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Сторінка курсу financial.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб формувати у майбутніх бакалаврів сучасне 

системне мислення та комплекс спеціальних вмінь, практичних знань і 

навичок у організації галузевих ринків. 

Тому у курсі представлено як огляд теоретичних основ функціонування 

галузевих риків,  стратегічної поведінки виробників в умовах ринків з 

недосконалою конкуренцією.________________________________. .  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Теорія та економіка галузевих ринків» – нормативна 

дисципліна, яка вивчається при підготовці фахівців з галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування». Навчальна дисципліна 

входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки та 

виноситься на державну атестацію, яка викладається в 3 семестрі в 

обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань 

щодо  підвищення ефективності управління організаційними 

структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних 

рівнів, принципів та інструментів управління. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання у процесі 

викладання наступних завдань:  

− формування економічного мислення та професійних 

компетентностей у студентів освітньої програми;  

− забезпечення  глибокого  розуміння  основних  категорій  

дисципліни, ключових трендів та закономірностей розвитку сучасних 

галузевих ринків, а також основних напрямів та інструментів 

державної галузевої політики;  

− набуття  практичних  навичок  застосування  системи  показників  

для оцінки  висоти  бар’єрів  входу  та  виходу,  рівня  концентрації  та  

монополізації конкретних галузевих ринків;  

− формування  навичок  критичного  осмислення  проблем  розвитку  

галузевих ринків та їх регулювання;  

− активізація творчого пошуку студентів у вирішенні складних 

проблем функціонування галузевих ринків.  
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Обсяг курсу 120 годин, 4 кредити 

Очікувані результати 

навчання 

 

Ключові слова Галузь, ринок, галузевий ринок, механізм державного регулювання, 

галузеві структурні зрушення, економіка ринку промислової продукції. 

Формат курсу Очний   

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем даної дисципліни. 

Теми Тема 1.        Методологія дослідження галузевих структур. Об’єкт, 

предмет і  

  завдання економіки галузевих ринків 

Тема 2. Національна економіка, її галузева структура 

Тема 3. Галузеві ринки: поняття і характеристика типів 

Тема 4. Галузева політика в системі державного регулювання 

економіки.  

  Механізм державного регулювання природних монополій 

Тема 5. Антимонопольна політика держави 

Тема 6. Торгівля як галузь економіки. Зовнішньоторговельна 

політика в  

  умовах недосконалої конкуренції на світовому ринку 

Тема 7. Державна структурна політика України 

Тема 8. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного 

зростання  

  регіону 

http://www.niss.gov.ua/articles/701


Тема 9. Спеціалізація, кооперування і комбінування на галузевих 

ринках 

Тема 10.      Економіка ринку промислової продукції 

Тема 11. Економіка ринку сільськогосподарської продукції, ринку 

продукції лісового господарства  

Тема 12. Економіка ринку ІТ-технологій та ринку зв’язку 

Тема 13.      Будівельна галузь та її економіко-організаційні особливості 

Тема 14.      Ринок побутового обслуговування 

Тема 15.      Розвиток сільських територій та соціальна політика у 

сільській  місцевості. Ринок праці. 

Тема 16. Державна галузева політика та управління у сферах 

суспільного життя. 

Теми дисципліни подано нижче у формі «СХЕМИ КУРСУ» 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у формі тестів в системі МООDLE 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: 

економічна теорія, основи менеджменту, менеджмент, економіка 

підприємств, фінансове посередництво,  достатніх для сприйняття 

категоріального апарату щодо управління змінами в бізнес середовищі 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

При читанні лекцій використовується мультимедійна презентація, 

Microsoft Teams. 

Практичні заняття проводяться з використанням інтерактивних форм і 

методів навчання (ситуаційні вправи, робота в парах, малих групах, 

рольові ігри та ін.). 

Необхідне обладнання Викладання курсу вимагає мультимедійного забезпечення. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні заняття: максимальна кількість балів 40 

• індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість балів 

10 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (реферати, вирішення ситуаційних вправ, кейсів). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права 

її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі. При 



цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 

чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних 

з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену. Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань, зразок екзаменаційного білета, перелік тестових завдань. 

З навчально методичним комплексом з даної дисципліни можна 

ознайомитись на сайті факультету: financial.lnu.edu.ua  

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 
 
 
 
 

Схема курсу 

«Теорія та економіка галузевих ринків» 
 
Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

(тиж) 

1 Тема 1 

Методологія дослідження 

галузевих структур. 

Об’єкт, предмет і 

завдання економіки 

галузевих ринків 

1. Суть теорії 

галузевих ринків.  

2. Напрями 

дослідження ринків. 

Галузевий ринок як 

сукупність підприємств, 

які випускають схожу за 

споживчим 

призначенням 

продукцію, 

використовують схожі 

технології та виробничі 

ресурси і конкурують між 

собою за реалізацію 

продукції на ринку. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

 

Література: 

[12, 13, 14, 

15, 16, 17, 

18] 

Л-2 

П-1 

С-4 

1 

2 Тема 2 Лекція, 

практичне  

Література: 

[12, 13, 14, 

Л-2 

П-1 

2 
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Національна економіка, її 

галузева структура  

1. Національна 

економіка, її суть, 

особливості.  

2. Суб'єкти 

національної економіки.  

Елементи середовища 

функціонування 

національної економіки. 

Сектори, ознаки 

національної економіки. 

Основні цілі структурної 

перебудови економіки. 

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

15, 17, 18, 

21] 

С-4 

3. Тема 3 

Галузеві ринки: поняття і 

характеристика типів 

1. Галузеві ринки, 

поняття, характеристика 

типів.  

2. Державна галузева 

політика.  

Основними концепціями, 

що становлять базис 

галузевої політики, 

служать:  економічна 

ефективність; 

оптимізація поведінки 

економічних агентів, 

краще функціонування 

суспільства в цілому. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

 

Л-2 

П-1 

С-4 

3 

4 Тема 4 

Галузева політика в 

системі державного 

регулювання економіки.  

Механізм державного 

регулювання природних 

монополій 

1. Суть механізму 

державного регулювання 

економіки. Структурні 

компоненти. 

2. Сучасні моделі 

державного регулювання 

економіки.  

Кейнсіанська і 

неокласична моделі 

державного регулювання 

. Монетаристи про 

економічну роль 

держави. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література: 

 [12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-2 

П-1 

С-4 

4 

5 Тема 5 

Антимонопольна 

політика держави 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

Література:  Л-2 

П-1 

С-4 

5 



1. Суть, цілі 

державної 

антимонопольної 

політики.  

2. Антимонопольне 

регулювання як одним із 

напрямків державної 

антимонопольної 

політики. 

Під антимонопольним 

регулюванням мається на 

увазі процес обмеження 

монопольної діяльності, 

що передбачає державне 

втручання на конкретних 

монополізованих ринках 

або в діяльність 

конкретних монопольних 

утворень шляхом 

адміністративного 

встановлення кількісних і 

якісних показників. 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

 

 

6 Тема 6 

Торгівля як галузь 

економіки. 

Зовнішньоторговельна 

політика в умовах 

недосконалої конкуренції 

на світовому ринку 

1.Зовнішньоторговельна 

політика: суть та 

інструменти.  

2. Основні цілі 

зовнішньо-торгівельної 

політики. Ринок торгівлі. 

  

Селективний, галузевий, 

прихований 

протекціонізм. 

Державне регулювання 

міжнародної торгівлі: 

одностороннє, 

двостороннє,  

багатостороннє. Правові 

режими. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-2 

П-1 

С-4 

6 

7 Тема 7 

Державна структурна 

політика України 

1. Стратегічні цілі 

державної структурної 

політики України. Зміст 

поняття «структурна  

політика держави».  

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-2 

П-1 

С-4 

7 



2. Ринок галузей 

економіки.  

 

Пріоритети промислової, 

інвестиційної та 

інноваційної політики у 

структурній політиці 

держави. Етапи 

державної структурної 

політики при формуванні 

інноваційної політики. 

Стримуючі чинники 

щодо основних напрямів 

реалізації структурної 

політики держави. 

8 Тема 8 

Галузеві структурні 

зрушення як чинник 

економічного зростання 

регіону 

1. Етапи розвитку 

теоретичних поглядів 

стосовно галузевих 

структурних зрушень  

2. Специфіка 

галузевих зрушень в 

економіці регіонів. 

Конкурентоспроможність 

галузей. 

Формування галузевої 

структури регіону та 

встановлено роль і 

значення галузевих 

зрушень у вказаних 

процесах. Основні 

завдання галузевих 

структурних зрушень. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-2 

П-1 

С-4 

8 

9 Тема 9 

Спеціалізація, 

кооперування і 

комбінування на 

галузевих ринках  

1. Зміст, особливості 

концентрації, 

спеціалізації, 

кооперування. 

Комбінати.  

2. Горизонтальне 

комбінування. 

Масштаби випуску 

основного продукту 

визначають розмір 

утворюваних 

напівпродуктів, відходів. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-2 

П-1 

С-5 

9 



Форми комбінування. 

Комбінування, що 

ґрунтується на 

комплексному 

використанні сировини 

(горизонтальне). 

10 Тема 10 

Економіка ринку 

промислової продукції 

1. Зміст, особливості 

та інструментарій ринку 

промислової продукції. 

2. Регулювання 

ринку промислової 

продукції. 

 

Завдання державного 

регулювання розвитку 

промислового 

виробництва: 

формування 

конкурентного 

національного ринку 

промислової продукції. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-2 

П-1 

С-5 

10 

11 Тема 11 

Економіка ринку 

сільськогосподарської 

продукції, ринку 

продукції 

лісового господарства 

1. Суть аграрного 

ринку. 

2. Державна 

політика стимулювання 

розвитку підприємництва 

в аграрному секторі 

економіки. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21] 

Л-2 

П-1 

С-5 

11 

12 Тема 12 

Економіка ринку ІТ-

технологій та ринку 

зв’язку 

1. Суть та значення 

сфери інформаційних 

технологій для економіки 

України в контексті 

світових інтеграційних 

процесів. Тенденції 

розвитку ринку ІТ-

технологій.  

2. Основні 

економічні показники 

розвитку галузі.  

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21, 25] 

Л-2 

П-1 

С-5 

12 



3. Загальна 

характеристика ринку 

зв’язку. 

4. Трафік, веб-

трафік, мультимедія-

трафік, трафік вантажних 

перевезень. 

 

Основні перешкоди та 

способи їх усунення. 

Інформаційні технології. 

Інформатизація. 

Інформаційні послуги. 

Галузі зв’язку. 

Підприємства зв’язку. 

Трафік, веб-трафік, 

мультимедія-трафік, 

трафік вантажних 

перевезень. Сучасний 

стан галузі зв’язку та 

інформатизації в Україні. 

13 Тема 13 

Будівельна галузь та її 

економіко-організаційні 

особливості 

1. Загальна 

характеристика 

будівельної галузі.  

2. Кошторисна 

вартість і собівартість 

об’єктів будівництва.  

3. Будівельний 

кластер, суть та значення. 

Особливості будівництва 

як галузі національної 

економіки. Структура 

інвестиційного циклу і 

економічна ефективність 

інвестицій. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21, 25] 

Л-2 

П-1 

С-5 

13 

14 Тема 14 

Ринок побутового 

обслуговування 

1. Ринок побутових 

послуг, суть та значення.  

2. Класифікація і 

види послуг ринку 

побутового 

обслуговування 

населення.  

 

Тенденції і стан розвитку 

ринку побутового 

обслуговування 

населення. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21, 27, 30] 

Л-2 

П-1 

С-5 

14 



15 Тема 15 

Розвиток сільських 

територій та соціальна 

політика у сільській 

місцевості. Ринок праці. 

1. Розвиток 

сільських територій у 

контексті продовольчої 

безпеки: європейський 

досвід  

та українські реалії.  

2. Особливості ринку 

праці. 

Становлення 

багатофункціональної 

економіки на сільських 

територіях як основа їх 

наближення до 

стандартів ЄС. 

Концептуальні засади 

інноваційного розвитку 

сільських територій 

України в контексті 

адаптації економічної 

політики до вимог і 

стандартів ЄС. Ринок 

праці. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21, 27, 30] 

Л-2 

П-1 

С-5 

15 

16 Тема 16 

Державна галузева 

політика та управління у 

сферах суспільного життя 

1. Функції держави у 

сфері регулювання 

господарських процесів. 

Бюджетна політика.  

2. Державне 

управління соціальними 

процесами суспільства.  

Державне управління 

охороною здоров'я 

України. Державна 

політика у сферах 

наукової, науково-

технічної та інноваційної 

діяльності. Державна 

політика у сфері освіти. 

Державна політика та 

управління у сфері 

культури. Державне 

управління 

етнонаціональним 

розвитком суспільства. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

21, 27, 30] 

Л-2 

П-1 

С-5 

16 

    120  

 


