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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

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» 
 (шифр, назва) 

Нормативна 

 

Напрям підготовки 
241 «Готельно-

ресторанна справа»  
 (шифр, назва) 

 

Модулів  − 2 
Спеціальність:  

 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  І-й  І-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
доповідь 
 

 Семестр 

Загальна кількість годин 
− 90 

 І-й  І-й 

  Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 3,62 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

16 год. 6 год. 

  Практичні, семінарські 

  16 год. 6 год. 

  Лабораторні 

   - -  

  Самостійна робота 

  58 год. 78 год. 

  Індивідуальні завдання: 

  3 год. 6 год. 

  Вид контролю : 

  екз. залік 

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

для денної форми навчання – 0,55. 
для заочної форми навчання – 0,15 

 
 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
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Мета  опанування студентами знаннями щодо економіки та ролі держави в економічних 
процесах, а також отримання теоретичних знань про економічні явища і процеси, дію економічних 
законів, розвиток економічного мислення і культури у студентів. 

Завдання  
• розкриття змісту економічних законів, які зумовлюють соціально-економічний розвиток 

суспільства та категорій, що його характеризують;  

• дослідження і вивчення механізму дії ринкової економіки;   

• формування знань щодо найефективніших напрямів економічної діяльності в умовах 
обмежених ресурсів;  

• дослідження шляхів побудови ринкової економіки в Україні; 

• забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: понятійний апарат економічної теорії, загальні засади економічної теорії,  теоретичні 

положення мікроекономіки, теоретичні основи макроекономіки, засади державного регулювання 
економічних процесів. 

вміти: аналізувати основні макроекономічні показники,  здійснювати оцінку ефективності 
діяльності фірми на основі мікроекономічних залежностей, користуватись в практичній роботі 
методикою застосування економічних законів. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Змістовний модуль 1 

                                        Фундаментальні поняття економіки. Мікроекономіка. 
 

Тема 1 Вступ. Економічна теорія як наука. 
Предмет економічної теорії. Рівні вивчення та складові сучасної економічної теорії. Методи 
пізнання економічних процесів, їх класифікація. Функції економічної теорії. 
 

Тема 2. Економічний розвиток суспільства. Перехідна економіка. 
Сучасні економічні системи та їх класифікація. Командна економіка. Змішані економічні системи. 
Моделі соціально-ринкового господарства.  Перехідна економіка.  

 

Тема 3.  Суспільне виробництво та ефективність використання обмежених ресурсів.   
Суспільство, суспільне виробництво та його основні фактори. Виробництво та ефективність 
використання ресурсів. Альтернативна вартість та крива виробничих можливостей.  
 

Тема 4. Основи функціонування ринкової економіки. Ринковий механізм і його елементи. 
Попит, пропозиція, ціна і конкуренція 
Ринок та його функції. Умови ефективного функціонування ринку. Структура ринку та його 
кон’юнктура. Поняття ринкового механізму та його елементи. Ринковий попит та його фактори. 
Ринкова пропозиція та її фактори. Еластичність попиту. Еластичність пропозиції. Ринкова ціна. 
Переваги та недоліки ринкового механізму. 
 

Тема 5. Підприємництво як сучасна форма господарювання.   
Підприємство як суб’єкт ринкових відносин. Підприємництво як сучасна форма господарювання. 
Мале та середнє підприємництво в Україні.  
 

Змістовний модуль 2 
Національна економіка та роль держави. 

 

 
Тема 6. Національна економіка та результати її функціонування. 
Національна економіка як об’єкт макроекономічного аналізу. Система національних рахунків. 
Сутність валового внутрішнього продукту (ВВП) та валового національного продукту. Реальний 
та номінальний ВВП. ВВП та добробут населення. Купівельна спроможність населення. 
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Тема 7.   Економічне зростання  та макроекономічна нестабільність.  
Економічне зростання:  сутність, типи, чинники і критерії . Циклічність ринкової економіки. 
Безробіття, його види, вплив на економіку. Інфляція як соціально-економічне явище і фактор 
макроекономічної нестабільності. 
 

Тема 8. Податково-бюджетна система та фіскальна політика. 
Податки, їх сутність і функції. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг та його 
наслідки. Фіскальна політика та її інструменти. 
 

Тема 9. Грошово-кредитна система та монетарна політика.  
Грошова маса та її вимір. Зміна пропозиції грошей та її вплив на рівень ділової активності. 
Центральний банк та його функції.  Монетарна політика Центрального банку та її інструменти. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо- 
го 

у тому числі Усьо-
го 

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 
Змістовний модуль 1 

                                        Фундаментальні поняття економіки. Мікроекономіка. 

Тема 1. Вступ. Економічна 
теорія як наука. 

9 2 1   6 9 1    8 

 Тема 2. Суспільне 
виробництво та 
ефективність використання 
обмежених ресурсів.   

7  1   6 9  1   8 

Тема 3. Економічний 
розвиток суспільства. 
Перехідна економіка. 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 4. Основи 
функціонування ринкової 
економіки. Ринковий 
механізм і його елементи. 
Попит, пропозиція і ціна. 

10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 5. Підприємництво як 
сучасна форма 
господарювання.  

10 2 2   6 9 1    8 

Разом за змістовним  
модулем 1 

46 8 8   30 46 4 2 
  

40 

Змістовний модуль 2 
Національна економіка та роль держави. 

Тема 6. Національна 
економіка та результати її 
функціонування 

10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 7. Економічне 
зростання  та 
макроекономічна 
нестабільність. 

10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 8. Податково-
бюджетна система та 
фіскальна політика. 

 10 2 2   6 9  1   8 
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Тема 9. Грошово-кредитна 
система та монетарна 
політика.  

 10 2 2   6 9  1   8 

Разом за змістовним  
модулем 2 

40 8 8   24 38 2 4   32 

Усього годин   86 16 16   54 84 6 6   72 

Модуль 2 
ІНДЗ 4     4 6     6 

Усього годин 90 16 16   58 90 6 6   90 

 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
 Вступ. Економічна теорія як наука. Суспільне виробництво та 
ефективність використання обмежених ресурсів.  Територіальна 
організація виробництва в Україні. 

2 1 

2 
Економічний розвиток суспільства. Перехідна економіка. 
Основи функціонування ринкової економіки. 

2  

3 Ринковий механізм і його елементи. Попит, пропозиція і ціна. 2 1 

4 
Підприємництво як сучасна форма господарювання. 
Територіальне розміщення підприємств в Україні. 

2  

5 
Грошово-кредитна система та монетарна політика. Галузева і 
територіальна структура національної економіки. 

2 1 

 Разом  10 3 
 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва змістового модуля 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Національна економіка та результати її функціонування 2 1 

2 
Економічна роль і функції держави в сучасній економіці. 
Економічне зростання  та макроекономічна нестабільність. 

2 1 

3 Податково-бюджетна система та фіскальна політика. 2 1 

 Разом з семінарськими заняттями 16 6 

 
 
 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Лабораторні заняття навчальною програмою не 
передбачені. 

 

 Разом  

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА  
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  № 
з/п 

Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Економічна теорія як наука. 6 8 

2 
 Суспільне виробництво та ефективність використання 
обмежених ресурсів.  Територіальна організація 
виробництва в Україні. 

8 8 

3 Економічний розвиток суспільства. Перехідна економіка. 6 9 

4 Основи функціонування ринкової економіки. Ринковий 
механізм і його елементи. Попит, пропозиція і ціна. 

6 8 

5 
Підприємництво як сучасна форма господарювання. 
Територіальне розміщення підприємств в Україні. 

6 9 

6 Національна економіка та результати її функціонування. 7 9 

7 Економічна роль і функції держави в сучасній економіці. 
Економічне зростання  та макроекономічна нестабільність. 

7 9 

8 Податково-бюджетна система та фіскальна політика. 6 9 

9 Грошово-кредитна система та монетарна політика.  6 9 

 Разом 58 78 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Назва: Доповідь ‟Аналіз темпів економічного розвитку певної зарубіжної країни” 
Мета: отримати знання та практичні навички у проведенні дослідження рівня економічного 

розвитку країни як основи для визначення поточної фази економічного циклу, а також 
прогнозування можливості настання рецесії, спаду виробництва та макроекономічної 
нестабільності.  

Завдання ІНДЗ: 
1) ознайомлення із  результатами міжнародних рейтингових досліджень у сфері економіки; 
2) аналіз найважливіших макроекономічних показників, які визначають рівень 

економічного розвитку країни; 
3) вивчення факторів економічного середовища, які відповідають за стабільність 

національної грошової одиниці; 
4) отримання практичних навиків щодо збору, систематизації, аналізу та інтерпретації 

інформації щодо економічного середовища країни; 
5) отримання знань, необхідних для прогнозування майбутнього економічного спаду й 

рецесії в країні, що є необхідною умовою для успішної діяльності та функціонування 
підприємства як організаційної ланки народного господарства; 

6) забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній 
роботі. 

Завдання 1.  Проаналізуйте «Індекс економічної свободи» обраної зарубіжної країни. 
Завдання 2. Проаналізуйте наступні макроекономічні показники, які визначають темпи 

економічного розвитку країни за декілька років: ВВП (GDP current $ US) країни та динаміка його 
зростання/спаду; ВВП на душу населення цієї країни ( GDP per capita, current $ US); ВНП, який 
скоригований на умовах паритету купівельної спроможності (GNI per capita, PPP current 
international  $). 

Завдання 3. Визначте стабільність національної грошової одиниці. 
Проаналізуйте фактори, які впливають на стабільність національної валюти, а саме: 

приплив чистих прямих іноземних інвестицій в країну (Foreign direct investment, net inflows) за 
декілька років; золотовалютні резерви країни та динаміка їх зростання/зменшення за декілька 
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років (total reserves (includes gold, current US$); стан поточного платіжного балансу (сurrent account 
balance (current US $). 

Отримані результати дослідження оформлюються у вигляді доповіді та презентації. 

 
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Передбачають проведення лекційних завдань з використанням мультимедійного 
забезпечення та навчання студентів теоретичних та організаційно-практичних засад економічної 
теорії. Особлива увага приділяється ознайомленню із сучасним станом економічних справ в 
Україні, вивченню зарубіжного досвіду в певній економічні сфері,  а також обговоренню 
важливих економічних проблем на семінарських та практичних заняттях.  

Одним із важливих методів навчання є підготовка студентами доповіді по лекційних темах із 
використанням мультимедійної техніки для забезпечення їх зацікавленості в активній навчальній 
та науково-дослідній роботі,  а також кращій обізнаності із тематикою дослідження. 

  
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

1. Поточний – здійснюється на семінарських та практичних заняттях. За змістом він 
передбачає перевірку знань студентів з тем семінарського та лекційного заняття та умінь 
самостійно опрацьовувати навчально-методичну літературу по даній тематиці, а також виконання 
завдання  практичної роботи. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі іспиту. Кожен студент отримує індивідуальний 
екзаменаційний білет, який містить запитання по кожній темі навчальної дисципліни. 

Отримані бали під час іспиту плюсуються до балів отриманих на семінарських та 
практичних заняттях. 

 
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ  

 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти для іспиту 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(іспит) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 50 100 

М1 Т1 Т2 Т3 Т4 T5 Т6  М 2 Т7 Т8 Т9 Д    

10 3 3 3 3 3 3 28 10 3 3 3 3 22 

 
Т1, Т2, Т3 …Т9 ‒ теми семінарських і практичних занять. 
Д – доповідь по темі дослідження. 
М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 
задовільно  

51-60 

* незадовільно з можливістю не зараховано з можливістю 
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повторного складання повторного складання 

* 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  

або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Базова 
  

1. Білецька Л.В. Економічна теорія : навч. посіб. /Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. 
– К.: ЦНЛ. – 2009 – 684 с. 

2. Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів неекономічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації. – Житомир, 2004. – с.314. 

3. Основи економічної теорії: підручник [Електронний ресурс] / За заг. ред. д-ра екон. наук, 
проф. Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 448 с. – Режим доступу : 
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/EkonomTeoria.pdf. 

4. Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посібн. [Електронний ресурс] / А.В. 
Сірко.  – К. Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 ст. – Режим доступу: 
file:///D:/Downloads/sirko_a_v_ekonomichna_teoriya_politekonomiya.pdf 

5. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: Підручник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с. 

6. Шаблій О.І. Основи суспільної географії : підручник для вузів / Олег Іванович Шаблій. 
– Львів: Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2012. 

7. Соціально-економічна географія України. Навч. посібник [з грифом Міносвіти 
України] / За ред. проф. О. Шаблія.  – Львів: Світ, 1994. (у співавтростві із Б. І. Зас-тавецьким, Л. 
Т. Шевчук та ін.). 

 

Допоміжна 
 

1. Вступ до економічної теорії. підручн. / [З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, Н.І.Гнатюк та 
ін.]; За ред. З.Ватаманюка. - 3-е вид., доп.- Львів: "Новий світ - 2000 ", 2006. – 504 с. 

2. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навч. посібн. / [З.Ватаманюк, 
О.Ватаманюк, Н.Гнатюк та ін.]; За ред. О.З.Ватаманюка. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів: "Інтелект-
Захід", 2011. - 656с.  

3. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / ред. В.Д. Базидевича – 7-е вид. К.: 
«Знання Пресс», - 2008 – 719 с. 

4. Комарницький І. Ф. Економічна теорія: підручник  / І. Ф. Комарницький. – Чернівці, 
2006. – 157 334 с.  

5. Мочерний С.В. Політекономія: підруч. / С.В. Мочерний. - 2-е вид., випр. і доп.. - К.: 
"Вікар", 2005. - 386 с. 

6. Панчишин С.М. – Макроекономіка. Навч. посібник. - Вид. 2-ге - К.: Либідь, 2002. - 616 
с. 

 Інформаційні ресурси 
 

1. World Development indicators [Electronic resource]. — Access mode : 
http://data.worldbank.org/data-catalog. 

2. 2011 Index of economic freedom [Electronic resource]. — Access mode : 
http://www.heritage.org. 

3. Executive summary [Electronic resource]. — Access mode: 
http://www.doingbussiness.org/reports/global-reports/~/media/FPDKM/Doing%20. 

4. Business/Documents/AnnualReports/English/DB12Chapters/Executive/Summary.pdf. 
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5. Human development report [Electronic resource]. — Access mode : 
http://hdr.undp.org/en/statistics. 

6. http://data.worldbank.org/data-catalog. 
  
 
 
 

                                                 Автор  _____________________/___Пурська І.С_/ 
                                                                            (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

 
 

 
 


