

3.3. Податкова система держави (12 год) 

Сутність, призначення та необхідність податків. Функції податків. 

Характерні риси податків, відрахувань і платежів. Принципи оподаткування. 

Класифікація податків. Поняття податкової системи і методи її побудови. 

Податкова система України. Податкова політика. Податкова служба. 

Практична робота. Підготовка і презентація доповідей про сучасний 

стан податкової системи та податкової політики в Україні. Складання схеми за 

видами платежів до державного і місцевих бюджетів, державних цільових 

фондів, що їх застосовують у податковій термінології. Розв’язання задач на 

визначення податкових платежів до бюджету. 

 

3.4. Бюджет і бюджетна система держави (9 год) 

Сутність, призначення та роль Державного бюджету України. Показники 

стану бюджету – бюджетний надлишок і бюджетний дефіцит. Причини 

виникнення бюджетного дефіциту і джерела його покриття. Бюджетний устрій і 

бюджетна система. Бюджетне регулювання. 

Практична робота. Підготовка та презентація доповідей про складання 

бюджету України. Визначення взаємозв’язку бюджету і соціально-економічних 

процесів. Складання схеми економічних, політичних та соціальних факторів 

впливу на бюджет України. 

 

3.5. Державні доходи і видатки (18 год) 

Економічна сутність державних доходів. Доходи державного бюджету. 

Сутність, характеристика, склад державних видатків. Сутність і принципи 

кошторисного фінансування. Сутність і роль державних цільових фондів. 

Практична робота. Встановлення структури і динаміки доходів 

Державного бюджету України. Визначення частки прямих та непрямих 

податків у доходах Державного бюджету України та їх динаміки. Визначення 

структури і динаміки видатків Державного бюджету України. 
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3.6. Державний кредит і державний борг (9 год) 

Соціально-економічна сутність державного кредиту. Поняття державного 

боргу, його види і характеристика. Джерела погашення й управління 

державним боргом. 

Практична робота. Підготовка та презентація доповідей про стан 

дефіциту державного бюджету і державного боргу в України за останні десять 

років. Визначення структури і динаміки державного боргу України за останні 

5 років. Побудова діаграми за отриманими результатами. 

 

3.7. Фінанси підприємств (9 год) 

Необхідність і сутність фінансів підприємств. Грошові фонди і фінансові 

ресурси підприємств. Економічні методи й способи формування фінансових 

ресурсів. Економічний зміст прибутку, його склад. Фінанси неприбуткових 

організацій. 

Практична робота. Виконання порівняльного аналізу фінансування 

різних організаційно-правових форм господарювання в Україні. Визначення 

особливостей внутрішніх джерел фінансування підприємств і за рахунок 

запозичених ресурсів. Аналіз фінансових результатів суб’єктів 

господарювання. Складання балансу підприємства за розділом І. Власний 

капітал. 

 

3.8. Фінанси населення (9 год) 

Сутність фінансів населення, їх значення. Фінансові ресурси населення. 

Порядок використання доходів населення. Фінансовий портфель громадянина. 

Практична робота. Підготовка та презентація доповідей про сучасний 

стан системи доходів домогосподарств. Складання схеми факторів, що 

впливають на рівень позикової активності домогосподарств. Розв’язання задач 

на визначення майбутньої і теперішньої вартості грошей в часі за методом 

простих і складних відсотків. 

 

3.9. Фінансовий ринок (9 год) 

Фінансовий ринок як механізм міжгалузевого перебігу капіталу та 

перерозподілу коштів. Функції фінансового ринку. Класифікація структурних 

складових фінансового ринку. Фондовий ринок. Фінансові інститути ринку. 

Практична робота. Аналіз діяльності фінансового ринку України. 

Складання схеми кругообігу капіталу. Складання порівняльної таблиці 

характеристик діяльності фінансових інститутів. 
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3.10. Міжнародні фінанси (9 год) 

Сутність, призначення та роль міжнародних фінансів. Форми і види 

зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Валютні відносини та їх державне 

регулювання в Україні. Міжнародний фінансовий ринок. Міжнародний кредит і 

його форми. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації. 

Практична робота. Круглий стіл «Вплив міжнародних фінансових 

організацій на економіку України». Написання і представлення реферату 

«Міжнародний кредит як сходинка до розвиненої економіки країни». 

 

4. Основи науково-дослідницької діяльності (108 год) 

Особливості науково-дослідницької діяльності учнів. Загальна структура 

наукової роботи. Визначення теми, мети і завдань дослідження. Поняття 

об’єкта і предмета дослідження. 

Збирання інформації для наукової роботи. Поняття про вихідну 

інформацію. Визначення об’єкта досліджень. Статистична інформація, 

методика її збирання й опрацювання. Специфіка роботи з науковою 

інформацією. Правила роботи в бібліотеці. Інтернет як джерело наукової 

інформації. Основні засади пошуку наукових матеріалів у мережі Інтернет. 

Складання списку джерел, необхідних для проведення дослідження. 

Використання інформації з наукових джерел у тексті дослідження: правила 

цитування та посилання. 

Методологічна основа досліджень та її роль у науково-дослідницькій 

роботі. Поняття про методи наукового дослідження та їх види. Загальнонаукові 

і спеціальні економічні методи. 

Ознайомлення з основними вимогами до оформлення роботи. Структура 

тексту наукової роботи: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень та 

скорочень, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, 

додатки. 

План викладення тексту дослідження. Підготовка чернетки як початковий 

етап написання науково-дослідницької роботи. Особливості написання вступу і 

висновків роботи. Специфіка оформлення списку використаних джерел. 

Додатки: їх зміст, особливості оформлення. 

Основні вимоги до написання доповіді. Структура доповіді. Методи 

викладення матеріалу. Підготовка презентації роботи. Поради доповідачеві. 

Ораторське мистецтво. Загальні правила ведення дискусії. 

Практична робота. Виконання науково-дослідницької роботи за 

індивідуальними планами учнів і завданнями керівника гуртка. Ознайомлення з 

тематикою науково-дослідницьких робіт. Вибір напряму і теми дослідження. 
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Формулювання актуальності теми. Визначення об’єкта і предмета дослідження. 

Складання плану дослідницької роботи. Вибір методів дослідження залежно від 

поставленої мети. Вивчення вимог до оформлення роботи. Написання тексту 

роботи за планом і чернеткою. Оформлення додатків та ілюстрованого 

матеріалу – схем, діаграм і таблиць. Підготовка доповіді та презентації за 

результатами науково-дослідницької роботи. 

 

5. Конкурси, лекторії, екскурсії (18 год) 

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках. Зустрічі з 

науковцями. Наукові читання, лекторії, екскурсії. 

 

6. Підсумок (3 год) 

Проведення підсумкової науково-практичної конференції учнів. 

Відзначення кращих вихованців гуртка. Рекомендації щодо подальшої творчої 

діяльності. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

• правила санітарії, гігієни та безпеки життєдіяльності під час роботи за 

комп’ютером, проведення практичних робіт, екскурсій, досліджень; 

• сучасні методи дослідження; 

• загальну характеристику глобальних проблем людства; 

• поняття про економічні проблеми України; 

• сутність, виникнення та функції грошей; 

• особливості грошового обороту й управління грошовими потоками; 

• основні сфери грошового обороту; 

• закони грошового обігу та функціонування грошового ринку; 

• основні принципи організації та моделі побудови грошових систем; 

• економічний зміст інфляції та грошових реформ; 

• суть і види валютних відносин; 

• основи функціонування валютного ринку; 

• особливості кредитування у ринковій економіці; 

• структуру, принципи побудови й основні типи кредитних систем; 

• функції центрального банку та особливості діяльності НБУ; 

• особливості здійснення грошово-кредитної політики центрального 

банку; 

• суть і значення державного кредиту; 
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• суть, призначення й особливості діяльності комерційних банків у 

сучасному економічному просторі; 

• характеристику банківських операцій; 

• загальні засади діяльності спеціалізованих кредитно-фінансових 

установ; 

• предмет науки про фінанси; 

• основні терміни і поняття навчального курсу; 

• особливості функціонування фінансів; 

• поняття фінансової системи, її структуру й особливості управління; 

• методологічні основи фінансової політики, фінансового механізму, 

фінансового планування, фінансового контролю; 

• основи фінансового права; 

• сутність, призначення, необхідність і функції податків, методи їх 

обрахування; 

• призначення та роль бюджету держави, бюджетний устрій, бюджетний 

процес і структуру бюджетної системи держави; 

• економічну сутність державних доходів; 

• економічну сутність державного кредиту й основи управління ним; 

• особливості управління фінансами суб’єктів господарювання та 

неприбуткових організацій; 

• економічний зміст управління фінансами населення; 

• закономірності діяльності фінансового ринку; 

• діяльність фінансових інститутів ринку; 

• проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України; 

• сутність, призначення та особливості функціонування міжнародних 

фінансів; 

• специфіку роботи з науковою інформацією; 

• вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи; 

• особливості оформлення доповіді та презентації для захисту 

дослідження; 

• правила ораторського мистецтва і ведення дискусії. 

 

Учні мають вміти: 

• дотримуватись правил санітарії, гігієни та безпеки життєдіяльності під 

час роботи за комп’ютером, проведення практичних робіт, екскурсій, 

польових досліджень; 

• користуватися сучасними методами дослідження; 

• застосовувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни «Фінанси»; 

• застосовувати фінансові методи, важелі, стимули, санкції; 
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• вміти управляти власними фінансами; 

• використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами, 

фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю; 

• обчислювати суми податків та інших обов’язкових надходжень до 

бюджету держави та місцевих бюджетів і регіональних фондів 

територіальних громад; 

• розраховувати асигнування з бюджету в розрізі окремих груп видатків; 

• ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на 

різних стадіях бюджетного процесу; 

• визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких 

структур, оптимізувати їх рівень і структуру; 

• вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах грошово-

кредитного характеру; 

• оцінювати ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-

кредитному ринку; 

• прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин; 

• застосовувати грошово-кредитні інструменти; 

• обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань 

кредитного характеру; 

• знаходити й опрацьовувати необхідну для досліджень інформацію; 

• формулювати тему, мету, об’єкт, предмет і завдання наукового 

дослідження; 

• характеризувати актуальність, теоретичну та практичну цінність 

дослідження; 

• складати план-проспект наукового дослідження, основні його етапи і 

розділи; 

• оформлювати науково-дослідницьку роботу згідно з вимогами; 

• виголошувати доповідь і презентувати дослідження під час захисту; 

• володіти навичками ораторського мистецтва і ведення дискусії. 

 

Учні мають набути досвід: 

• використання наукових методів для пошуку, оброблення і 

представлення економічної інформації; 

• проведення економічних досліджень; 

• складання та використання статистичної інформації; 

• аналізу економічних явищ; 

• прогнозування наслідків економічних реформ і перетворень; 

• планування бюджету домогосподарств і підприємств; 

• розрахунку вартості капіталу; 
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• планування дослідницької роботи; 

• аналізу, систематизації, узагальнення зібраної інформації; 

• оформлення результатів пошукової, дослідницької роботи; 

• написання й оформлення науково-дослідницької роботи; 

• підготовки доповіді і презентації за результатами науково-дослідницької 

роботи; 

• участі у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках. 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА 

«ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ» 

 

Обладнання, прилади, наочність К-сть, шт. 

Парти За кількістю учнів 

Дошка 1 

Мультимедійні технічні засоби (комплект) 1 

Канцелярське приладдя За кількістю учнів 

Статистичні збірники За потребою 

Спеціальна та наукова література За потребою 

Тематичні довідники та визначники За потребою 

Комп’ютер За потребою 

Принтер За потребою 

Сканер За потребою 

USB-флеш-накопичувач За потребою 

СD-DVD-диски За потребою 
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