


 



Опис навчальної дисципліни 
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

„Економічна теорія”) 
 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3  Галузь знань 

24 „Сфера 

обслуговування” 

нормативна 

Модулів – 2   Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

242 „Туризм” 

1-й 1-й 

Семестр 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: реферат 

1-й 1-й 

Загальна кількість годин – 90  

Лекції 

Тижневих годи для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента 

– 3,6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

16 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 

Самостійна робота 

58 год. 72 год. 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю: залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 1 : 2. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Формування національної економіки є складним і багатогранним процесом, 

що зумовлює потребу у створенні теоретичних конструкцій щодо пояснення її 

функціонування та виявлення взаємозв’язків і взаємозалежностей. Курс 

“Економічна теорія” орієнтований на вивчення теоретичних і прикладних засад 

функціонування національної економіки.  

Мета: з’ясування базових положень економічної теорії, сучасного 

інструментарію дослідження господарських явищ і процесів, особливостей і 

закономірностей його застосування в національній економіці, ознайомлення з 

науковими здобутками видатних українських вчених-економістів, висвітлення 

проблем економічного і соціального розвитку України. 

Завдання: формування системи знань про механізми функціонування 

ринкової економіки у поєднанні із її державним регулюванням. 



В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати про: 

− предмет і методологію економічної теорії; 

− взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики; 

− основні школи і напрями економічної теорії, внесок в її розвиток 

українських вчених-економістів; 

− основні проблеми організації господарського життя; 

− головні складові та особливості функціонування товарного виробництва; 

− ринкову систему господарювання та ринковий механізм регулювання 

господарської діяльності; 

− місце і роль підприємництва у ринковій економіці, підприємство, його 

витрати і прибуток; 

− головні макроекономічні показники результативності функціонування 

національної економіки та механізми її державного регулювання; 

− концепцію екологічно збалансованого розвитку та особливості її реалізації 

в національній економіці; 

− прояви макроекономічної нестабільності, їхні причини та наслідки; 

− інтеграційні процеси та глобалізацію, місце і роль України у світовій 

економічній системі; 

вміти: 

− застосовувати категоріальний апарат економічної теорії у практичній 

діяльності; 

− класифікувати потреби та визначати альтернативні варіанти використання 

економічних ресурсів; 

− здійснювати класифікацію ринків за відповідними критеріями та визначати 

типові моделі поведінки покупців і продавців на кожному конкретному 

ринку; 

− визначати обсяги, витрати виробництва у коротко- і довгостроковому 

періодах та норму прибутку фірми;   

− аналізувати основні макроекономічні показники та оцінювати стан 

економічного і соціального розвитку країни; 

− визначати можливі наслідки порушення макроекономічної рівноваги та 

їхній вплив на національну економіку; 



− обґрунтовувати основні засади та використання інструментарію 

макроекономічної політики для регулювання процесів господарського 

життя; 

− враховувати вплив глобалізаційних процесів на розвиток національної 

економіки під час прийняття тих чи інших господарських рішень. 

З метою своєчасного включення питань, пов’язаних з останніми 

досягненнями економічної науки, кафедрі економіки України надається право 

вносити обґрунтовані зміни до тематичного плану курсу у межах загального 

бюджету часу, що передбачений навчальним планом на вивчення дисципліни. Усі 

зміни, що вносяться до програми, попередньо обговорюються на засіданнях 

кафедри економіки України. 



2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Вступ до економічної теорії 

Т Е М А  1 .  ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

Предмет, методологія, закони і категорії економічної теорії. Місце 

економічної теорії у системі наук. Наукова систематизація М. Туган-

Барановського. Пастки на шляху економічного пізнання. Економічна теорія та 

туристична діяльність. 

Економічна теорія та економічна політика. Позитивна і нормативна функції 

економічної теорії. Цілі економічної політики, особливості їхньої реалізації в 

економіці України. 

Виникнення та головні етапи розвитку економічної науки. Школа 

меркантилізму. Класична школа політичної економії. Соціалістичні ідеї у 

політичній економії. Історична школа політичної економії. Маржиналізм. 

Неокласична традиція в економічній теорії. Кейнсіанство. Економічні теорії 

неолібералізму. Інституціоналізм.  

Видатні українські вчені-економісти, їхній внесок у розвиток економічної 

науки. Економічні погляди С. Десницького. “Економічна система” 

М.  Балудянського. Економічні погляди М. Зібера. Космосогенна теорія 

економічного розвитку С. Подолинського. Економічні погляди І. Франка. Наукові 

новаторства М. Туган-Барановського. Наукові відкриття економіста-математика 

Є. Слуцького. Українська школа фізичної економії. Розвиток економічної теорії в 

Україні в роки незалежності. 

Т Е М А  2 .  ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Безмежність потреб та обмеженість ресурсів. Підходи до класифікації 

потреб. Теорія потреб у дослідженнях видатних українських вчених-економістів. 

Теорія потреб М. Туган-Барановського. Закон зростання потреб. Економічні 

інтереси як прояв потреб. Економічні ресурси та їхні види. Безмежні потреби та 

обмеженість ресурсів природного довкілля. Потреби, економічні інтереси і 

ресурси у туристичній діяльності. 

Виробництво, його чинники та ефективність використання ресурсів. Повна 

зайнятість і повний обсяг виробництва. Розподільна та виробнича ефективність. 



Проблема вибору і виробничі можливості економіки. Альтернативна вартість 

і закон зростання альтернативної вартості. Закон спадної віддачі. Переміщення 

кривої виробничих можливостей економіки, економічне зростання.  

Економічна система, її компоненти. Власність та її місце в економічній 

системі. Моделі економічних систем. Найоптимальніша модель економічної 

системи для України. 

Т Е М А  3 .  ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО 

Умови виникнення та етапи розвитку товарного виробництва. Натуральне 

виробництво, його сутнісні ознаки. Тенденції, що зумовили перехід від 

натурального до товарного виробництва. Визначальні риси товарного 

виробництва. Поглиблення екологічних проблем в умовах товарного 

виробництва. Товарне виробництво і туристична діяльність. 

Благо, як економічна категорія. Теорії цінності (вартості) блага. Теорія 

трудової вартості (цінності). Теорія граничної корисності. Теорії цінності блага у 

працях видатних українських економістів.  

Гроші та їхні функції. Найважливіші етапи виникнення грошей. Еволюція 

виникнення грошей в Україні. Закон грошового обігу. Ціна, її види та функції. 

Інфляція, її види та типи. Причини виникнення інфляції. Економічні і 

соціальні наслідки гіперінфляції в Україні. 

Т Е М А  4 .  РИНКОВА ЕКОНОМІКА ТА РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ 

РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ринкова економіка, її сутнісні ознаки та принципи. Модель кругообігу 

ресурсів, продуктів і доходів. Економічні суб’єкти ринкової економіки – 

домогосподарства, фірми і держава. Домогосподарство, його місце і роль в 

ринковій економіці.  

Суть, умови виникнення та функції ринку. Розв’язання ринком головних 

(фундаментальних) проблем економіки. Види ринків. Ринки природних ресурсів. 

Ринок чистої конкуренції. Ринок монополістичної конкуренції. Олігополістичний 

ринок. Монополістичний ринок. Формування конкурентного середовища в 

економіці України. Інфраструктура ринку, її значення та головні елементи. 

Фондові і товарні біржі. Банки та інші фінансово-кредитні посередники. 

Становлення і проблеми формування ринкової економіки. Туристична діяльність і 

ринкова економіка. 



Попит та його чинники. Закон попиту. Ефект доходу і ефект заміщення. 

Крива попиту та її переміщення. Еластичність попиту за ціною і чинники, що її 

визначають. Пропозиція та її чинники. Закон пропозиції. Крива пропозиції та її 

переміщення. Еластичність пропозиції за ціною і чинники, що її визначають. 

Ринкова рівновага і механізм її формування. Функції ринкової рівноважної 

ціни. Наслідки запровадження державою мінімальних і максимальних цін на деякі 

види економічних благ. Слабини ринкового механізму. Особливості попиту і 

пропозиції природних ресурсів. Особливості дії ринкового механізму в економіці 

України. 

Т Е М А  5 .  ПІДПРИЄМНИЦТВО І ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємництво, його принципи та види. Економічна природа 

підприємництва. Мета, об’єкти і суб’єкти підприємницької діяльності. 

Підприємство та фірма, підходи до їхньої класифікації. Функції підприємства у 

ринковій економіці. Розвиток підприємництва в економіці України. 

Організаційно-правові форми підприємств в Україні та світі. Одноосібне 

володіння (власна справа), партнерство і корпорація, їхні переваги та слабини. 

Господарські товариства, їхні види, особливості створення та функціонування. 

Підприємництво і економіка підприємства у сфері туризму. 

Засоби підприємства. Виробничі та невиробничі засоби. Активні та пасивні 

основні засоби. Фізичне та моральне зношення основних засобів. Амортизація, 

норма амортизації та способи її нарахування.  

Витрати виробництва та їхні види. Явні (бухгалтерські) та неявні витрати. 

Витрати виробництва у короткостроковому і довгостроковому періодах. Заробітна 

плата як важлива складова витрат виробництва. Загальні (валові), середні і 

граничні витрати. Ефект масштабу виробництва. Виторг і прибуток підприємства. 

Види виторгу підприємства. Економічна роль прибутку. Економічний, 

бухгалтерський і нормальний прибуток. Парадокс прибутку. Максимізація 

прибутку. Норма прибутку та чинники, що впливають на неї. Напрями 

використання прибутку. 



Змістовий модуль 2.  

Основи мікро- та макроекономічного аналізу 

Т Е М А  6 .  НАЦІОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО І ГОЛОВНІ 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЙОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Національне господарство і його компоненти. Теорії національної економіки. 

Функції держави в системі національної економіки. Національне багатство як 

основа розвитку економіки України. Система національних рахунків. 

Макроекономічні показники вимірювання ефективності функціонування 

національної економіки.  

Валовий внутрішній продукт (ВВП) і способи його обчислення. Номінальний 

і реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Валовий національний продукт та інші 

макроекономічні показники, обчислені на основі ВВП. Недоліки ВВП як 

показника рівня розвитку країни. Динаміка ВВП України за роки незалежності. 

Економічний розвиток, його основні концепції. Модель сталого розвитку 

національної економіки. Економічний розвиток і туристична діяльність. Типи та 

умови економічного зростання. Економічне зростання в Україні.  

Т Е М А  7 .  ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ. БЕЗРОБІТТЯ 

Економічні коливання та їхні причини. Фази та види ділового циклу. 

Екстернальні та інтернальні теорії економічних коливань. Теорія економічної 

кон’юнктури М. Туган-Барановського, її значення для світової економічної науки. 

Сучасні економічні кризи та їхні особливості. 

Безробіття, його форми. Причини та соціально-економічні втрати від 

безробіття. Закон А. Оукена (Окуня). Сучасні методи боротьби з безробіттям. 

Безробіття та його динаміка у незалежній Україні. 

Формування ринку праці в Україні. Ринок праці та його державне 

регулювання. Зайнятість населення, його структура і динаміка в економіці 

України. Найважливіші напрями реалізації політики зайнятості населення в 

Україні на сучасному етапі. 



Т Е М А  8 .  ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

Економічна політика держави. Антициклічна політика держави та її важелі. 

Види економічної політики. Економічна політика держави і розвиток сфери 

туризму. 

Фіскальна політика та її головні знаряддя. Бюджетна система України. 

Державний бюджет, його доходи і видатки. Дефіцит державного бюджету, 

способи його збалансування. Дискреційна та не дискреційна фіскальна політика. 

Державний борг України, його структура.  

Монетарна політика та її головні завдання. Центральний банк країни, його 

найважливіші функції. Комерційні банки, їхні найважливіші функції. Банківська 

система суверенної України, головні етапи її становлення. Знаряддя монетарної 

політики. Найважливіші напрями монетарної політики Національного банку 

України. 

Т Е М А  9 .  УКРАЇНА І СВІТОВА ЕКОНОМІКА 

Підґрунтя міжнародних економічних відносин. Міжнародна спеціалізація. 

Міжнародний поділ праці. Форми міжнародних економічних відносин. 

Міжнародна торгівля. Теорії абсолютної і відносної переваги у міжнародній 

торгівлі. Туризм у системі міжнародних економічних відносин. 

Валюта і валютні відносини. Міжнародні системи валютних курсів. Чинники, 

що впливають на висоту валютного курсу. 

Платіжний баланс країни і взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. 

Платіжний баланс України, його динаміка за роки незалежності. 

Інтеграція України у світову економіку. Співробітництво з міжнародними 

фінансовими організаціями. Інтернаціоналізація господарського життя. Світовий 

ринок і глобалізація. Глобальні проблеми сучасності та можливі шляхи їхнього 

розв’язання. Економічна безпека України в умовах глобалізації. 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Вступ до економічної теорії 

Тема 1. Предмет і методологія 

економічної теорії 
10 2 2   6 

 1    8 

Тема 2. Основні проблеми 

організації економіки 
10 2 2   6 

 1 1   8 

Тема 3. Товарне виробництво 8 1 1   6  1 1   8 

Тема 4. Ринкова економіка та 

ринковий механізм регулювання 

господарської діяльності 

10 2 2   6 

 1 1   8 

Тема 5. Підприємництво і 

економіка підприємства 
10 2 2   6 

 1 1   8 

Разом – зм. модуль 1 48 9 9   30  5 4   40 

Змістовий модуль 2. Основи мікро- та макроекономічного аналізу 
Тема 6. Національне господарство 

і головні макроекономічні 

показники результативності його 

функціонування 

11 2 2   7 

 2 1   8 

Тема 7. Циклічні коливання в 

економіці. Безробіття 
9 1 1   7 

 1 1   8 

Тема 8. Економічна політика 

держави 
11 2 2   7 

 1 1   8 

Тема 9. Україна і світова 

економіка 
11 2 2   7 

 1 1   8 

Разом – зм. модуль 2 42 7 7   28  5 4   32 

Усього годин 90 16 16   58  10 8   72 

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 90 16 16   58  10 8   72 

 



4. Теми практичних занять 
№

 п
/п

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

1. 

Тема 1. Предмет і методологія економічної теорії 

2 
Предмет, методологія, закони і категорії економічної теорії. 
Економічна теорія та економічна політика.  

Виникнення та головні етапи розвитку економічної науки. 

Видатні українські вчені-економісти, їхній внесок у розвиток економічної науки. 

2. 

Тема 2. Основні проблеми організації економіки 

2 

Безмежність потреб та обмеженість ресурсів. 

Виробництво, його чинники та ефективність використання ресурсів. 

Проблема вибору і виробничі можливості економіки. Перспективи економічного розвитку. 

Економічна система, її компоненти. Моделі економічних систем. Найоптимальніша модель 

економічної системи для України. 

3. 

Тема 3. Товарне виробництво 

1 
Умови виникнення та етапи розвитку товарного виробництва. 

Гроші та їхні функції. Закон грошового обігу. 

Інфляція, її види та типи. Економічні і соціальні наслідки гіперінфляції в Україні. 

4. 

Тема 4. Ринкова економіка та ринковий механізм регулювання господарської 
діяльності 

2 
Ринкова економіка, її сутнісні ознаки та принципи. 

Суть, умови виникнення та функції ринку. Інфраструктура ринку, її значення та головні 

елементи. 

Попит і пропозиція, їхні чинники. 

Ринкова рівновага і механізм її формування. 

5. 

Тема 5. Підприємництво і економіка підприємства 

2 
Підприємництво і підприємство, його принципи та види. Організаційно-правові форми 

підприємств в Україні та світі. 
Засоби підприємства. 
Витрати виробництва та їхні види. Виторг і прибуток підприємства 

6. 

Тема 6. Національне господарство і головні макроекономічні показники 
результативності його функціонування 

2 
Національне господарство і його компоненти. Макроекономічні показники вимірювання 

ефективності функціонування національної економіки. 

Валовий внутрішній продукт і способи його обчислення. Динаміка валового внутрішнього 

продукту України за роки незалежності. 

Економічний розвиток. Типи та умови економічного зростання.  

7. 
Тема 7. Циклічні коливання в економіці. Безробіття 

1 Економічні коливання та їхні причини. 

Безробіття, його форми. Формування ринку праці в Україні. 

8. 

Тема 8. Економічна політика держави 

2 
Антициклічна політика держави та її важелі. 

Фіскальна політика та її головні знаряддя. 

Монетарна політика та її головні знаряддя. 

9. 

Тема 9. Україна і світова економіка 

2 
Підґрунтя міжнародних економічних відносин. 

Валюта і валютні відносини. 

Платіжний баланс країни і взаємозв’язок рахунків платіжного балансу.  

Міжнародна інтеграція України у світову економіку. 

 Разом 16 

 

На практичному занятті відбувається детальний розгляд теоретичних 

положень навчальної дисципліни, формуються вміння і навички практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання поставлених завдань. 
 
 
 
 



6. Самостійна робота 
№

 п
/п

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

1. 

Тема 1. Предмет і методологія економічної теорії 

6 
Предмет, методологія, закони і категорії економічної теорії. 
Економічна теорія та економічна політика.  

Виникнення та головні етапи розвитку економічної науки. 

Видатні українські вчені-економісти, їхній внесок у розвиток економічної науки. 

2. 

Тема 2. Основні проблеми організації економіки 

6 

Безмежність потреб та обмеженість ресурсів. 

Виробництво, його чинники та ефективність використання ресурсів. 

Проблема вибору і виробничі можливості економіки. Перспективи економічного розвитку. 

Економічна система, її компоненти. Моделі економічних систем. Найоптимальніша модель 

економічної системи для України. 

3. 

Тема 3. Товарне виробництво 

6 
Умови виникнення та етапи розвитку товарного виробництва. 

Гроші та їхні функції. Закон грошового обігу. 

Інфляція, її види та типи. Економічні і соціальні наслідки гіперінфляції в Україні. 

4. 

Тема 4. Ринкова економіка та ринковий механізм регулювання господарської 
діяльності 

6 
Ринкова економіка, її сутнісні ознаки та принципи. 

Суть, умови виникнення та функції ринку. Інфраструктура ринку, її значення та головні 

елементи. 

Попит і пропозиція, їхні чинники. 

Ринкова рівновага і механізм її формування. 

5. 

Тема 5. Підприємництво і економіка підприємства 

6 
Підприємництво і підприємство, його принципи та види. Організаційно-правові форми 

підприємств в Україні та світі. 
Засоби підприємства. 
Витрати виробництва та їхні види. Виторг і прибуток підприємства 

6. 

Тема 6. Національне господарство і головні макроекономічні показники 
результативності його функціонування 

7 
Національне господарство і його компоненти. Макроекономічні показники вимірювання 

ефективності функціонування національної економіки. 

Валовий внутрішній продукт і способи його обчислення. Динаміка валового внутрішнього 

продукту України за роки незалежності. 

Економічний розвиток. Типи та умови економічного зростання.  

7. 
Тема 7. Циклічні коливання в економіці. Безробіття 

7 Економічні коливання та їхні причини. 

Безробіття, його форми. Формування ринку праці в Україні. 

8. 

Тема 8. Економічна політика держави 

7 
Антициклічна політика держави та її важелі. 

Фіскальна політика та її головні знаряддя. 

Монетарна політика та її головні знаряддя. 

9. 

Тема 9. Україна і світова економіка 

7 
Підґрунтя міжнародних економічних відносин. 

Валюта і валютні відносини. 

Платіжний баланс країни і взаємозв’язок рахунків платіжного балансу.  

Міжнародна інтеграція України у світову економіку. 

 Разом 58 

 

Самостійна робота студентів призначена для оволодіння навчальним 

матеріалом дисципліни у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи студентів складається з таких видів роботи як підготовка до 

аудиторних занять, самостійне опановування окремих питань тем і тем 

дисципліни “Економічна теорія”, підготовка до різних видів контролю. 

 



7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання має на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які студенти отримують під час лекцій. Воно виконується у 

вигляді реферату. Вибір теми реферату здійснюється кожним студентом 

індивідуально.  

Під час написання студентом реферату необхідно дотримуватися таких 

вимог щодо його оформлення: 

− завдання виконується комп’ютерним набором або пишеться від руки 

чітким, акуратним почерком на листках формату А4;  

− комп’ютерний набір здійснюється шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

інтервал – 1,5, нумерація сторінок ставиться у правому верхньому кутку. 

Поля : верхнє і нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве 1 см.; 

− на титульній сторінці вказується: назва теми, спеціальність, прізвище та 

ініціали студента, номер групи, назва дисципліни (додаток А); 

− в кінці роботи наводиться перелік використаних джерел, ставиться дата 

виконання роботи і підпис студента. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Внесок українських вчених-економістів у розвиток світової економічної 

науки: 

1.1. Економічні погляди С. Десницького. 

1.2. “Економічна система” М. Балудянського.  

1.3. Микола Зібер – дослідник світової економіки та економічної думки. 

1.4. Космосогенна теорія економічного розвитку Сергія Подолинського. 

1.5. Економічні погляди Івана Франка. 

1.6. Наукові новаторства Михайла Туган-Барановського. 

1.7. Економіст-математик Євген Слуцький; його наукові відкриття. 

1.8. Українська школа фізичної економії.  

2. Розвиток економічної теорії в Україні в роки її незалежності. 

3. Теорія потреб у дослідженнях видатних українських вчених-економістів: 

3.1. Фундатор теорії потреб Іван Вернадський. 

3.2. Теорія потреб Михайла Туган-Барановського. 

4. Власність та її місце в економічній системі. 

5. Безмежні потреби та обмеженість ресурсів природного довкілля. 

6. Теорії цінності блага у працях видатних українських економістів: 

6.1. Теорія цінності А. Антоновича. 

6.2. Теорія цінності Р. Орженцького. 

6.3. Теорія розцінки господарських благ О. Білімовича. 

6.4. Математичне обґрунтування Є. Слуцьким теорії граничної корисності. 

7. Еволюція виникнення грошей в Україні. 

8. Інфляція в Україні та шляхи її подолання. 

9. Поглиблення екологічних проблем в умовах товарного виробництва. 

10. Домогосподарство, його місце і роль в ринковій економіці. 

11. Ринки природних ресурсів. 



12. Біржі та їхня діяльність в Україні. 

13. Адміністративно-командна (централізовано-планова) система госпо-

дарювання, її ознаки та принципи організації. 

14. Головні концепції і напрями формування ринкової економіки України. 

15. Особливості попиту і пропозиції природних ресурсів. 

16. Розвиток підприємництва в економіці України. 

17. Підприємство, його найважливіші функції у ринковій економіці. 

18. Форми і системи оплати праці на підприємстві. 

19. Національне багатство як основа розвитку економіки України. 

20. Врахування екологічного чинника у системі національних рахунків. 

21. Чинники і проблеми економічного зростання в Україні. 

22. Реалізація стратегії сталого (екологічно збалансованого) розвитку в економіці 

України. 

23. Зайнятість населення, її структура і динаміка в економіці України. 

24. Державне регулювання зайнятості і ринку праці в Україні. 

25. Економічна криза та способи її подолання в Україні. 

26. Становлення банківської системи суверенної України. 

27. Податкова система України та її найважливіші елементи. 

28. Інвестиційно-інноваційна політика в національній економіці. 

29. Екологічна політика та її реалізація в економіці України. 

30. Платіжний баланс України. 

31. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. 

32. Глобальні проблеми сучасності та можливі шляхи їхнього розв’язання. 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи (засвоєння навчального матеріалу) використовують такі методи 

оцінювання знань та умінь:  

− поточний контроль (оцінювання усних і письмових відповідей, поточне 

тестування); 

− оцінка за виконане індивідуальне навчально-дослідне завдання (реферат); 

− оцінка за самостійну роботу; 

− підсумковий контроль. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
ІНДЗ Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 100 

 

Оцінювання рівня засвоєння знань студентів. Оцінювання знань студентів 

відбувається через проведення практичних занять, що можуть проходити у формі 

усного опитування за матеріалами теми, заслуховування реферативної доповіді, 



написання проміжних тестових завдань. Упродовж семестру студент має 

можливість отримати щонайменше три оцінки. Знання студента під час поточного 

контролю оцінюється за п’ятибальною шкалою: відмінно – 5, добре – 4, 

задовільно – 3, незадовільно – 2, відсутність знань (неготовність до 

семінарського заняття) – 1 або 0. Середню оцінку обчислюють як середнє 

арифметичне усіх поточних оцінок (якщо кількість оцінок, одержаних 

студентом впродовж семестру є більшою за три). Якщо упродовж семестру 

студент отримав менше, ніж три оцінки, то його середня оцінка визначається як 

середнє арифметичне усіх поточних оцінок, поділене на три. 

Підсумкова оцінка визначається як сума балів за написання змістових 

модулів (№ 1, 2), виконання індивідуального навчально-дослідного завдання і 

поточної успішності. Ця підсумкова оцінка є балами, що виставляються 

студентові за залік. У залікову книжку та залікову відомість підсумкова оцінка 

виставляється за такою шкалою  

 

   
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

   

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 

 

 

Оцінювання знань студентів: 

зараховано 
А – відмінно. Завдання виконані у повному обсязі, розкрито сутність проблеми (явища). 

Відповідь є повною, побудована правильно і логічно, зроблені адекватні висновки.  

В – добре. Завдання виконані загалом у повному обсязі, але допущені несуттєві помилки, чітко 

не розкрито сутність проблеми (явища). Завдання розв’язане на 81-92 %.  

С – добре. Завдання загалом виконані, допущено 3-5 несуттєвих помилки, або одна суттєва 

помилка, котра однак суттєво не впливає на висновки. Завдання розв’язане на 61-80 %. 

D – задовільно. Завдання виконані не у повному обсязі, у відповіді відсутня чітка логіка 

(послідовність), проблема висвітлена слабо і не аргументовано. Крім несуттєвих, допущені 2-3 

суттєві помилки, котрі роблять висновки викривленими, неточними або двозначними. Завдання 

розв’язане на 51-60 %. 

Е – задовільно. Завдання виконане на 50 %, із суттєвими помилками, що спотворюють сутність 

проблеми, роблять висновки неадекватними, недоцільними тощо.  

не зараховано 
FX – незадовільно. Завдання виконане менш, ніж на 50 %, із суттєвими помилками, що 

спотворюють сутність проблеми, призводять до неправильних висновків.  

 



10. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

− інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення 

дисципліни; 

− конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 

− тестових завдань на паперовому та електронному носіях; 

− друкованого роздаткового матеріалу. 

 

11. Рекомендована література 
1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник: У 2 кн. / 

С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін. ; за ред. С. М. Панчишина, 

П. І. Островерха. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 

[2-ге вид., виправл. і доповн.]. – К. : Знання, 2013. – 615 с. 

2. Економічна теорія : навч. посібник / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, 

М. В. Кічурчак, М. І. Теребух]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 336 с. 

3. Гринів Л. С. Національна економіка : навч. посібник / Л. С. Гринів, 

М. В. Кічурчак. – Львів : „Магнолія 2006”, 2009. – 464 с. 

4. Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – К. : 

Знання, 2013. – 423 с.  

5. Економічна теорія: Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, 

К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 

2008. – 719 с. 

12. Інформаційні ресурси 
1. Бібліотеки: 
− географічного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка (Львів, вул. Дорошенка, 41); 

− Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів, вул. 

М.Драгоманова, 5); 

− Львівська обласна бібліотека (м. Львів, пр. Шевченка, 13);  

− Львівська обласна наукова бібліотека ім. В. Стефаника (м. Львів, вул. 

В.Стефаника, 2) 

2. Джерела Інтернет: 
− www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України;  

− www.me.gov.ua – cайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України;  

− www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України; 

− www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України; 

− www.sfs.gov.ua – сайт Державної фіскальної служби України;  

− www.spfu.gov.ua – сайт Фонду Державного майна України; 

− www.amc.gov.ua – сайт Антимонопольного комітету України; 

− www.ukrstat.gov.ua – cайт Державного комітету статистики України; 

− www.niss.gov.ua – сайт Національного інституту стратегічних досліджень 

при Президентові України. 

  


