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Вступ 

 

У сучасних умовах Україна перебуває на такому етапі розвитку, 

який характеризується структурною перебудовою економічної системи 

суспільства. Особливе місце в цих перетвореннях посідає трансформа-

ція відносин власності, що супроводжується становленням та укріплен-

ням інституту економічної влади.  

Вивчення характеру взаємодії відносин власності та економічної 

влади надасть можливість майбутнім фахівцям розуміти соціально-

економічні процеси, що відбуваються в нашій державі та світі загалом, 

професійно оцінювати суспільні й економічні явища, науково обґрунтову-

вати шляхи підвищення як економічної, так і соціальної ефективності 

функціонування економіки. 

Теоретичною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дис-

ципліни, як: "Політична економія", "Політологія", "Історія економічних 

вчень", "Макроекономіка" "Мікроекономіка", "Менеджмент" тощо. Знання, 

здобуті під час вивчення цих дисциплін, є необхідною основою для опа-

нування питань взаємодії інститутів власності й економічної влади в різ-

них соціально-економічних умовах. 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального мате-

ріалу дисципліни є самостійна робота студентів із вітчизняною та зару-

біжною економічною літературою, нормативними актами з питань регу-

лювання відносин власності, статистичними матеріалами.  

Навчальна дисципліна "Власність та економічна влада" є вибірко-

вою навчальною дисципліною підготовки фахівців освітнього ступеня 

"магістр" спеціальності 051 "Економіка". 

Тематичний план навчальної дисципліни "Власність та економічна 

влада" складається із двох модулів, які об'єднують сім тем, логічно 

пов'язаних між собою. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Назви показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 

05 "Соціальні 

і поведінкові науки" 

 

Вибіркова 

 

Усі спеціальності  

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  
1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи сту-

дента – 11 

Освітній ступінь: 

другий (магістерський) 

20 год 

Семінарські 

20 год 

Самостійна робота 

110 год 

Вид контролю 

залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить 36 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни "Власність та економічна влада" 

є забезпечення поглибленого вивчення сутності основних фундамен-

тальних категорій економічної науки, котрими є власність і економічна 

влада; формування уявлення про форми взаємозв'язку та взаємодії від-

носин власності й економічної влади в різних соціально-економічних 

умовах. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у глибокому та всесто-

ронньому розкритті змісту відносин власності й економічної влади, до-

слідженні форм їхньої взаємодії та взаємозв'язку, що дозволить майбут-

нім фахівцям значно розширити свій науковий світогляд.  
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Предметом навчальної дисципліни є особливості взаємозв'язку 

та взаємодії інститутів власності й економічної влади.  

Об'єктом вивчення є зміст та наявні тенденції трансформації від-

носин власності й економічної влади в Україні.  

У результаті опанування навчальної дисципліни "Власність та еко-

номічна влада" студенти мають знати:  

основні категорії та поняття дисципліни; 

методологічні засади аналізу відносин власності й економічної 

влади; 

загальнотеоретичні закономірності розвитку інститутів власності 

й економічної влади;  

основні напрями соціалізації сучасної економіки; 

світові тенденції розвитку корпоративних відносин та їхні особливо-

сті в Україні; 

основні типи і форми взаємозв'язку та взаємодії відносин власності 

й економічної влади в різних соціально-економічних умовах; 

особливості розвитку та взаємодії інститутів власності й економіч-

ної влади в Україні. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни у студентів мають бути 

сформовані такі вміння:  

системно застосовувати теоретичні знання до аналізу конкретних 

соціально-економічних ситуацій; 

робити наукові узагальнення щодо оцінки вияву окремих економіч-

них явищ, притаманних трансформаційним процесам у світі та націо-

нальній економіці; 

здійснювати порівняльний аналіз різних економічних систем із пози-

цій взаємодії інститутів власності й економічної влади; 

оцінювати тенденції трансформації відносин власності й економіч-

ної влади як в Україні, так і світі загалом; 

розробляти заходи щодо підвищення ефективності взаємодії інститу-

тів власності й економічної влади як на рівні окремих підприємств, так 

і економічної системи загалом. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основну увагу при-

діляють оволодінню студентами професійними компетентностями, наве-

деними в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

 

Професійні компетентності, яких набувають студенти  

після вивчення навчальної дисципліни 

 

Коди 

компе-

тент-

ностей 

Назви компе-

тентностей 
Складові частини компетентності 

ВЕВ* 1 

Знання, уміння 

та навички 

щодо  

визначення  

теоретичних 

аспектів  

відносин  

власності 

й економічної 

влади 

Здатність  застосовувати загальнонаукові та специфічні 

методи в дослідженні взаємозв'язку і взаємодії відносин 

власності й економічної влади  

Здатність аналізувати концепції власності, еволюцію 

типів і форм власності з розвитком суспільства; виявля-

ти взаємозв'язок категорій "праця" та "власність" 

Здатність аналізувати та давати науково обґрунтовану 

оцінку різним аспектам власності 

Здатність аналізувати форми реалізації економічної 

влади і давати науково обґрунтовану оцінку взаємо-

зв'язку та взаємозалежності політичної й економічної 

влади 

ВЕВ 2 

Знання, уміння 

та навички  

щодо  

визначення 

форм  

взаємозв'язку  

і взаємодії  

відносин  

власності 

й економічної 

влади 

Здатність аналізувати основні типи і форми взаємодії 

та взаємозв'язку власності й економічної влади, давати 

їм науково обґрунтовану оцінку 

Здатність робити наукові узагальнення щодо оцінки ви-

яву окремих економічних явищ, притаманних трансфор-

маційним процесам у світі та національній економіці; 

здійснювати порівняльний аналіз різних економічних 

систем із позиції взаємодії інститутів власності й еко-

номічної влади 

Здатність аналізувати та оцінювати тенденції транс-

формації відносин власності й економічної влади 

як в Україні, так і світі загалом; розробляти заходи що-

до підвищення ефективності взаємодії інститутів влас-

ності й економічної влади як на рівні окремих підпри-

ємств, так і економічної системи загалом 
 

*ВЕВ – Власність та економічна влада. 

 

Структуру складових частин професійних компетентностей та їхнє 

формування, відповідно до Національної рамки кваліфікацій України, на-

ведено в додатку А. 
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3. Програма навчальної дисципліни  

 
Змістовий модуль 1  

Теоретичні аспекти відносин власності  

та економічної влади 

 
Тема 1. Предмет дисципліни "Власність та економічна влада". 

Методи дослідження 

1.1. Предмет, мета та завдання дисципліни "Власність та 

економічна влада".  

Актуальність вивчення взаємозв'язку інститутів власності та еконо-

мічної влади для підготовки сучасних фахівців. Мета та основні завдання 

навчальної дисципліни. Теоретична база навчальної дисципліни "Влас-

ність та економічна влада". 

1.2. Методологічні засади аналізу відносин власності й економічної 

влади.  

Основні методологічні підходи в дослідженні особливостей взаємо-

зв'язку та взаємодії інститутів власності й економічної влади. Історичний 

і логічний підходи як основа аналізу відносин власності й економічної 

влади. Роль класового підходу в дослідженні інститутів власності й еконо-

мічної влади. Конкретні методи дослідження в пізнанні предмета курсу. 

 
Тема 2. Власність як система відносин суспільного виробництва 

2.1. Власність як економічна категорія.  

Концепції власності: загальні риси та відмінності. Економічний під-

хід до змісту власності. Об'єкти й суб'єкти власності. Система відносин 

власності: власність на засоби виробництва, суспільна форма праці, ін-

телектуальна власність, власність на вироблений продукт, організаційно-

економічні, господарчі форми реалізації власності.  

2.2. Праця як основа виникнення та становлення відносин  

привласнення.  

Еволюція праці. Удосконалення знарядь праці – основа розвитку 

праці. Основні характеристики праці: сумісність та роздільність. Взаємо-

зв'язок категорій "праця" та "власність". Породження власності – перша 

функція людської праці. 
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2.3. Еволюція типів та форм власності з розвитком суспільства.  

Основні типи власності: сутність та суперечності. Історичні форми 

власності. Первісна власність: характерні особливості. Розподіл праці 

на розумову та фізичну як основний шлях розвитку продуктивних сил 

і виробничих відносин. Основні причини руйнування відносин общинного 

привласнення. Рабовласницька власність. Перехід колективної праці 

у приватну рабську працю. Перетворення колективного виробництва 

на приватне виробництво. Основні форми приватної власності. Феодаль-

на власність. Основні причини виникнення феодальної власності. Особ-

ливості феодальної власності. Капіталістична власність. Передумови ви-

никнення та становлення капіталістичних відносин власності. Характерні 

риси капіталістичної власності. Історичні тенденції розвитку капіталістич-

ної власності. 

 

Тема 3. Неекономічні аспекти відносин власності 

3.1. Юридичний аспект власності.  

Правовий підхід до визначення власності. Право власності: сутність 

і функції. Основні принципи права власності. Система права власності: 

володіння, користування та розпорядження. Система права власності 

А. Оноре. Теорія прав власності Р. Коуза. Закон України "Про влас-

ність".  

3.2. Соціальна власність.  

Соціальний зміст власності. Історія виникнення та становлення 

соціальної власності як самостійної категорії. Суперечності між економіч-

ним і соціальним привласненням як основна рушійна сила відокремлен-

ня та розвитку соціальної власності. 

3.3. Етика власності.  

Мораль як історично перший неекономічний аспект власності. Істо-

рична та соціальна база морального (естетичного) аспекту власності. 

Суперечлива взаємодія юридичного й етичного аспектів власності. 

 

Тема 4. Економічна влада та її місце в економічній системі 

суспільства 

4.1. Економічна влада: зміст, суб'єкти та об'єкти.  

Сутність та концепції влади. Класифікація владних відносин. Сут-

ність економічної влади. Взаємозв'язок та взаємозалежність політичної 
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й економічної влади. Економічний інтерес як головний критерій у визна-

ченні суб'єкта й об'єкта економічної влади. Економічна влада, економічна 

свобода та відповідальність.  

4.2. Форми реалізації економічної влади.  

Класифікація форм реалізації економічної влади. Внутрішні форми 

реалізації економічної влади: примушення та зацікавленість. Різноманіт-

ність зовнішніх форм реалізації економічної влади. Базові форми реалі-

зації економічної влади: техніко-виробнича (технологічна) влада, управ-

лінська влада, грошова влада, інформаційна влада. Випливаючі форми 

реалізації економічної влади: фінансова влада, цінова влада та марке-

тингова влада. Шляхи підвищення ефективності функціонування різних 

форм економічної влади. 

 

Змістовий модуль 2  

Форми взаємозв'язку та взаємодії  

відносин власності й економічної влади 

 

Тема 5. Типи й особливості взаємозв'язку інститутів власності 

та економічної влади 

5.1. Основні типи взаємодії інститутів власності й економічної 

влади.  

Рефлексивні та парні взаємозв'язки відносин власності й економіч-

ної влади. Власність як матеріальна основа економічної влади. Влада 

як основа власності. 

5.2. Основні форми взаємозв'язку та взаємодії відносин власності 

й економічної влади.  

Менеджмент як основна форма реалізації взаємозв'язку власності 

й економічної влади та подолання суперечності між ними. Сутність і мо-

делі менеджменту. 

5.3. Соціалізація як основна тенденція розвитку світової  

економіки.  

Соціалізація: сутність і форми вияву. Суперечності як основний 

чинник розвитку процесу соціалізації. Основні напрями соціалізації су-

часної економіки. Соціалізація – об'єктивна закономірність розвитку від-

носин привласнення. Закон єдності праці та власності. 
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5.4. Особливості взаємозв'язку та взаємодії власності й економічної 

влади в умовах соціалізації економіки.  

Специфіка взаємодії відносин власності й економічної влади в умо-

вах соціалізації. Форми взаємозв'язку відносин власності економічної 

влади в умовах соціалізації економіки. Партисипативність як основний 

орієнтир взаємодії власності й економічної влади. Особливості партиси-

пативного стилю управління. Становлення та розвиток влади знань. 
 

Тема 6. Трансформація економічних систем у контексті еволюції 

відносин власності й економічної влади 

6.1. Економічна система: сутність, структура та рушійні сили 

розвитку.  

Сутність і структура економічної системи. Концепції економічної си-

стеми. Рушійні сили розвитку економічних систем: суперечності, потреби, 

економічні інтереси, мотиви економічної поведінки людини та суспіль-

ства загалом.  

6.2. Історичні типи та форми економічних систем в контексті 

еволюції відносин власності й економічної влади.  

Традиційна економічна система. Ринкова економічна система. Ко-

мандна економіка. Змішана економіка. Перехідна економіка. 
 

Тема 7. Трансформація відносин власності й економічної влади 

в Україні 

7.1. Тенденції розвитку інститутів власності й економічної влади 

в Україні.  

Критерій ефективності перетворень у відносинах власності. Особ-

ливості перебудови структури власності в українській економіці. Роздер-

жавлення та приватизація в Україні: етапи, форми та результати. Рефор-

мування відносин влади: зміст та результати.  

7.2. Розвиток корпоративного сектору економіки України.  

Основні риси корпорації. Економічний і правовий аспекти корпора-

ції. Світові тенденції формування та розвитку корпоративних відносин. 

Особливості процесу корпоратизації в Україні. 

7.3. Власність та економічна влада в корпоративному секторі 

економіки України.  

Особливості взаємозв'язку інститутів власності й економічної влади 

в корпоративному секторі української економіки. Форми взаємодії відно-

син власності й економічної влади в корпораціях.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Із самого початку вивчення навчальної дисципліни кожен сту-

дент має бути ознайомлений як із робочою програмою навчальної 

дисципліни та формами організації навчання, так і зі структурою, змістом 

та обсягом кожного з її змістових модулів, а також з усіма видами кон-

тролю та методикою оцінювання сформованих професійних компе-

тентностей. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом 

послідовного та ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Змістовий 

модуль – це окремий, відносно самостійний блок дисципліни, який логічно 

об'єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємо-

зв'язками. Тематичний план дисципліни складається із двох змістових 

модулів (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни  

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

у тому числі 

усього 
лекційні 

заняття 

семінарські 

та практичні 

заняття 

самостійна робота 

написання 

наукової 

статті 

написання 

творчого 

завдання 

підготовка 

до занять 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні аспекти відносин власності та економічної влади 

Тема 1. Предмет дисцип-

ліни "Власність та еко-

номічна влада". Методи 

дослідження 

15 2 2 – – 11 

Тема 2. Власність як сис-

тема відносин суспіль-

ного виробництва 

15 2 2 4 – 7 

Тема 3. Неекономічні ас-

пекти відносин власно-

сті 

15 2 2 4 – 7 
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Закінчення табл. 4.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 4. Економічна влада 

та її місце в економічній 

системі суспільства 

15 2 2 4 – 7 

Разом за змістовим мо-

дулем 1 
60 8 8 12 – 32 

Змістовий модуль 2 

Форми взаємозв'язку та взаємодії відносин власності й економічної влади 

Тема 5. Типи й особли-

вості взаємозв'язку інсти-

тутів власності та еконо-

мічної влади 

30 4 4 – 6 16 

Тема 6. Трансформація 

економічних систем у кон-

тексті еволюції відносин 

власності й економічної 

влади 

30 4 4 – 6 16 

Тема 7. Трансформація 

відносин власності й еко-

номічної влади в Україні 

30 4 4 – – 22 

Разом за змістовим мо-

дулем 2 
90 12 12 – 12 54 

Усього за модулями 150 20 20 12 12 86 

 

 

5. Теми та плани семінарських занять 

 

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, за якої 

викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, 

до яких студенти готують тези виступів. На кожному семінарському 

занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації 

з окреслених питань (табл. 5.1), їхні виступи, активність у дискусії, уміння 

формулювати та відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали 

за кожне семінарське заняття виставляють у відповідний журнал. На-

брані студентом бали за окремі семінарські заняття враховують 

у процесі накопичення підсумкових балів із цієї навчальної дисципліни. 
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Таблиця 5.1 

 

Плани семінарських занять 

 

Назви тем Програмні питання 

Кіль-

кість 

годин 

Рекомендована 

література 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти відносин власності  

та економічної влади 

Тема 1. Предмет 

дисципліни "Влас-

ність та економіч-

на влада". Мето-

ди дослідження  

Тема семінарського заняття 

"Особливості методології  

дослідження взаємодії власності  

й економічної влади": 

1. Теоретичні основи дисципліни 

"Власність та економічна влада". 

2. Основні методологічні підходи 

в дослідженні особливостей взає-

мозв'язку та взаємодії відносин 

власності й економічної влади 

2 

Основна:  

[7; 20; 23; 24]. 

Додаткова: [30]. 

Тема 2.  Влас-

ність  як система 

відносин суспіль-

ного виробництва 

Тема семінарського заняття 

"Особливості власності  

як економічної категорії": 

1. Власність: сутність, суб'єкти та об'-

єкти. 

2. Система відносин власності. 

3. Взаємозв'язок категорій "влас-

ність" і "праця". 

4. Основні типи власності: сутність 

та суперечності. 

5. Тенденції розвитку відносин влас-

ності на сучасному етапі 

1 

Основна:  

[4; 5; 7; 17;  

22; 24]. 

Додаткова:  

[36; 37; 42; 43; 

46; 51; 58; 60]. 

Тема 3. Нееконо-

мічні аспекти від-

носин власності 

Тема семінарського заняття 

"Особливості неекономічних  

аспектів власності": 

1. Право власності: сутність, функ-

ції та принципи. 

2. Система прав власності: володін-

ня, користування та розпорядження. 

3. Соціальний зміст власності: істо-

рія виникнення та становлення.  

2 

Основна:  

[4; 7; 9; 17; 24]. 

Додаткова:  

[25; 39; 62; 63]. 
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Продовження табл. 5.1 

 

1 2 3 4 

 4. Рушійні сили розвитку соціальної 

власності. 

5. Етичний аспект власності: історич-

на та соціальна база 

  

Тема 4. Економіч-

на влада та її міс-

це в економічній 

системі суспіль-

ства 

Тема семінарського заняття 

"Особливості економічної влади 

та її місце в економічній системі 

суспільства": 

1. Сутність економічної влади.  

2. Економічна влада, економічна сво-

бода та відповідальність: співвідно-

шення 

1 

Основна:  

[7; 8; 18; 19; 24]. 

Додаткова:  

[26; 28; 44]. 

Змістовий модуль 2 

Форми взаємозв'язку та взаємодії відносин власності  

й економічної влади 

Тема 5. Типи й 

особливості вза-

ємозв'язку інсти-

тутів власності та 

економічної влади 

Тема семінарського заняття  

"Характерні типи й особливості 

взаємозв'язку інститутів  

власності та економічної влади ": 

1. Рефлексивні та парні взаємо-

зв'язки інститутів власності й еко-

номічної влади. 

2. Специфіка взаємодії відносин 

власності й економічної влади в умо-

вах соціалізації. Партисипативність 

як основний орієнтир взаємодії влас-

ності й економічної влади. 

4. Становлення та розвиток влади 

знань 

2 

Основна:  

[1 – 3; 7; 12;  

14; 24]. 

Додаткова:  

[29; 31; 33; 41; 

47; 50; 53; 61] 

Тема 6. Транс-

формація еконо-

мічних систем у 

контексті еволю-

ції відносин влас-

ності й економіч-

ної влади 

Тема семінарського заняття 

"Особливості трансформації  

економічних систем у контексті 

еволюції відносин власності  

й економічної влади": 

1. Сутність економічної системи. Ру-

шійні сили розвитку економічних сис-

тем.  

4 

Основна:  

[10; 21; 24]. 

Додаткова:  

[40; 48; 49; 54]. 
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Закінчення табл. 5.1 

 

1 2 3 4 

 2. Ринкова економічна система. 

3. Командна економіка. 

4. Перехідна економіка 

  

Тема 7. Транс-

формація відно-

син власності й 

економічної вла-

ди в Україні 

Тема семінарського заняття 

"Особливості трансформації  

відносин власності  

й економічної влади в Україні": 

1. Особливості перебудови струк-

тури власності в українській еконо-

міці. Роздержавлення та привати-

зація: етапи, форми та результати. 

2. Реформування відносин влади 

в Україні: зміст та результати. 

3. Форми взаємодії відносин влас-

ності й економічної влади в кор-

поративному секторі економіки 

України 

2 

Основна:  

[6; 7; 11; 13; 15; 

16; 24]. 

Додаткова:  

[27; 32; 34; 35; 

38; 51; 58; 63; 

65; 66] 

Усього годин 14  

 

 

6. Теми практичних занять 

 

Практичне заняття – це форма навчального заняття, за якої викла-

дач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчаль-

ної дисципліни та формує вміння та навички в їхньому практичному 

застосуванні шляхом індивідуального виконання студентом сформульо-

ваних завдань. Проведення таких занять ґрунтується на попередньо 

підготовленому методичному матеріалі: тестах для виявлення ступеня 

оволодіння необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань 

різного рівня складності для вирішення їх на занятті. Воно містить 

здійснення попереднього контролю за знаннями, уміннями й навичками 

студентів, ставлення загальної проблеми викладачем та її обговорення 

за участю студентів, вирішення завдань із їхнім обговоренням, виконання 

контрольних завдань, їхню перевірку, оцінювання (табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 

 

Перелік тем практичних занять 

 

Назви  

змістових  

модулів 

Теми практичних занять 

(за модулями) 

Кіль-

кість 

годин 

Література 

Змістовий мо-

дуль 1. Теоре-

тичні аспекти від-

носин власності 

та економічної 

влади 

Завдання 1. Визначення суб'єктів 

та об'єктів власності й особливос-

тей історичних форм власності 

1 

Основна:  

[4; 5; 7; 17;  

22; 24]. 

Додаткова:  

[36; 37; 42; 43; 

46; 51; 58; 60] 

Завдання 2. Визначення форм реа-

лізації економічної влади та шляхів 

підвищення ефективності їхнього 

функціонування 

1 

Основна:  

[7; 8; 18;  

19; 24].  

Додаткова:  

[26; 28; 44]. 

Змістовий мо-

дуль 2. Форми 

взаємозв'язку та 

взаємодії відносин 

власності й еко-

номічної влади 

Завдання 3. Визначення особливос-

тей основних моделей менеджменту 

як основної форми реалізації взає-

мозв'язку та взаємодії власності 

й економічної влади та використан-

ня їх на практиці 

2 

Основна:  

[1 – 3; 7; 12;  

14; 24]. 

Додаткова:  

[29; 31; 33; 41; 

47; 50; 53; 61]. 

Колоквіум за змістовими модулями 2 
Основна:  

[1 – 24] 

Разом годин за змістовими модулями 6  

 

6.1. Приклади типових практичних завдань до тем 

 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні аспекти відносин власності 

та економічної влади 

 

Тема 2. Власність як система відносин суспільного виробництва 

Рівень 1. Розрізніть об'єкти та суб'єкти власності: завод ім. Мали-

шева, сім'я Іванових, токарний верстат, земля, держава, виробничі спору-

ди, патент на виробництво нової марки машинного масла, трубопроводи, 
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громадянин І. В. Бойко, автомобіль, приватне підприємство "Едельвейс". 

Відповідь подайте у вигляді таблиці, де з одного боку запишіть суб'єкти 

власності, а з іншого – об'єкти. 

Рівень 2. Визначте характерні риси рабовласницької власності 

(табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

 

Особливості рабовласницької власності 
 

Характерні риси 

Рабовласницька  

власність  

(так/ні) 

Відтворено колективною працею  

Позаекономічний примус  

Суб'єкт власності – община  

Відтворено приватною, рабською працею  

Суб'єктами власності є держава та окремі гро-

мадяни 

 

Соціальна нерівність  

Стійке виробництво та відтворення додаткового 

продукту 

 

Рівність у розподілі благ між членами спільноти  

 

Рівень 3. Відомий учений-економіст Д. М. Б'юкенен писав: "Логічне 

обґрунтування власності базується на необхідності в існуванні рубежів 

між "моїм" і "твоїм". Підтримуєте ви таку точку зору чи ні? Свою відповідь 

аргументуйте. 

 

Змістовий модуль 2 

Форми взаємозв'язку та взаємодії відносин власності  

й економічної влади 

 

Тема 5. Типи й особливості взаємозв'язку інститутів власності 

та економічної влади 

Рівень 1. Визначте характеристики таких схем пайової участі пра-

цівників, що застосовували в межах загальних приватизаційних заходів 

(табл. 6.3):  
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Таблиця 6.3 

 

Особливості схем пайової участі працівників  

у приватизації 

 

Назви схем 

пайової участі  

працівників 

Характеристики схем 

1. Buy-out 

2. BOGOF 

3. SAYE 

4. ESOP 

а) програма придбання працівниками акцій підприємства, за якою 

компанія поміщає визначену кількість акцій у спеціальний фонд, 

із якого їх періодично переказує на рахунок кожного праців-

ника; 

б) викуп підприємства працівниками й менеджерами за допомогою 

кредиту; 

в) продаж із безкоштовним розподілом акцій, за якою працівник 

отримує одну безкоштовну акцію за кожну куплену; 

г) викуп акцій працівниками на пільгових фіскальних умовах, 

переважно, зі спеціальними планами заощаджень 

 

Рівень 2. Яке із тверджень характеризує кількісний підхід до визна-

чення управління? Відповідь обґрунтуйте: 

а) управління означає планувати, організовувати, розпоряджатися, 

координувати та контролювати; 

б) управління – це процес моделювання складних об'єктів у процесі 

ухвалення рішень; 

в) управління – професіональна цілісність, що перебуває під соці-

альним контролем, сфера, пов'язана з реалізацією внутрішніх і зовнішніх 

цілей організації; 

г) управління є застосування прийомів і концепцій впливу на об'єкт 

для щонайефективнішого вирішення конкретних управлінських ситуацій 

у рамках обмежень, що накладаються цими ситуаціями. 

Рівень 3. Деякі вчені-економісти вважають, що "на сучасному етапі 

розвитку критерієм ефективності діяльності підприємства є не форма 

власності, а реальна економічна влада та система управління, що засто-

совують". Чи згодні ви з такою думкою? Відповідь аргументуйте прикла-

дами з економічної практики. 
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7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчаль-

ного процесу, за якої заплановані завдання виконує студент самостійно 

під методичним керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння  в повному обсязі навчальної програми та фор-

мування у студентів загальних і професійних компетентностей, які віді-

грають суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня 

кваліфікації. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студен-

тів денної форми навчання, визначено навчальним планом і становить 

73 % (110 годин) від загального обсягу навчального часу на вивчення 

дисципліни (150 годин). 

Основні види самостійної роботи студента: 

1. Вивчення лекційного матеріалу. 

2. Вивчення основної та додаткової рекомендованої літератури. 

3. Робота із законодавчими, нормативними та інструктивними мате-

ріалами. 

4. Вивчення основних термінів та понять за темами навчальної дис-

ципліни. 

5. Підготовка до семінарських занять. 

6. Підготовка доповідей, презентацій, творчих завдань. 

7. Підготовка до проміжного модульного контролю (колоквіуму). 

8. Контрольна перевірка кожним студентом особистих знань за запи-

таннями для самоконтролю. 

9. Індивідуальний захист самостійних та індивідуальних завдань. 

10. Систематизація вивченого матеріалу, із метою підготовки до се-

местрового заліку. 

У ході самостійної роботи студент має стати активним учасником 

навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння тео-

ретичними та практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформа-

ційному просторі, брати на себе індивідуальну відповідальність за якість 

власної професійної підготовки.  

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни є самостійна робота студентів із вітчизняною та зарубіжною 

спеціальною економічною літературою, нормативними актами з питань 

державного регулювання економіки, статистичними матеріалами. Основні 



 20 

види самостійної роботи, запропоновані студентам для засвоєння тео-

ретичних знань із навчальної дисципліни, наведено в табл. 7.1. 

 

Таблиця 7.1 

 

Завдання для самостійної роботи студентів та форми контролю за нею 

 

Назви тем 
Зміст самостійної роботи 

студентів 

Кіль-

кість 

годин 

Форми 

контролю  

за СРС 

Література 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні аспекти відносин власності та економічної влади 

Тема 1. Пред-

мет дисцип-

ліни "Влас-

ність та еконо-

мічна влада". 

Методи дослі-

дження 

Пошук, підбір та огляд навчально-

методичної й наукової літера-

тури на задану тематику; до-

слідження актуальності вивчен-

ня інститутів власності й еконо-

мічної влади та форм взаємо-

зв'язку і взаємодії між ними; за-

своєння конкретних методів до-

слідження в пізнанні предмета 

дисципліни "Власність та еко-

номічна влада". 

11 
Презентація 

результатів 

Основна: 

[7; 20; 

23; 24]. 

Додаткова: 

[30] 

Тема 2. Влас-

ність як сис-

тема відно-

син суспіль-

ного вироб-

ництва 

Пошук, підбір та огляд навчально-

методичної й наукової літерату-

ри на задану тематику; аналіз 

еволюції праці та її основних 

характеристик; вивчення харак-

терних особливостей первісної 

власності; виявлення основних 

причини руйнування відносин 

общинного привласнення; ви-

вчення характерних рис рабо-

власницької власності; виявлення 

причин виникнення та особливо-

стей феодальної власності; ана-

ліз передумов формування та ха-

рактерних властивостей капіта-

лістичної власності; підготовка 

до поточної контрольної роботи 1. 

Написання наукової статті 

11 
Презентація 

результатів 

Основна: 

[4; 5; 7; 17; 

22; 24]. 

Додаткова: 

[36; 37; 42; 

43; 46; 51; 

58; 60] 
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Продовження табл. 7.1 
 

1 2 3 4 5 

Тема 3. Нееко-

номічні аспек-

ти відносин 

власності 

Пошук, підбір та огляд навчально-

методичної й наукової літера-

тури на задану тематику; ви-

вчення системи прав власності. 

А. Оноре; засвоєння теорії прав 

власності Р. Коуза; аналіз закону 

України "Про власність"; написан-

ня есе. Написання наукової статті 

11 
Презентація 

результатів 

Основна: 

[4; 7; 9;  

17; 24]. 

Додаткова: 

[25; 39;  

62; 63] 

Тема 4. Еко-

номічна вла-

да та її місце 

в економічній 

системі су-

спільства 

Пошук, підбір та огляд навчально-

методичної й наукової літера-

тури на задану тематику; ви-

вчення сутності й концепцій вла-

ди; засвоєння класифікації влад-

них відносин; підготовка до по-

точної контрольної роботи 2. 

Написання наукової статті 

11 
Презентація 

результатів 

Основна: 

[7; 8; 18; 

19; 24]. 

Додаткова: 

[26; 28; 44]. 

Усього за змістовим модулем 1 44   

Змістовий модуль 2 

Форми взаємозв'язку та взаємодії відносин власності й економічної влади 

Тема 5. Типи 

й особливості 

взаємозв'яз-

ку інститутів 

власності та 

економічної 

влади  

Пошук, підбір та огляд навчально-

методичної й наукової літера-

тури на задану тематику; засво-

єння сутності та моделей менедж-

менту; аналіз основних чинників 

розвитку процесу соціалізації; 

дослідження основних напрямів 

соціалізації сучасної економіки; 

виконання творчого завдання; 

підготовка до поточної контроль-

ної роботи 3  

22 
Презентація 

результатів 

Основна:  

[1 – 3; 7; 12; 

14; 24]. 

Додаткова: 

[29; 31; 33; 

41; 47; 50; 

53; 61] 

Тема 6. Транс-

формація еко-

номічних сис-

тем у контек-

сті еволюції 

відносин влас-

ності й еко-

номічної 

влади 

Пошук, підбір та огляд навчально-

методичної й наукової літерату-

ри на задану тематику; вивчення 

концепцій економічної системи; 

засвоєння особливостей тради-

ційної економічної системи; ви-

вчення характерних рис зміша-

ної економічної системи; вико-

нання творчого завдання; напи-

сання есе 

22 

Презентація 

результатів; 

захист 

творчого 

завдання 

Основна: 

[10; 21; 24]. 

Додаткова: 

[40; 48;  

49; 54] 
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Закінчення табл. 7.1 
 

1 2 3 4 5 

Тема 7. Транс-

формація від-

носин власно-

сті й еконо-

мічної влади 

в Україні 

Пошук, підбір та огляд навчально-

методичної та наукової літера-

тури на задану тематику; за-

своєння основних рис корпора-

цій; аналіз світових тенденції 

формування та розвитку корпо-

ративних відносин; підготовка 

до підсумкового колоквіуму 

22 
Презентація 

результатів  

Основна: 

[6; 7; 11; 13; 

15; 16; 24]. 

Додаткова: 

[27, 32; 34; 

35; 38; 51; 

58; 63; 

65;66] 

Усього  

за змістовим 

модулем 2 

 66   

Усього  

за модулями 
 110   

 

Невід'ємною частиною самостійної роботи студента є написання 

есе. Есе – це самостійна творча робота студента із запропонованих тем, 

яку виконують як домашню, позааудиторну роботу. Мета написання есе – 

виявити вміння самостійно висловлювати думку, засновану на викорис-

таних джерелах на певну тематику.  

Есе передбачає вираження автором своєї точки зору, особисте су-

б'єктивне оцінювання предмета міркування, дає можливість нестандарт-

ного (творчого), оригінального висвітлення матеріалу. Тому має бути ви-

кориcтано роботи не менше ніж трьох-чотирьох авторів. Причому сту-

дент має навести точки зору як "за", так i "проти". 

Внутрішня структура есе може бути довільною, хоча рекомендовано 

таку структуру: чіткий виклад сутності поставленої проблеми; самостійно 

здійснений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій та аналі-

тичного інструментарію, розглянутого в межах навчальної дисципліни; 

висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми. 

Оскільки есе – це мала форма письмової роботи, необов'язковим, але 

бажаним, є повторення висновків у кінці.  

Якість будь-якого есе залежить від таких трьох взаємозалежних 

складових частин, як:  

а) вихідний матеріал, що буде використаний (конспекти прочитаної 

літератури, лекції, записи результатів дискусій, власні міркування й на-

копичений досвід за цією проблемою);  
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б) якість опрацювання наявного вихідного матеріалу (його організа-

ція, аргументація й докази);  

в) аргументація (наскільки точно вона співвідноситься із проблема-

ми, що розглядають в есе).  

Обсяг – 5 – 7 сторінок (шрифт – 14; інтервал – 1,3; поля: ліве – 30 мм, 

інші – 20 мм.) Під час виконання завдання необхідно дотримуватися нор-

мативно встановлених правил оформлення тексту, таблиць, формул, ро-

зрахунків, схем, рисунків. 

 

Тематика есе 

1. Концепції власності: загальні риси та відмінності. 

2. Суперечлива взаємодія юридичного й етичного аспектів власності. 

3. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 

4. Партисипативний стиль управління: сутність та характерні риси. 

5. Особливості корпоратизації в Україні 

 

7.1. Контрольні запитання для самодіагностики 
 

Тема 1. Предмет дисципліни "Власність та економічна влада". 

Методи дослідження 

1. Що є предметом вивчення навчальної дисципліни "Власність 

та економічна влада"? 

2. Сформулюйте мету й основні завдання навчальної дисципліни. 

3. Які основні методологічні підходи використовують у дослідженні 

особливостей взаємозв'язку та взаємодії відносин власності й економіч-

ної влади? Охарактеризуйте їх. 

4. Які конкретні методи дослідження застосовують у пізнанні пред-

мета дисципліни? 

 

Тема 2. Власність як система відносин суспільного виробництва 

1. Сформулюйте основні концепції власності та визначте їхні за-

гальні риси та відмінності.  

2. У чому полягає економічний зміст власності? Визначте її суб'єкти 

й об'єкти.  

3. Із яких елементів складається системи відносин власності? 

4. Охарактеризуйте процес еволюції праці. Що є основою її розвитку? 

5. Визначте основні характеристики праці.  
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6. Обґрунтуйте взаємозв'язок категорій "праця" та "власність". 

7. Які існують основні типи власності? Розкрийте їхню сутність. 

8. Визначте суперечності між різними типами власності. 

9. Охарактеризуйте первісну власність. 

10. Визначте основні причини руйнування відносин общинного при-

власнення. 

11. Охарактеризуйте феодальну власність та визначте основні при-

чини її виникнення. 

12. Назвіть передумови виникнення та становлення капіталістичних 

відносин власності. 

13. Визначте характерні риси капіталістичної власності. 

14. Охарактеризуйте юридичний аспект власності. 

15. Сформулюйте основні принципи та функції права власності. 

16. Із яких структурних елементів складається система права влас-

ності?  

17. Чим вирізняється система права власності А. Оноре? 

18. Сформулюйте теорію прав власності Р. Коуза. 

19. Назвіть основні засади закону України "Про власність". 
 

Тема 3. Неекономічні аспекти відносин власності 

1. У чому полягає сутність соціальної власності. 

2. Охарактеризуйте процес виникнення та становлення соціальної 

власності як самостійної категорії. 

3. Сформулюйте сутність етичного аспекту власності. 
 

Тема 4. Економічна влада та її місце в економічній системі 

суспільства 

1. Охарактеризуйте сутність влади. Наведіть класифікацію владних 

відносин. 

2. У чому полягає сутність економічної влади? 

3. Охарактеризуйте суб'єкти й об'єкти економічної влади та голов-

ний критерій їхнього визначення. 

4. Визначте співвідношення між економічною владою, економічною 

свободою і відповідальністю. 

5. Які існують внутрішні форми реалізації економічної влади? 

6. Охарактеризуйте зовнішні форми реалізації економічної влади. 

7. Обґрунтуйте шляхи підвищення ефективності функціонування різ-

них форм економічної влади. 
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Тема 5. Типи й особливості взаємозв'язку інститутів власності 

та економічної влади 

1. Охарактеризуйте рефлексивні взаємозв'язки власності й еконо-

мічної влади.  

2. Охарактеризуйте парні взаємозв'язки відносин власності й еко-

номічної влади. 

3. Назвіть основні форми взаємозв'язку та взаємодії інститутів влас-

ності й економічної влади. 

4. Що ви знаєте про менеджмент та його основні моделі? 

5. У чому полягає сутність соціалізації та які форми її вияву? 

6. Визначте основні напрями соціалізації сучасної економіки. 

7. У чому полягає специфіка взаємодії відносин власності й еконо-

мічної влади в умовах соціалізації? 

8. Визначте особливості партисипативного стилю управління. 

9. Охарактеризуйте процес становлення та розвитку влади знань. 
 

Тема 6. Трансформація економічних систем у контексті еволюції 

відносин власності й економічної влади 

1. Визначте сутність і структуру економічної системи.  

2. Охарактеризуйте рушійні сили розвитку економічних систем: супе-

речності, потреби, економічні інтереси, мотиви економічної поведінки 

людини та суспільства загалом. 

3. Порівняйте різні типи економічних систем із позиції взаємодії від-

носин власності й економічної влади. 
 

Тема 7. Трансформація відносин власності й економічної влади 

в Україні 

1. Визначте критерій ефективності перетворення у відносинах власності. 

2. Які особливості має перебудова структури власності в Україні? 

3. Охарактеризуйте етапи, форми й результати роздержавлення 

та приватизації в нашій державі. 

4. Проаналізуйте процес реформування відносин влади. 

5. Визначте основні риси корпорацій. Розкрийте їхній економічний 

і правовий аспекти. 

6. Охарактеризуйте світові тенденції формування та розвитку кор-

поративних відносин. 

7. Розкрийте особливості корпоратизації в Україні. 

8. Які особливості мають форми взаємозв'язку та взаємодії відносин 

власності й економічної влади в корпоративному секторі української економіки? 
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8. Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативну роботу здійснюють за графіком інди-

відуально-консультативної роботи. Основними формами індивідуально-

консультативної роботи з навчальної дисципліни "Власність та економіч-

на влада" є індивідуальні та групові консультації. 

Індивідуальні консультації проводять з окремими студентами у фор-

мі запитання – відповіді, із метою підвищення рівня опанування матеріа-

лу дисципліни та розвитку індивідуальних творчих здібностей. 

Групові консультації передбачають розгляд типових прикладів, си-

туацій, рольових ігор, які потребують колективного обговорення.  

 
 

9. Методи навчання 

 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у про-

цесі викладання навчального дисципліни "Власність та економічна вла-

да" передбачено застосування сучасних навчальних технологій таких, 

як лекції проблемного характеру, робота в малих групах, семінари-диску-

сії, мозкові атаки, рольові ігри, кейс-метод, презентації. 

Лекцію проблемного характеру спрямовано на розвиток логічного 

мислення студентів, вони характеризуються тим, що коло питань теми 

обмежено двома-трьома ключовими моментами, увагу студентів скон-

центровано на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках. 

Ця навчальна технологія передбачає роздавання студентам під час лекції 

друкованого матеріалу та виділення головних висновків із питань, що роз-

глядають. Під час викладення лекційного матеріалу студентам ставлять 

питання для самостійного розміркування щодо вирішення проблемної си-

туації, проте лектор сам відповідає на них, не чекаючи відповідей студен-

тів. Запропоновані в ході лекції питання відіграють активізаційну роль, 

заставляють студентів сконцентруватися й почати активно мислити 

в пошуках правильної відповіді. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками й поглядами учас-

ників щодо цієї теми, а також розвивають мислення, допомагають фор-

мувати погляди й переконання, виробляють уміння формулювати думки 

та висловлювати їх, навчають оцінювати пропозиції інших людей, кри-

тично підходити до власних поглядів. 
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Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські за-

няття за формою та змістом, створює можливості для участі кожного 

студента в роботі над темою заняття, забезпечує формування особистіс-

них якостей та досвіду соціального спілкування. 

Мозкові атаки – це метод активізації творчого мислення студентів, 

основною метою якого є генерування ідей у замкнутій групі в умовах забо-

рони критики. Учасникам пропонують висловлювати будь-які ідеї на за-

дану тему за обмеженого регламенту часу на виступ. Результати вислов-

лень фіксують. Оцінює результати такого висловлення група експертів, 

що не брала участь у генеруванні. 

Рольові ігри – це форма активізації навчального процесу, за якої 

у процесі інсценізації певної економічної ситуації в ролі учасників подій 

безпосередньо задіяно студентів. 

Кейс-метод – це метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціаліс-

тів і передбачає розгляд складних конфліктних випадків, проблемних си-

туацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу. 

Презентації – це форма активізації студентів у процесі навчання, 

що передбачає виступи перед аудиторією, із метою оприлюднення пев-

них досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивіду-

альних завдань тощо. 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами 

навчальної дисципліни наведено в таблиці 9.1. 

 

Таблиця 9.1 

 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання  

за темами навчальної дисципліни 

 

Теми Практичне застосування навчальних технологій 

1 2 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні аспекти відносин власності та економічної влади 

Тема 1. Предмет дисцип-

ліни "Власність та еконо-

мічна влада". Методи до-

слідження  

1.1. Лекція проблемного характеру з питання "Основні мето-

дологічні підходи в дослідженні особливостей взаємо-

зв'язку та взаємодії відносин власності й економічної влади". 

1.2. Робота в малих групах "Конкретні методи дослі-

дження в пізнанні предмету курсу" 
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Закінчення табл. 9.1 

 

1 2 

Тема 2. Власність як сис-

тема відносин суспільно-

го виробництва  

2.1. Лекція проблемного характеру з питання "Основні 

типи власності: сутність та суперечності". 

2.2. Семінар-дискусія на тему "Взаємозв'язок категорій 

"власність" і "праця" 

Тема 3. Неекономічні ас-

пекти відносин власності 

3.1. Лекція проблемного характеру з питання "Соціаль-

на власність: сутність та рушійні сили розвитку" 

3.2. Семінар-дискусія на тему "Суперечлива взаємодія 

юридичного й етичного аспектів власності" 

Тема 4. Економічна вла-

да та її місце в економіч-

ній системі суспільства 

4.1. Кейс-метод із питання "Форми реалізації економіч-

ної влади: шляхи підвищення їхнього функціонування". 

4.2. Мозкова атака з питання "Економічна влада, еко-

номічна свобода та відповідальність співіснування" 

Змістовий модуль 2 

Форми взаємозв'язку та взаємодії відносин власності й економічної влади 

Тема 5. Типи й особли-

вості взаємозв'язку інсти-

тутів власності та еконо-

мічної влади 

5.1. Лекція проблемного характеру з питання "Основні 

типи взаємодії інститутів власності й економічної влади". 

5.2. Рольові ігри "Моделі менеджменту". 

5.3. Презентація на тему "Становлення та розвиток 

влади знань" 

Тема 6. Трансформація 

економічних систем у кон-

тексті еволюції відносин 

власності й економічної 

влади 

6.1. Робота в малих групах над темою "Рушійні сили 

розвитку економічних систем". 

6.2. Презентація на тему "Перехідна економіка в кон-

тексті взаємодії відносин власності й економічної вла-

ди" 

Тема 7. Трансформація 

відносин власності й еко-

номічної влади в Україні 

7.1. Лекція проблемного характеру з питання "Перебу-

дова власності в Україні: досягнення та недоліки". 

7.2. Презентація на тему "Особливості корпоратизації 

в Україні та форми взаємодій відносин власності й еко-

номічної влади в корпораціях" 

 

10. Методи контролю 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 2.1) 

у студентів ураховує види занять, які, згідно із програмою навчальної дис-

ципліни, передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також 

виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей 

у студентів здійснюють за накопичувальною 100-бальною системою. Від-
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повідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів 

навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи містять: 

поточний контроль, що здійснюють упродовж семестру під час про-

ведення лекційних, практичних, семінарських занять та оцінюють за сумою 

набраних балів; 

модульний контроль, що здійснюють з урахуванням поточного 

контролю за відповідний змістовий модуль, він має на меті інтегроване 

оцінювання результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логіч-

но завершеної частини дисципліни – змістового модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводять у формі се-

местрового заліку, відповідно до графіка навчального процесу. 

Поточний контроль із цієї навчальної дисципліни проводять у таких 

формах: активна робота на лекції; активна участь в обговоренні питань 

теми; проведення поточних контрольних робіт; перевірка есе, статті; 

захист творчого завдання. 

Модульний контроль із цієї навчальної дисципліни проводять у формі 

колоквіуму. Колоквіум – це форма перевірки й оцінювання знань студен-

тів у системі освіти у вищих навчальних закладах.  

Підсумковий/семестровий контроль проводять у формі заліку. 

Залік – це форма оцінювання підсумкового засвоєння студентами теоре-

тичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, 

що проводять як контрольний захід. 

Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів. Оці-

нювання знань студента під час семінарських і практичних занять та вико-

нання індивідуальних завдань здійснюють за такими критеріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що роз-

глядають;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядають;  

уміння поєднувати теорію із практикою під час розгляду виробничих 

ситуацій, розв'язання задач, здійснення розрахунків у процесі виконання 

індивідуальних завдань і завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під 

час виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійсню-

вати узагальнення інформації та робити висновки.  
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Максимально можливий бал за конкретне завдання ставлять за умови 

відповідності індивідуального завдання студента або його усної відповіді 

всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової частини 

зменшує кількість балів. Під час оцінювання індивідуальних завдань увагу 

також приділяють якості, самостійності та своєчасності здавання виконаних 

завдань викладачу, згідно із графіком навчального процесу. Якщо якусь 

із вимог не буде виконано, то бали буде знижено. 

Поточний тестовий контроль проводять декілька разів на семестр. 

Тест містить запитання одиничного вибору щодо перевірки знань основ-

них категорій навчальної дисципліни. 

Колоквіум проводять один раз на семестр, він містить завдання різного 

рівня складності. 

Критерії оцінювання студентів за формами та методами на-

вчання з навчальної дисципліни "Власність та економічна влада"  

(у межах 100-бальної накопичувальної системи). 

Робота на лекції – 0,5 бала:  

0,5 бала ставлять студентам за умови їхньої присутності на лекції, 

задовільної поведінки та активної участі в обговоренні питань лекції. 

Активна участь в обговоренні питань теми – 3 бали: 

3 бали ставлять, якщо студент володіє узагальненими знаннями 

навчального матеріалу в повному обсязі та здатний  використовувати 

для виконання всіх, передбачених навчальною програмою, практичних 

завдань. Відповідь студента повна, правильна, логічна та містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Уміє самостійно 

знаходити та користуватися джерелами економічної інформації, оціню-

вати отриману інформацію. Установлює причинно-наслідкові та міжпред-

метні зв'язки. Робить аргументовані висновки, правильно та усвідомлено 

застосовує всі види довідкової економічної інформації. Практичні за-

вдання виконує правильно, у повному обсязі, як із використанням типо-

вого алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. Під час від-

повіді та виконання практичних завдань припускається незначних неточ-

ностей, які самостійно виявляє та виправляє. Виказує пізнавально-твор-

чий  інтерес до обраної спеціальності;  

2 бали ставлять, якщо студент самостійно з розумінням відтворює 

основний навчальний матеріал та застосовує його під час виконання 

практичних завдань у типових (стандартних) ситуаціях. Дає визначення 
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основних понять, аналізує, порівнює інформацію, установлює її зв'язок 

з обраною професією та робить висновки. Відповідь загалом правильна, 

логічна та достатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання за типо-

вим алгоритмом із консультативною допомогою викладача, усвідомлено 

користується довідковою економічною інформацією. Під час відповіді 

та виконання практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які 

частково виправляє;  

1 бал ставлять, якщо студент без достатнього розуміння відтворює 

основний навчальний матеріал та виконує практичні завдання з епізодич-

ною допомогою викладача. З окремими помилками дає визначення ос-

новних понять, категорій, законів. Може частково аналізувати навчаль-

ний матеріал, порівнювати та робити висновки. Під час відповіді та вико-

нання практичних завдань припускається несуттєвих помилок; 

0,5 бала ставлять, якщо студент на рівні запам'ятовування, без ро-

зуміння відтворює навчальний матеріал та виконує практичні завдання 

з допомогою викладача. Стикається зі значними труднощами у процесі 

аналізу та порівняння економічних явищ та процесів. Під час відповіді 

та виконання практичних завдань припускається значної кількості поми-

лок, які самостійно виправити не може. 

Поточні контрольні роботи (ПКР) – 5 балів.  

ПКР передбачають виявлення опанування студентом лекційного 

матеріалу та вміння застосовувати його для вирішення практичної ситу-

ації. Поточні контрольні роботи проводять у письмовій формі, вони мо-

жуть уміщувати практичні та ситуаційні завдання, проблемні запитання 

щодо вивченої тематики, тестові завдання тощо.  

Критерії оцінювання есе. Есе оцінюють за такими критеріями: са-

мостійність виконання; логічність та послідовність викладення матеріалу; 

повнота розкриття теми (проблемної ситуації чи практичного завдання); 

обґрунтованість висновків; використання статистичної інформації та до-

даткових літературних джерел; наявність конкретних пропозицій; якість 

оформлення. 

Бали за есе ставлять з урахуванням якості написання й оформлен-

ня роботи за обов'язкового її захисту: 

"5" ставлять студентам, які показали глибоке знання проблем, по-

в'язаних із темою дослідження, вільне володіння матеріалом, методами 

економічного дослідження, уміння самостійно та творчо мислити, знахо-
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дити, обробляти, аналізувати фактичний матеріал, пов'язувати тео-

ретичний матеріал із проблемами розвитку України. У процесі захисту 

роботи студент повинен продемонструвати вміння узагальнювати мате-

ріал, робити самостійні теоретичні та практичні висновки. Обов 'язковим 

є оформлення есе, згідно зі вказаними вимогами; 

"4" ставлять тоді, коли в роботі викладено основні положення теми, 

але деякі питання розкрито неповно або наявні деякі неточності у викла-

денні матеріалу чи оформленні роботи; якщо у процесі захисту студент 

допускає деякі помилки, якщо студентом було усунено не всі зауважен-

ня, які було зроблено науковим керівником; якщо теоретичні поняття не-

достатньо підкріплено фактичними даними; 

"3" ставлять тоді, коли в роботі викладено основні положення теми, 

але деякі питання розкрито неповно, або наявні деякі неточності у викла-

денні матеріалу чи оформленні роботи; якщо відсутня творчість і само-

стійність у дослідженні та висновках; якщо у процесі захисту студент до-

пускає деякі помилки; якщо ним було усунено значну частину зауважень, 

які було зроблено науковим керівником; 

"2" ставлять тоді, коли в роботі викладено основні положення теми, 

але деякі питання розкрито неповно або наявні певні неточності у викла-

денні матеріалу чи оформленні роботи; якщо повністю відсутня творчість 

та самостійність у дослідженні; якщо у процесі захисту студент допускає 

деякі помилки; якщо ним було усунено значну частину зауважень, які було 

зроблено науковим керівником; якщо теоретичні поняття недостатньо під-

кріплено фактичними даними; 

"1" ставлять у тих випадках, якщо основні теоретичні питання висвіт-

лено поверхово, немає висновків або вони не мають самостійного харак-

теру; недостатньо використано джерела економічної літератури (як мо-

нографій, так і періодичних видань); студент слабо володіє матеріалом 

роботи; не може пов'язати теоретичний матеріал із проблемами розвитку 

країни; не враховано зауваження наукового керівника; роботу оформле-

но з порушенням вимог. 

Критерії оцінювання підсумкового колоквіуму. Під час прове-

дення підсумкових колоквіумів визначають рівень знань студентів із теоре-

тичних та практичних питань навчальної дисципліни. Колоквіум містить 

два теоретичних питання та тестові завдання. Формат тестів: завдання 

типу "один із чотирьох".  
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Зразок завдань підсумкового колоквіуму 

 

1. Яке з наведених тверджень є правильним? Свою відповідь об-

ґрунтуйте: 

а) під час порівняння історичного та логічного методів пізнання, на-

самперед, помітна безпосередня їхня ідентичність;  

б) між історичним і логічним існує суперечність.  

2. Охарактеризуйте та розташуйте зони владного простору за ступе-

нем звуження: ринок, організація, метакорпорація. Відповідь аргументуйте. 

3. Тестові завдання: 

1. Завдяки якому із наведених методів пізнання вдається фіксувати 

сутність явищ: 

а) порівняння; 

б) припущення; 

в) наукової абстракції; 

г) діалектичному? 

2. Який із наведених методів пізнання вивчає економічні явища 

в постійному русі та взаємозв'язку з іншими: 

а) математичного моделювання; 

б) аналізу; 

в) синтезу; 

г) діалектичний? 

3. Згідно з економічним підходом, власність – це: 

а) відносини між людьми, опосередковані річчю;  

б) річ, яка належить певній людині; 

в) відношення людини до речі як до своєї; 

г) усі відповіді правильні. 

4. Який тип привласнення є історично першим: 

а) загального неподільного; 

б) приватного роздільного; 

в) спільно-часткового; 

г) приватно-колективного? 

5. Приватне роздільне привласнення реалізують через: 

а) приватну трудову, первіснообщинну, феодальну та капіталістич-

ну власність; 

б) рабовласницьку, феодальну та приватну трудову власність, 

що ґрунтується на найманій праці; 
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в) приватну трудову, рабовласницьку, феодальну та капіталістичну 

власність; 

г) немає правильної відповіді. 

6. Яким історичним формам власності властивий позаекономічний 

примус до праці: 

а) первісній і рабовласницькій; 

б) рабовласницькій і феодальній; 

в) феодальній і капіталістичній; 

г) первісній і капіталістичній? 

7. Історично першим неекономічним аспектом власності є: 

а) правовий; 

б) соціальний; 

в) етичний; 

г) інституційний. 

8. Хто ввів у науковий обіг термін "соціальна власність": 

а) В. Ленін; 

б) К. Маркс; 

в) Т. Веблен; 

г) Ф. Ліст? 

9. Соціальна власність – це: 

а) власність, що подолала відчуження праці; 

б) відношення розвитку здібностей людини; 

в) загальний взаємозв'язок між різними типами та формами влас-

ності, що визначає історичну спрямованість, тенденцію розвитку всієї сис-

теми соціально-економічних відносин суспільства на всіх щаблях його істо-

ричного прогресу; 

г) усі відповіді правильні. 

10. Поняття методу пізнання містить: 

а) дослідження структури та місця економічної науки в загальній 

системі знань; 

б) певну методологію дослідження; 

в) суб'єктивні судження вченого; 

г) підхід до предмета дослідження. 

11. Хто із учених-економістів застосовував у своїх дослідженнях 

класовий метод: 

а) А. Сміт; 

б) К. Маркс;  
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в) Ф. Ліст; 

г) А. Маршалл? 

12. Хто вперше застосував принцип історизму в економічних дослі-

дженнях: 

а) А. Сміт; 

б) К. Маркс;  

в) Ф. Ліст; 

г) А. Маршалл? 

 

Сумарні бали за колоквіум складаються із суми балів за виконання 

всіх завдань. Критерії оцінювання письмового модульного завдання на-

ведено в табл. 10.1 і 10.2. 

 

Таблиця 10.1 

 

Критерії оцінювання евристичного завдання  

письмового колоквіуму 

 

Оцінки, 

бали 
Евристичне завдання 

1 2 

7 

Глибоко розкрито; матеріал відзначається логічністю, послідовністю та нау-

ковим стилем викладення; на основі вивчення лекцій, основної й додат-

кової літератури, законодавчих і нормативних документів зроблено уза-

гальнення та сформульовано оригінальні висновки; відповіді проілюстро-

вано прикладами з економічної практики 

6 

Глибоко розкрито; матеріал відзначається логічністю, послідовністю та нау-

ковим стилем викладення; на основі вивчення лекцій, основної й додат-

кової літератури, законодавчих і нормативних документів зроблено уза-

гальнення та сформульовано оригінальні висновки 

5 

Розкрито повністю; матеріал відзначається логічністю, послідовністю та нау-

ковим стилем викладення; на основі програмного навчального матеріалу, 

законодавчих і нормативних документів самостійно зроблено узагальнення 

та сформульовано висновки 

4 

Розкрито повністю; матеріал відзначається логічністю, послідовністю та нау-

ковим стилем викладення; на основі програмного навчального матеріалу 

самостійно сформульовано висновки; можливі незначні похибки 

3 
Розкрито в межах програми курсу; можлива відсутність самостійних ви-

сновків або суттєвих похибок 
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Закінчення табл. 10.1 

 

1 2 

2 
Розкрито неповністю; значні труднощі у викладенні матеріалу; допущено 

суттєві помилки, які впливають на зміст відповіді 

1 
Не розкрито; значні труднощі у викладенні матеріалу на елементарному 

рівні 

 

Таблиця 10.2 

 

Критерії оцінювання тестів  

письмового колоквіуму 

 

Оцінки,  

бали 
6 5 4 3 2 1 

Тестування, 

% правиль-

них відпові-

дей 

90 – 100 77 – 89 61 – 76 50 – 60 30 – 49 1 – 29 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Розподіл балів у межах тем змістових модулів наведено в табл. 11.1. 

 

Таблиця 11.1 

Розподіл балів за темами  

 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

3,5 8,5 8,5 18,5 12 22 7 

Колоквіум 

20 

 

Примітка. Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

Систему оцінювання рівня сформованості професійних компетент-

ностей студентів денної форми навчання наведено в табл. 11.2. 
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Таблиця 11.2 
 

Система оцінювання рівня сформованості компетентності  

 

Профе-

сійні 

компе-

тентності 

Н
а

в
ч
а

л
ь
н
и
й
 

ти
ж

д
е

н
ь
 

Години Методи та форми навчання 

Рівень 

сформованості 

компетентностей 

Форми 

контролю  

Макси-

маль-

ний 

бал 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти відносин власності  

та економічної влади 
39 
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6 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 1. Предмет дисципліни "Влас-

ність та економічна влада". Мето-

ди дослідження 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

заняття 

Опанування теоретичних основ 

курсу "Власність та економічна влада"; 

розгляд основних методичних під-

ходів у дослідженні особливостей 

взаємозв'язку та взаємодії відно-

син власності й економічної влади 

Активна 

участь 

в обго-

воренні 

питань 

теми 

3 

С
Р

С
 

11 

Підго-

товка 

до 

занять 

Пошук, підбір та огляд навчаль-

но-методичної й наукової літера-

тури на задану тематику; засвоєн-

ня конкретних методів досліджен-

ня в пізнанні предмета курсу; 

розуміння актуальності вивчення 

інститутів власності й економіч-

ної влади та форм взаємозв'язку 

і взаємодії між ними 

 – 
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в
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є
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зо

к 
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го

р
ій

 "
п
р

а
ц

я
" 

 

та
 "

в
л

а
с
н
іс

ть
" 

7 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 2. Власність як система від-

носин суспільного виробництва 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

заняття 

Опанування системи відносин 

власності; розгляд основних типів 

та історичних форм власності, 

виявлення взаємозв'язку катего-

рій "власність" і "праця" та тен-

денцій розвитку відносин влас-

ності на сучасному етапі 

Активна 

участь 

в обго-

воренні 

питань 

теми 

3 

С
Р

С
 

11 

Підго-

товка 

до 

занять 

Пошук, підбір та огляд навчаль-

но-методичної й наукової літера-

тури на задану тематику; засво-

єння особливостей категорії влас-

ність як системи відносин суспіль-

ного виробництва 

Поточна 

конт-

рольна 

робота 

5 
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Продовження табл. 11.2 
 

1 2 3 4 5 6 

З
д

а
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та
 д
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с
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с
н
о
с
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8 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 3. Неекономічні аспекти від-

носин власності 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

заняття 

Опанування системи прав власності, 

розгляд соціального змісту власності, 

історії виникнення та становлення, 

виявлення історичної й соціальної 

бази етичного аспекту власності 

Активна 

участь 

в обгово-

ренні пи-

тань теми 

3 
С

Р
С

 

11 

Підго-

товка 

до 

занять 

Пошук, підбір та огляд навчально-

методичної та наукової літерату-

ри на задану тематику; засвоєння 

особливостей юридичного, соціаль-

ного й етичного аспектів власності 

есе 5 
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о
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о
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п
о

л
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ч
н
о

ї 
й
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н
о

м
іч

н
о
ї 

в
л

а
д

и
 

9 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 4. Економічна влада та її місце 

в економічній системі суспільства 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

заняття 

Опанування сутності економічної 

влади, виявлення взаємозв'язку 

економічної влади, економічної 

свободи і відповідальності, роз-

гляд форм реалізації економічної 

влади та шляхів підвищення ефек-

тивності їхнього функціонування 

Активна 

участь 

в обго-

воренні 

питань 

теми 

3 

С
Р

С
 

11 

Підго-

товка 

до 

занять 

Пошук, підбір та огляд навчаль-

но-методичної й наукової літера-

тури на задану тематику; засво-

єння сутності економічної влади 

та розуміння її місця в економіч-

ній системі суспільства 

Написан-

ня статті 
10 

Змістовий модуль 2. Форми взаємозв'язку та взаємодії відносин власності 

й економічної влади 
61 

З
д

а
тн

іс
ть

 а
н
а

л
із

у
в
а

ти
 о

с
н
о

в
н

і 
ти

п
и
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о
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а
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о
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'я
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л
а
с
н
о

с
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й
 е
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н
о
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іч
н
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в
л

а
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и
, 

 

д
а

в
а

ти
 ї
м

 н
а

у
ко

в
о
 о

б
ґр

у
н
то

в
а

н
у
 о

ц
ін

ку
 10, 

11 А
у
д

. 

4 Лекція 

Тема 5. Типи й особливості взає-

мозв'язку інститутів власності й еко-

номічної влади 

Робота 

на лекції 
1 

 

С
Р

С
 

4 

Прак-

тичне 

заняття 

Опанування рефлексивних і пар-

них взаємозв'язків інститутів влас-

ності й економічної влади; розгляд 

менеджменту як основної форми 

реалізації взаємозв'язку та взає-

модії власності й економічної вла-

ди; виявлення специфіки взаємо-

дії відносин власності й економіч-

ної влади в умовах соціалізації 

Активна 

участь 

в обго-

воренні 

питань 

теми 

6 

 

 

22 

Підго-

товка 

до 

занять 

Пошук, підбір та огляд навчально-

методичної й наукової літератури 

на задану тематику; засвоєння особ-

ливостей взаємозв'язку інститутів 

власності та економічної влади 

Поточна 

конт-

рольна 

робота 

5 
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Закінчення табл. 11.2 
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12, 

13 

А
у
д

. 

4 Лекція 

Тема 6. Трансформація еконо-

мічних систем у контексті еволю-

ції відносин власності й економіч-

ної влади 

Робота 

на лекції 
1 

4 

Прак-

тичне 

заняття 

Опанування особливостей ринко-

вої економічної системи, команд-

ної й перехідної економіки з по-

зиції взаємодії інститутів власно-

сті та економічної влади; розгляд 

рушійних сил розвитку економіч-

них систем 

Активна 

участь 

в обго-

воренні 

питань 

теми 

6 

Есе 5 

С
Р

С
 

22 

Підго-

товка 

до 

занять 

Пошук, підбір та огляд навчаль-

но-методичної й наукової літе-

ратури на задану тематику; за-

кріплення знань щодо особли-

востей різних типів економічних 

систем 

Творче 

завдання 
10 
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14, 

15 

А
у
д

. 

4 Лекція 

Тема 7. Трансформація відносин 

власності й економічної влади 

в Україні 

Робота 

на лекції 
1 

4 

Прак-

тичне 

заняття 

Опанування особливостей перебу-

дови структури власності в укра-

їнській економіці; розгляд змісту 

та результатів реформування від-

носин влади в Україні; засвоєння 

форм взаємодії відносин влас-

ності й економічної влади в кор-

поративному секторі економіки 

України 

Активна 

участь 

в обго-

воренні 

питань 

теми 

6 

Колок-

віум  
20 

С
Р

С
 

22 

Підго-

товка 

до 

занять 

Пошук, підбір та огляд навчаль-

но-методичної й наукової літера-

тури на задану тематику; засво-

єння особливостей трансформа-

ції відносин власності й еконо-

мічної влади в Україні 

 – 

Усього годин 150 
Загальна максимальна кількість балів  

із навчальної дисципліни 
100 

із них 

аудиторні 110 75 % поточний контроль 80 

самостійна робота 40 25 % підсумковий контроль 20 

 

Максимальну кількість балів, яку може студент накопичити впро-

довж тижня за формами та методами навчання, наведено в табл. 11.3. 
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Таблиця 11.3 

Розподіл балів за тижнями  
 

Теми  

змістових модулів Л
е

кц
ії
 

Р
о

б
о

та
  

н
а
 

п
р
а

кт
и

ч
н
о
м

у
 

за
н
я
тт

і 

П
е

р
е

в
ір

ка
 

е
с
е
 

П
К

Р
 

Т
в
о
р

ч
е
 

за
в
д

а
н
н
я
 

С
та

тт
я
 

К
о

л
о

кв
іу

м
 

У
с
ь
о
го

 

З
М

 1
 

Тема 1 6 тиждень 0,5 3 – – – – – 3,5 

Тема 2 7 тиждень 0,5 3 – 5 – – – 8,5 

Тема 3 8 тиждень 0,5 3 5 – – – – 8,5 

Тема 4 9 тиждень 0,5 3 – 5 – 10 – 18,5 

З
М

 2
 

Тема 5 
10 тиждень 0,5 3 – – – – – 3,5 

11 тиждень 0,5 3 – 5 – – – 8,5 

Тема 6 
12 тиждень 0,5 3 – – 10 – – 13,5 

13 тиждень 0,5 3 5 – – – – 8,5 

Тема 7 
14 тиждень 0,5 3 – – – – 20 23,5 

15 тиждень 0,5 3 – – – – – 3,5 

Усього 5 30 10 15 10 10 20 100 

 

Підсумкову оцінку з навчальної дисципліни визначають, відповідно 

до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів на-

вчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 11.4).  

Таблиця 11.4 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів  

за всі види  

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 B 
добре  

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 
 

Оцінки за цією шкалою заносять до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану студента та іншої академічної доку-

ментації. 
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12. Рекомендована література 
 

12.1. Основна 
 

1. Бодди Д. Основы менеджмента / Д. Бодди, Р. Пэйтон. – Санкт-

Петербург : Изд-во "Питер", 1999. – 816 с. 

2. Васильев Л. С. Феномен власти-собственности: типы обще-

ственных отношений на Востоке в средние века / Л. С. Васильев. – 

Москва : Наука, 1982. – 120 с. 

3. Григорян Г. М. Политическая экономия: принципы обновления 

и развития / Г. М. Григорян. – Харьков : Изд. ХГЭУ, 2002. – 188 с. 

4. Григорян Г. М. Собственность: история и современность : моно-

графия / Г. М. Григорян. – Харьков : Изд. ХГЭУ, 2000. – 388 с. 

5. Гриценко А. А. Совместно-разделенная собственность как фор-

ма социалистического присвоения / А. А. Гриценко // Вопросы политиче-

ской экономии. – 1990. – Вып. 207. – С. 42–44.  

6. Демб А. Корпоративне управління: віч-на-віч з парадоксами 

/ А. Демб, Ф. Нойбауер. – Київ : Основи, 1997. – 302 с. 

7. Задорожный Г. В. Собственность и экономическая власть 

/ Г. В. Задорожный. – Харьков : Основа, 1996. – 140 с. 

8. Здравомыслов А. Г. О соотношении экономической и политиче-

ской власти в переходный период / А. Г. Здравомыслов. – Москва : Сис-

тема, 1994. – 94 с. 

9. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности 

(методология, основные понятия, круг проблем) / Р. Капелюшников. – 

Москва : МЭиМО, 1990. – 211 с. 

10. Методологические вопросы трансформации экономической си-

стемы / С. Ковалев // Экономическая теория на пороге XXI века / под 

ред. Ю. М. Осипова. – Москва : Юристъ, 1998. – С. 595–605. 

11. Корпоративное управление в переходных экономиках / под ред. 

М. Аоки, Х. Кима. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1997. – 558 с. 

12. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури. – Москва : Полис, 1992. – 400 с. 

13. О собственности : Закон Украины // Новые хозяйственные об-

разования. Ч. V – VI. – Харьков : Простор, 1991. – С. 38–54. 

14. Подробнее о системе ЕСОП // Экономика и жизнь. – 1991. – 

№ 48, 49 ; 1992. – № 8, 11. 
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15. Про приватизацію майна державних підприємств : Закон Украї-

ни № 2623-ХII від 18. 09.1992р. // Голос України. – 1992. – 6 травня. 

16. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу при-

ватизацію) : Закон України № 2171-ХII від 06. 03.1992 р. // Підприємство 

і ринок України. – 1992. – № 4. 

17. Рибалкін В. О. Теорія власності / В. О. Рибалкін, І. В. Лазня. – 

Київ : Логос, 2000. – 280 с.  

18. Халипов В. Ф. Власть. Основы кратологии / В. Ф. Халипов. – 

Москва : Луч, 1995. – 304 с. 

19. Халипов В. Ф. Наука о власти. Кратология / В. Ф. Халипов. – 

Москва : Полис, 2002. – 443 с. 

20. Шкредов В. П. Метод исследования собственности в "Капитале" 

К. Маркса / В. П. Шкредов. – Москва : Изд-во Московского университета, 

1973. – 244 с. 

21. Шницер М. Порівняння економічних систем / М. Шницер. – Київ : 

Основи, 1997. – 519 с. 

22. Щербина В. Ф. Экономические отношения: история и современ-

ность / В. Ф. Щербина, В. М. Цветаев. – Ленинград : Изд-во Ленинград-

ского университета, 1987. – 82 с. 

23. Юдин А. И. Метод исследования системы производственных 
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Додатки 

Додаток А 
 

Таблиця А.1 
 

Структура складових частин професійних компетентностей з навчальної дисципліни  

"Власність та економічна влада"  

за Національною рамкою кваліфікацій України 

 

Складові частини 

компетентності,  

яку формують  

у межах теми 

Мінімальний 

досвід 
Знання Уміння Комунікації 

Автономність 

і відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Предмет дисципліни "Власність та економічна влада". Методи дослідження 

Здатність застосовува-

ти загальнонаукові та 

специфічні методи в до-

слідженні взаємозв'яз-

ку і взаємодії відносин 

власності й економіч-

ної влади 

Характерні ри-

си основних ме-

тодологічних під-

ходів у дослі-

дженні відносин 

власності й еко-

номічної влади  

Методологічні за-

сади аналізу особ-

ливостей взаємо-

зв'язку та взаємо-

дії інститутів влас-

ності й економіч-

ної влади 

Застосовувати загально-

наукові та специфічні 

методи в дослідженні 

взаємозв'язку і взаємо-

дії відносин власності й 

економічної влади 

Зрозуміло та недво-

значно повідом-

ляти про власні 

висновки, а також 

знання та пояс-

нення, що їх об-

ґрунтовують 

Відповідальність за точ-

не визначення основ-

них методологічних під-

ходів у дослідженні від-

носин власності й еко-

номічної влади  

Тема 2. Власність як система відносин суспільного виробництва 

Здатність аналізувати 

концепції власності, ево- 

Сутність та при-

рода власності  

Загальнотеоре-

тичні закономір- 

Аналізувати концепції 

власності, еволюцію ти-  

Презентувати ре-

зультати аналізу  

Самостійно досліджу-

вати взаємозв'язок ка-  



 

4
7
 

Продовження додатка А 
 

Продовження табл. А.1 
 

1 2 3 4 5 6 

люцію типів та форм 

власності з розвитком 

суспільства; виявляти 

взаємозв'язок катего-

рій "праця" та "влас-

ність" 

як економічної 

категорії; ево-

люція типів і 

форм власності 

ності розвитку ін-

ституту власності 

пів і форм власності 

з розвитком суспільства; 

виявляти взаємозв'язок 

категорій "праця" та 

"власність" 

різних теорій влас-

ності 

тегорій "праця" та "влас-

ність" і відповідати 

за коректність та адек-

ватність висновків 

Тема 3. Неекономічні аспекти відносин власності 

Здатність аналізувати 

неекономічні аспекти 

власності; давати науко-

во обґрунтовану оцінку 

різним аспектам влас-

ності 

Сутність та при-

рода нееконо-

мічних аспектів 

власності 

Особливості юри-

дичного, соціаль-

ного та етичного 

аспектів власності 

Аналізувати неекономіч-

ні аспекти власності; да-

вати науково обґрунто-

вану оцінку різним ас-

пектам власності 

Професійно фор-

мулювати особли-

вості неекономіч-

них аспектів влас-

ності  

Подавати результати 

виконаних самостійно 

або у складі колективу 

досліджень щодо юри-

дичного, соціального 

та етичного аспектів 

власності 

Тема 4. Економічна влада та її місце в економічній системі суспільства 

Здатність аналізувати 

форми реалізації еконо-

мічної влади; давати нау-

ково обґрунтовану оцін-

ку взаємозв'язку та взає-

мозалежності політич-

ної й економічної влади 

Сутність та при-

рода економіч-

ної влади 

Загальнотеоре-

тичні закономір-

ності розвитку ін-

ституту економіч-

ної влади; форми 

реалізації еконо-

мічної влади 

Аналізувати форми ре-

алізації економічної вла-

ди; давати науково об-

ґрунтовану оцінку взає-

мозв'язку та взаємоза-

лежності політичної й 

економічної влади 

Презентувати ре-

зультати дослі-

дження закономір-

ностей розвитку 

інституту еконо-

мічної влади 

Самостійно досліджу-

вати взаємозв'язок по-

літичної й економічної 

та відповідати за ко-

ректність і адекватність 

висновків 
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Продовження додатка А 
 

Продовження табл. А.1 
 

1 2 3 4 5 6 

Тема 5. Типи й особливості взаємозв'язку інститутів власності та економічної влади 

Здатність аналізувати 

основні типи і форми 

взаємодії та взаємо-

зв'язку власності й еко-

номічної влади; дава-

ти науково обґрунто-

вану оцінку основним 

типам і формам взає-

модії та взаємозв'язку 

власності й економіч-

ної влади 

Основні типи 

взаємодії ін-

ститутів влас-

ності й еконо-

мічної влади; 

сутність соціа-

лізації 

Основні типи та 

форми взаємо-

зв'язку і взаємодії 

відносин власно-

сті й економічної 

влади в різних со-

ціально-економіч-

них умовах; основ-

ні напрями соціа-

лізації сучасної еко-

номіки 

Аналізувати основні ти-

пи і форми взаємодії та 

взаємозв'язку власності 

й економічної влади; да-

вати науково обґрунто-

вану оцінку основним ти-

пам і формам взаємодії 

та взаємозв'язку власно-

сті й економічної влади 

Презентувати ре-

зультати аналізу 

основних типів і 

форм взаємодії 

та взаємозв'язку 

власності й еко-

номічної влади в 

різних соціально-

економічних умо-

вах 

Подавати результати 

виконаних самостійно 

або у складі колективу 

досліджень щодо особ-

ливостей взаємозв'язку 

та взаємодії власності 

й економічної влади 

в умовах соціалізації еко-

номіки та відповідати 

за коректність і адекват-

ність висновків 

Тема 6. Трансформація економічних систем у контексті еволюції відносин власності й економічної влади 

Здатність робити нау-

кові узагальнення що-

до оцінювання ви-

яву окремих економіч-

них явищ, притаман-

них трансформаційним 

процесам у світі та на-

ціональній економіці; 

робити порівняльний  

Сутність і струк-

тура економіч-

ної системи 

Історичні типи та 

форми економіч-

них систем у кон-

тексті еволюції від-

носин власності 

й економічної вла-

ди 

Робити наукові узагаль-

нення щодо оцінювання 

вияву окремих економіч-

них явищ, притаманних 

трансформаційним про-

цесам у світі та націо-

нальній економіці; роби-

ти порівняльний аналіз 

різних економічних 

Презентувати ре-

зультати аналізу 

різних економіч-

них систем із по-

зиції взаємодії ін-

ститутів власно-

сті й економічної 

влади 

Самостійно досліджу-

вати історичні типи та 

форми економічних сис-

тем у контексті еволю-

ції відносин власності 

й економічної влади та 

відповідати за корект-

ність і адекватність ви-

сновків 
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Закінчення додатка А 
 

Закінчення табл. А.1 
 

1 2 3 4 5 6 

аналіз різних економіч-

них систем із позиції 

взаємодії інститутів 

власності й економіч-

ної влади 

  систем із позиції взає-

модії інститутів власності 

й економічної влади 

  

Тема 7. Трансформація відносин власності й економічної влади в Україні 

Здатність аналізувати 

тенденції трансформа-

ції відносин власності 

й економічної влади як 

в Україні, так і світі за-

галом; розробляти за-

ходи щодо підвищення 

ефективності взаємо-

дії інститутів власності 

й економічної влади як 

на рівні окремих під-

приємств, так і еконо-

мічної системи загалом 

Тенденції роз-

витку інститу-

тів власності 

й економічної 

влади в Україні 

Особливості роз-

витку та взаємодії 

інститутів власно-

сті й економічної 

влади в Україні; 

світові тенденції 

розвитку корпора-

тивних відносин 

та їхні особливо-

сті в Україні 

Аналізувати тенденції 

трансформації відносин 

власності й економічної 

влади як в Україні, так 

і світі загалом; розроб-

ляти заходи щодо під-

вищення ефективності 

взаємодії інститутів влас-

ності й економічної вла-

ди як на рівні окремих 

підприємств, так і еко-

номічної системи зага-

лом 

Професійно фор-

мулювати світові 

тенденції розвит-

ку корпоративних 

відносин 

Подавати результати 

виконаних самостійно 

або у складі колективу 

досліджень щодо тен-

денцій трансформації 

відносин власності й 

економічної влади як 

в Україні, так і світі за-

галом і відповідати за 

коректність та адекват-

ність висновків та ре-

комендацій 
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