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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

«Теорія та економіка галузевих ринків» – нормативна дисципліна, яка вивчається при 

підготовці фахівців з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». 

Невід'ємною складовою соціально орієнтованої ринкової економіки є ефективно 

функціонуюча ланка реальної економіки – підприємств конкретних галузей економіки. 

Формування та забезпечення конкурентоспроможності української економіки та її ефективне 

інтегрування у світове економічне співтовариство неможливе без ефективного управління 

господарською діяльністю підприємства.  

Управління діяльністю підприємства має створювати умови для приросту достатку 

власників такого підприємства, забезпечуючи при цьому ефективний перерозподіл капіталу в 

межах національної економіки та формування середнього класу власників.  

Розв’язання цих та інших завдань безпосередньо залежить від рівня професійної 

підготовки менеджерів, рівня їх компетенції, вміння обґрунтовувати та приймати правильні 

управлінські рішення. 

 Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є економічні відносини, що виникають у процесі 

управління діяльністю підприємств галузей економіки. 

Мета навчальної 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. 

Основні завдання 

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. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів 

Вивчення дисципліни «Теорія та економіка галузевих ринків» ґрунтується на знаннях з 

дисциплін: фінанси підприємств, корпоративні фінанси, фінансовий аналіз, управління 

фінансовою санацією, оподаткування суб’єктів підприємництва, бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством, менеджмент, економіка підприємств, адміністрування 

підприємницької діяльності. 

 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
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Загальні компетентності : 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні.  

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології.  

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Фахові компетентності: 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти.  

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного 

управління та адміністрування.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України.  

СК07. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних 

систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування.  

СК11.Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських та 

адміністративних  продуктів, послуг чи процесів.  

СК12. Здатність аналізувати діяльність інституцій державного та корпоративного 

секторів на предмет корупційних дій  

СК13. Здатність до державно-приватного співробітництва в процесах вироблення, 

реалізації та оцінювання публічної політики в площині перетину сфер управління, 

економіки, публічної діяльності. 

Програмні результати навчання 

студент повинен знати: 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень.  

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти 

проекти нормативно-правових актів для їх усунення.  

ПРН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 

нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної 

компетенції.  

ПРН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур. 

уміти:  
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ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм.  

ПРН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери 

та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного 

управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, 

вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його 

результатів, формулювання обґрунтованих висновків.  

ПРН13.  Уміти аналізувати політику та організаційні форми залучення громадськості 

до процесів ефективного урядування, уміння організовувати моніторинг діяльності публічної 

організації, формувати систему показників та критеріїв, здійснювати їх ідентифікацію. 

ПРН14. Розробляти систему заходів інституційного характеру, спрямовану на 

підвищення ефективності залучення приватних партнерів до будівництва і експлуатації 

інфраструктурних проектів та залучення інвестицій, як  одним із пріоритетних напрямків 

діяльності громад, розвиток державно-приватної співпраці. 

 

 Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 

Форма контролю: поточний контроль, ЗАЛІК. 

 

РОЗДІЛ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Опис предмета навчальної дисципліни «Теорія та економіка галузевих ринків» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань 

28  «Публічне управління та адміністрування» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

Цикл навчального плану 

нормативна дисципліна професійної підготовки за 

спеціальністю 

Курс: 2, Семестр: 3 

Спеціальність 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин за 

ОПП 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 

Семіна

рські/ 

практи

чні 

Самостійна робота/ 

ІНДЗ 

  281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

4 90 40 24 16 50/8 

 Публічне 

адміністрування та 

управління бізнесом 

Кількість  

тижневих 

годин 

Кількість змістових 

модулів 
Вид контролю 

3 16 ПК, ЗАЛІК 

Методи навчання 
Он-лайн лекції, практичні заняття, самостійна робота, робота в групах, Інтернеті, 

розв’язування ситуаційних вправ та творчих завдань тощо 
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РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Теорія та економіка галузевих ринків» 

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 

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. 
 

 

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1 

Методологія дослідження галузевих структур. Об’єкт, предмет і  завдання економіки 

галузевих ринків 

Економіка галузевих ринків як наука і як навчальна дисципліна. Економіку галузевих 

ринків як науку про особливості організації та економічні наслідки функціонування 

галузевих ринків і стратегічної поведінки виробників в умовах ринків з недосконалою 

конкуренцією. 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. Методологія економіки 

галузевих ринків. Історія розвитку економіки галузевих ринків. 

 

 Тема 2 

Національна економіка, її галузева структура  

Національна економіка, її суть, особливості. Суб'єкти національної економіки.  
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Елементи середовища функціонування національної економіки. Сектори, ознаки 

національної економіки. Основні цілі структурної перебудови економіки. Валовий 

внутрішній продукт (валовий національний продукт), його складові та методи обчислення. 

 

Тема 3 

Галузеві ринки: поняття і характеристика типів 

Галузеві ринки, поняття, характеристика типів. Мета державної галузевої політики.  

Основними концепціями, що становлять базис галузевої політики, служать:  економічна 

ефективність; оптимізація поведінки економічних агентів, краще функціонування 

суспільства в цілому. Галузева політика держави переслідує загальні громадські інтереси: 

захист національної промисловості;  допомога фірмам і галузям у важких ситуаціях; 

розвиток регіонів;  захист зайнятості;  стимулювання фірм-лідерів;  захист від іноземного 

капіталу; розвиток дрібного і середнього бізнесу; захист прав споживачів; встановлення 

правил добросовісної конкуренції. Методи здійснення галузевої політики. Типи галузевої 

політики. Активна галузева політика. Пасивна галузева політика. Концепція "сприятливого 

економічного клімату".  

 

Тема 4 

Галузева політика в системі державного регулювання економіки.  Механізм 

державного регулювання природних монополій 

Суть механізму державного регулювання економіки. Структурні компоненти  

механізму державного регулювання економіки. Методи, інструменти, важелі механізму 

державного регулювання економіки. Податки. Кредити. Природна монополія, її суть, 

особливості, причини виникнення. Державне ціноутворення на продукцію природної 

монополії. Сучасні моделі державного регулювання економіки. Кейнсіанська і неокласична 

моделі державного регулювання . Монетаристи про економічну роль держави. 

 

Тема 5 

Антимонопольна політика держави 

 

Суть, цілі державної антимонопольної політики. Антимонопольним комітетом  

України, його функції, завдання. Законодавча база державної антимонопольної політики. 

Попередження зловживань монопольним становищем. 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. 

 

Тема 6 

Торгівля як галузь економіки. Зовнішньоторговельна політика в  

  умовах недосконалої конкуренції на світовому ринку 

Зовнішньоторговельна політика: суть та інструменти. Зовнішньоторговельна  

політика як цілеспрямований вплив держави на торгівельні відносини з іншими країнами. 

Основні цілі зовнішньо-торгівельної політики : зміна ступеня і способу участі країни в  



9 

 

міжнародному поділі праці; зміна обсягу експорту та імпорту; зміна структури зовнішньої 

торгівлі; забезпечення країни необхідними ресурсами (сировиною, енергією і т.п.); зміна 

співвідношення експортних та імпортних цін. Види зовнішньо – торговельної політики. 

Політика вільної торгівлі («фрітредерство») – політика мінімального державного втручання у 

зовнішню торгівлю, яка розвивається на основі ринкового попиту і пропозиції. 

Протекціонізм, його види. Селективний, галузевий, прихований протекціонізм. 

Державне регулювання міжнародної торгівлі: одностороннє, двостороннє,  

багатостороннє. Правові режими. Режим найбільшого сприяння (РНС) – умова, закріплена в 

міжнародних торгових угодах, яка передбачає надання сторонам, які домовляються, один 

одному всіх прав, переваг та пільг, якими користується або буде користуватися будь-яка 

третя держава. 

Винятки РНС: винятки для сусідніх країн – їх цілю є полегшити прикордонну 

торгівлю(1% світової торгівлі); винятки і переваги, які випливають з угод про створення 

митних союзів і зон вільної торгівлі декількох країн (в рамках інтеграційних угрупувань 

здійснюється до 40% міжнародної торгівлі); винятки для країн, що розвиваються в рамках 

загальної системи преференції, яка передбачає надання високорозвинутими та країнами з 

перехідною економікою митних пільг країнам, що розвиваються у вигляді ліквідації або 

значного зниження тарифів на імпорт товарів із цих країн. Національний режим – режим 

економічних відносин між державами, при якому одна держава надає іноземним фізичним і 

юридичним особам режим не менш сприятливий, ніж режим для своїх юридичних і фізичних 

осіб. Найчастіше національний режим використовується у відносинах між країнами-членами 

інтеграційних угрупувань і застосовується для вивозу капіталу. Інститути управління ЗЕД на 

території України включають:  державні органи управління; інститути недержавного 

регулювання ЗЕД (оперативно-комерційний апарат). 

 

 

Тема 7 

Державна структурна політика України 

Стратегічні цілі державної структурної політики України. Зміст поняття «структурна  

політика держави».  Роль структурної політики держави. Основні цілі структурної політики 

держави, розвиток якої впливає на економічне зростання та підвищення національної 

конкурентоспроможності на світовому рівні. 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.  

 

Тема 8 

Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання регіону 

Етапи розвитку теоретичних поглядів стосовно галузевих структурних зрушень задля  

визначення основних чинників впливу на економічне зростання регіону. Формування 

галузевої структури регіону та встановлено роль і значення галузевих зрушень у вказаних 

процесах. Специфіка галузевих зрушень в економіці регіонів. Конкурентоспроможність 

галузей. Основні завдання галузевих структурних зрушень.  
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Тема 9 

Спеціалізація, кооперування і комбінування на галузевих ринках  

Зміст, особливості концентрації, спеціалізації, кооперування. Комбінати. Передумови  

комбінування. Найважливішою з них є високий рівень концентрації виробництва. Масштаби 

випуску основного продукту визначають розмір утворюваних напівпродуктів, відходів. 

Форми комбінування. Комбінування, що грунтується на комплексному використанні 

сировини (горизонтальне). Характерною його ознакою є наявність кількох паралельних 

потоків переробки вихідної сировини, у результаті яких одержують кінцеву продукцію двох 

або більше галузей чи підгалузей. Комбінування на основі утилізації відходів виробництва. 

Горизонтальне комбінування. 

 

 

Тема 10 

Економіка ринку промислової продукції 

Зміст, особливості та інструментарій державної промислової політики. Значення  

державної промислової політики.  Завдання державного регулювання розвитку промислового 

виробництва: формування конкурентного національного ринку промислової продукції; 

стабілізація основних показників промислового виробництва; структурна перебудова 

промисловості; технічне і технологічне оновлення галузей промисловості; підвищення 

конкурентоспроможності  вітчизняних товарів промислового виробництва; розвиток 

імпортного  та експортного виробництва; забезпечення екологічності промислового 

виробництва. Основні засоби ефективності промислового виробництва.  

 

Тема 11 

Економіка ринку сільськогосподарської продукції, ринку продукції 

лісового господарства 

Суть аграрної політики.  Основні напрями аграрної політики України. Мета і  

пріоритети аграрної політики України. Особливості бюджетно-податкової та кредитно-

фінансової політики в аграрному секторі. Політика держави щодо регулювання ринків 

сільськогосподарської продукції та матеріально-технічного забезпечення виробників.  

Державна політика щодо аграрної науки, освіти й інформаційного забезпечення виробників. 

Державна політика стимулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки. 

 

Тема 12 

Економіка ринку ІТ-технологій та ринку зв’язку 

          Суть та значення сфери інформаційних технологій для економіки України в контексті 

світових інтеграційних процесів. Тенденції розвитку ринку ІТ-технологій. Основні 

економічні показники розвитку галузі. Основні перешкоди та способи їх усунення. 

Інформаційні технології. Інформатизація. Інформаційні послуги. Загальна характеристика 

ринку зв’язку. Економічні особливості зв’язку та його значення. Галузі зв’язку. 

Підприємства зв’язку. Трафік, веб-трафік, мультимедія-трафік, трафік вантажних перевезень. 

Сучасний стан галузі зв’язку та інформатизації в Україні. 

 

Тема 13 

Будівельна галузь та її економіко-організаційні особливості 

 Загальна характеристика будівельної галузі. Особливості будівництва як галузі 

національної економіки. Структура інвестиційного циклу і економічна ефективність 
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інвестицій. Кошторисна вартість і собівартість об’єктів будівництва. Будівельний кластер, 

суть та значення. 

 

 

Тема 14 

Ринок побутового обслуговування 

Ринок побутових послуг, суть та значення. Класифікація і види послуг ринку побутового 

обслуговування населення. Тенденції і стан розвитку побутового обслуговування населення. 

 

Тема 15 

Розвиток сільських територій та соціальна політика у сільській 

місцевості. Ринок праці. 

Розвиток сільських територій у контексті продовольчої безпеки: європейський досвід  

та українські реалії. Державна політика щодо розвитку сільських територій. Оцінка 

потенціалу розвитку сільських територій України в контексті європейської інтеграції. 

Основні бар’єри на шляху розвитку сільських територій України в руслі модернізаційної 

парадигми ЄС. Напрями підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в 

контексті сталого розвитку сільських територій. 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.  

 

Тема 16 

Державна галузева політика та управління у сферах суспільного життя 

Функції держави у сфері регулювання господарських процесів. Бюджетна політика.  

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. 

 

 

РОЗДІЛ 5. СПИСОК   РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна література 

1. Глобальне переформатування світової економіки: причини, тенденції. URL : 

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

2. Геєць В. М. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці 

України: в 3-х т. К. : Фенікс, 2007. Т1. Економіка знань – модернізаційний проект 

України. 544 с. 

3. Гусєв В. О. Державна інноваційна політика: методологія формування і 

впровадження : монографія.  Донецьк : Юго-Восток, 2011.  624 с.  

4. Державна служба в Україні : соціально-правовий та організаційний аспекти : 

навч. посіб. авт. кол. : Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, В. А. Науменко та ін. ; за заг. 

ред. Р. А. Науменко, Л. М. Гогіної. - К. : НАДУ, 2011. - 204 с.  

5. Добровольская О. П. Региональная экономика: учеб. пособ. / О. П. 

Добровольская. – Симферополь : Эльиньо, 2007. – 262 с.  

Додаткова література 

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


12 

 

6. Економічна енциклопедія: у трьох томах / редкол.: … С.В. Мочерний (відп. 

ред.) та ін. – Т. 3. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.  

7. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : 

НАДУ, 2011. ; т. 6. С. 315 - 317.  

8. Єщенко П. С. Економічна теорія і економічна політика в трансформаційному 

суспільстві. Економіка та прогнозування. 2016. №4. Вип. 15.  С.21-24.  

 

Джерела офіційної інформації в мережі інтернет 

1.Антимонопольний комітет України. URL : http://www.amc.gov.ua/  

2. Верховна Рада України. URL : http://www.rada.gov.ua/  

3. Federal Trade Commission. URL : www.ftc.gov  

4. International Journal of Industrial Organization. URL : https://www.journals. 

elsevier.com/international-journal-of-industrial-organization/  

5. NBER Papers on Industrial Organization/ URL : http://www.nber.org/ 

papersbyprog/IO.html  

6. Review of Industrial Organization. URL : https://link.springer.com/journal/ 11151  

7. The United States Department of Justice. URL : https://www.justice.gov 

8. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 № 2211-

ІІІ (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua 

9. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII (зі 

змін. та допов.). Верховна Рада України. URL :  http://zakon.rada.gov.ua 

10. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змін. 

та допов.).  Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua 

11. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 01.12.1998 № 

284-XIV (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


13 

 

РОЗДІЛ 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА 

ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  

№ 

т 

е 

м 

и 

 

 

Назва теми 

Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних 

годин 

Всього в т.ч.: лекції семінарськ

і (практ) СРС/ 

ІНДЗ 

ауд 

1 Методологія дослідження 

галузевих структур. Об’єкт, 

предмет і завдання економіки 

галузевих ринків 

3 1 2 1 1 

2 Національна економіка, її 

галузева структура 

3 1 2 1 1 

3 Галузеві ринки: поняття і 

характеристика типів 

3 1 2 1 1 

4 Галузева політика в системі 

державного регулювання 

економіки. Механізм 

державного регулювання 

природних монополій  

3 1 2 1 1 

5 Антимонопольна політика 

держави 

4 2 2 1 1 

6 Торгівля як галузь економіки. 

Зовнішньоторговельна 

політика в умовах 

недосконалої конкуренції на 

світовому ринку 

4 2 2 1 1 

7 Державна структурна 

політика України 

4 2 2 1 1 

8 Галузеві структурні зрушення 

як чинник економічного 

зростання регіону 

4 2 2 1 1 

9 Спеціалізація, кооперування і 

комбінування на галузевих 

ринках 

8 5/1 3 2 1 

10 Економіка ринку промислової 

продукції 

8 5/1 3 2 1 

11 Економіка ринку 

сільськогосподарської 

продукції, ринку продукції  

лісового господарства 

8 5/1 3 2 1 

12 Економіка ринку ІТ-

технологій та ринку зв’язку 

8 5/1 3 2 1 

13 Будівельна галузь та її 

економіко-організаційні 

особливості 

8 5/1 3 2 1 

14 Ринок побутового 

обслуговування 

8 5/1 3 2 1 

15 Розвиток сільських територій 

та соціальна політика у 

сільській  

місцевості. Ринок праці. 

8 5/1 3 2 1 

16 Державна галузева політика та 

управління у сферах 

суспільного життя 

8 5/1 3 2 1 

 Всього  90 50/8 40 24 16 



14 

 

 

РОЗДІЛ 7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять 

№ 

п/п 
Тема та короткий зміст заняття 

К-ть 

годин 

1

1 

Тема 1 

Методологія дослідження галузевих структур. Об’єкт, предмет і 

завдання економіки галузевих ринків 

Економіка галузевих ринків як наука і як навчальна дисципліна. 

Економіку галузевих ринків як науку про особливості організації та 

економічні наслідки функціонування галузевих ринків і стратегічної 

поведінки виробників в умовах ринків з недосконалою конкуренцією. 

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. Методологія економіки галузевих ринків. Історія розвитку 

економіки галузевих ринків. 

1 

2

2 

Тема 2 

Національна економіка, її галузева структура 
Національна економіка, її суть, особливості. Суб'єкти національної 

економіки. Елементи середовища функціонування національної 

економіки. Сектори, ознаки національної економіки. Основні цілі 

структурної перебудови економіки. Валовий внутрішній продукт 

(валовий національний продукт), його складові та методи обчислення. 

1 

3 

Тема 3 

Галузеві ринки: поняття і характеристика типів 

Галузеві ринки, поняття, характеристика типів. Мета державної 

галузевої політики. Основними концепціями, що становлять базис 

галузевої політики, служать:  економічна ефективність; оптимізація 

поведінки економічних агентів, краще функціонування суспільства в 

цілому. Галузева політика держави переслідує загальні громадські 

інтереси: захист національної промисловості;  допомога фірмам і 

галузям у важких ситуаціях; розвиток регіонів;  захист зайнятості;  

стимулювання фірм-лідерів;  захист від іноземного капіталу; розвиток 

дрібного і середнього бізнесу; захист прав споживачів; встановлення 

правил добросовісної конкуренції. Методи здійснення галузевої 

політики. Типи галузевої політики. Активна галузева політика. Пасивна 

галузева політика. Концепція "сприятливого економічного клімату".  

1 

4 

 Тема 4 

Галузева політика в системі державного регулювання економіки.  

Механізм державного регулювання природних монополій 

Суть механізму державного регулювання економіки. Структурні 

компоненти механізму державного регулювання економіки. Методи, 

інструменти, важелі механізму державного регулювання економіки. 

Податки. Кредити. Природна монополія, її суть, особливості, причини 

виникнення. Державне ціноутворення на продукцію природної 

1 
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монополії.Сучасні моделі державного регулювання економіки. 

Кейнсіанська і неокласична моделі державного регулювання . 

Монетаристи про економічну роль держави. 

5 

Тема 5 

Антимонопольна політика держави 

Суть, цілі державної антимонопольної політики. Антимонопольним 

комітетом України, його функції, завдання. Законодавча база державної 

антимонопольної політики. Попередження зловживань монопольним 

становищем. 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. 

1 

6 

Тема 6 

Торгівля як галузь економіки. Зовнішньоторговельна політика в 

умовах недосконалої конкуренції на світовому ринку 

Зовнішньоторговельна політика: суть та інструменти. 

Зовнішньоторговельна політика як цілеспрямований вплив держави на 

торгівельні відносини з іншими країнами. Основні цілі зовнішньо-

торгівельної політики : зміна ступеня і способу участі країни в  

міжнародному поділі праці; зміна обсягу експорту та імпорту; зміна 

структури зовнішньої торгівлі; забезпечення країни необхідними 

ресурсами (сировиною, енергією і т.п.); зміна співвідношення 

експортних та імпортних цін. Види зовнішньо – торговельної політики. 

Політика вільної торгівлі («фрітредерство») – політика мінімального 

державного втручання у зовнішню торгівлю, яка розвивається на основі 

ринкового попиту і пропозиції. Протекціонізм, його види. Селективний, 

галузевий, прихований протекціонізм. Державне регулювання 

міжнародної торгівлі: одностороннє, двостороннє, багатостороннє. 

Правові режими. Режим найбільшого сприяння (РНС) – умова, 

закріплена в міжнародних торгових угодах, яка передбачає надання 

сторонам, які домовляються, один одному всіх прав, переваг та пільг, 

якими користується або буде користуватися будь-яка третя держава. 

Винятки РНС: винятки для сусідніх країн – їх цілю є полегшити 

прикордонну торгівлю(1% світової торгівлі); винятки і переваги, які 

випливають з угод про створення митних союзів і зон вільної торгівлі 

декількох країн (в рамках інтеграційних угрупувань здійснюється до 

40% міжнародної торгівлі); винятки для країн, що розвиваються в 

рамках загальної системи преференції, яка передбачає надання 

високорозвинутими та країнами з перехідною економікою митних пільг 

країнам, що розвиваються у вигляді ліквідації або значного зниження 

тарифів на імпорт товарів із цих країн. Національний режим – режим 

економічних відносин між державами, при якому одна держава надає 

іноземним фізичним і юридичним особам режим не менш сприятливий, 

ніж режим для своїх юридичних і фізичних осіб. Найчастіше 

1 
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національний режим використовується у відносинах між країнами-

членами інтеграційних угрупувань і застосовується для вивозу капіталу. 

Інститути управління ЗЕД на території України включають:  державні 

органи управління; інститути недержавного регулювання ЗЕД 

(оперативно-комерційний апарат). 

7 

Тема 7 

Державна структурна політика України 

Стратегічні цілі державної структурної політики України. Зміст поняття 

«структурна  

політика держави».  Роль структурної політики держави. Основні цілі 

структурної політики держави, розвиток якої впливає на економічне 

зростання та підвищення національної конкурентоспроможності на 

світовому рівні. 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.  

1 

7

8 

Тема 8 

Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання 

регіону 

Етапи розвитку теоретичних поглядів стосовно галузевих структурних 

зрушень задля  

визначення основних чинників впливу на економічне зростання регіону. 

Формування галузевої структури регіону та встановлено роль і значення 

галузевих зрушень у вказаних процесах. Специфіка галузевих зрушень в 

економіці регіонів. Конкурентоспроможність галузей. Основні завдання 

галузевих структурних зрушень.  

1 

9 

Тема 9 

Спеціалізація, кооперування і комбінування на галузевих ринках 

Зміст, особливості концентрації, спеціалізації, кооперування. Комбінати. 

Передумови комбінування. Найважливішою з них є високий рівень 

концентрації виробництва. Масштаби випуску основного продукту 

визначають розмір утворюваних напівпродуктів, відходів. Форми 

комбінування. Комбінування, що грунтується на комплексному 

використанні сировини (горизонтальне). Характерною його ознакою є 

наявність кількох паралельних потоків переробки вихідної сировини, у 

результаті яких одержують кінцеву продукцію двох або більше галузей 

чи підгалузей. Комбінування на основі утилізації відходів виробництва. 

Горизонтальне комбінування. 

2 

10 

Тема 10 

Економіка ринку промислової продукції 

Зміст, особливості та інструментарій державної промислової та аграрної 

політики. Значення державної промислової політики.  Завдання 

державного регулювання розвитку промислового виробництва: 

формування конкурентного національного ринку промислової 

продукції; стабілізація основних показників промислового виробництва; 

структурна перебудова промисловості; технічне і технологічне 

оновлення галузей промисловості; підвищення конкурентоспроможності  

вітчизняних товарів промислового виробництва; розвиток імпортного  та 

2 
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експортного виробництва; забезпечення екологічності промислового 

виробництва. Основні засоби ефективності промислового виробництва.  

 

11 

Тема 11 

Економіка ринку сільськогосподарської продукції, ринку продукції 

лісового господарства 

Суть аграрної політики.  Основні напрями аграрної політики України. 

Мета і пріоритети аграрної політики України. Особливості бюджетно-

податкової та кредитно-фінансової політики в аграрному секторі. 

Політика держави щодо регулювання ринків сільськогосподарської 

продукції та матеріально-технічного забезпечення виробників.  

Державна політика щодо аграрної науки, освіти й інформаційного 

забезпечення виробників. Державна політика стимулювання розвитку 

підприємництва в аграрному секторі економіки. 

2 

12 

Тема 12 

Економіка ринку ІТ-технологій та ринку зв’язку 

Розвиток сільських територій у контексті продовольчої безпеки: 

європейський досвід  

та українські реалії. Державна політика щодо розвитку сільських 

територій. Оцінка потенціалу розвитку сільських територій України в 

контексті європейської інтеграції. Основні бар’єри на шляху розвитку 

сільських територій України в руслі модернізаційної парадигми ЄС. 

Напрями підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 

в контексті сталого розвитку сільських територій. 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.  

2 

13 

Тема 13 

Будівельна галузь та її економіко-організаційні особливості 

Загальна характеристика будівельної галузі. Особливості будівництва як 

галузі національної економіки. Структура інвестиційного циклу і 

економічна ефективність інвестицій. Кошторисна вартість і собівартість 

об’єктів будівництва. Будівельний кластер, суть та значення. 

2 

14 

Тема 14 

Ринок побутового обслуговування 

Ринок побутових послуг, суть та значення. Класифікація і види послуг 

ринку побутового обслуговування населення. Тенденції і стан розвитку 

побутового обслуговування населення. 

2 

15 

Тема 15 

Розвиток сільських територій та соціальна політика у сільській 

місцевості. Ринок праці. 

Розвиток сільських територій у контексті продовольчої безпеки: 

європейський досвід та українські реалії. Державна політика щодо 

розвитку сільських територій. Оцінка потенціалу розвитку сільських 

територій України в контексті європейської інтеграції. Основні бар’єри 

2 



18 

 

на шляху розвитку сільських територій України в руслі модернізаційної 

парадигми ЄС. Напрями підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва в контексті сталого розвитку 

сільських територій. 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. 

16 

Тема 16 

Державна галузева політика та управління у сферах суспільного 

життя 

Функції держави у сфері регулювання господарських процесів. 

Бюджетна політика. 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. 

2 

Разом 24 
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7.2. Календарно-тематичний план семінарських (практичних) занять  

 

№ 

п/п 
Тема та короткий зміст заняття 

К-ть 

годин 

1 Практичне заняття № 1 

Методологія дослідження галузевих структур. Об’єкт, предмет і завдання 

економіки галузевих ринків. Національна економіка, її галузева структура 

2 

2 Практичне заняття № 2 

Галузеві ринки: поняття і характеристика типів 

Галузева політика в системі державного регулювання економіки. Механізм 

державного регулювання природних монополій 

2 

3 Практичне заняття № 3 

Антимонопольна політика держави 

Торгівля як галузь економіки. Зовнішньоторговельна політика в умовах 

недосконалої конкуренції на світовому ринку 

2 

4 Практичне заняття № 4 

Державна структурна політика України 

Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання регіону 

2 

5 Практичне заняття № 5 

Спеціалізація, кооперування і комбінування на галузевих ринках 

Економіка ринку промислової продукції 

2 

6 Практичне заняття № 6 

Економіка ринку сільськогосподарської продукції, ринку продукції  

лісового господарства 

Економіка ринку ІТ-технологій та ринку зв’язку 

2 

7 Практичне заняття № 7 

Будівельна галузь та її економіко-організаційні особливості 

Ринок побутового обслуговування 

2 

8 Практичне заняття № 8 

Розвиток сільських територій та соціальна політика у сільській   

місцевості. Ринок праці. 

Державна галузева політика та управління у сферах суспільного життя 

2 

 Разом 16 
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7.3. Індивідуальна науково-дослідна робота 

Наукова робота студентів дисципліни «Теорія та економіка галузевих ринків» 

включає підготовку рефератів, презентацію їх на заняттях (за темами), студентських 

конференціях, підготовка наукових статей і інше. Захист реферату, попередньо 

перевіреного викладачем, відбувається на практичному занятті, тема якого відповідає 

тематиці проведеного дослідження або позааудиторно, під час консультацій. 

Науково-дослідна робота може бути зарахованою, якщо студент підготував статтю чи 

виголосив доповідь на науковій конференції за темою дослідження.  

 Етапи виконання науково-дослідної роботи  

1. Опрацювання літературних і наукових джерел, матеріалів суб’єктів 

господарювання для написання реферату. 

2. Складання плану реферату. 

3. Написання реферату. 

4. Надання реферату на перевірку і рецензію викладачеві. 

5. Робота з підготовки реферату до презентації. 

6. Презентація реферату. 

  

ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

1.        Методологія дослідження галузевих структур. Об’єкт, предмет і  

  завдання економіки галузевих ринків 

2. Національна економіка, її галузева структура 

3. Галузеві ринки: поняття і характеристика типів 

4. Галузева політика в системі державного регулювання економіки.  

  Механізм державного регулювання природних монополій 

5. Антимонопольна політика держави 

6. Торгівля як галузь економіки. Зовнішньоторговельна політика в  

  умовах недосконалої конкуренції на світовому ринку 

7. Державна структурна політика України 

8. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання  

  регіону 

9. Спеціалізація, кооперування і комбінування на галузевих ринках 

10.      Економіка ринку промислової продукції 

11. Економіка ринку сільськогосподарської продукції, ринку продукції  

  лісового господарства  

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

13.      Будівельна галузь та її економіко-організаційні особливості 

14.      Ринок побутового обслуговування 

15.      Розвиток сільських територій та соціальна політика у сільській   

          місцевості. Ринок праці. 

16. Державна галузева політика та управління у сферах суспільного  

  життя. 

 

 

ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

Тема ІНДЗ обирається відповідно до порядкового номера студента в групі. 

Інша тематика може бути запропонована студентом самостійно і погоджена з 
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викладачем. Кожна із запропонованих тем має бути пов’язана з конкретним об’єктом 

дослідження – підприємством, установою, організацією. 

Обсяг реферату повинен становити 10-15 сторінок тексту (комп’ютерний 

набір). Набір тексту та його роздрукування здійснюються в редакторі Word з одного 

боку аркуша білого паперу формату А4 через півтора міжрядкових інтервали до 

тридцяти рядків на сторінці (приблизно по 60 знаків у рядку) з використанням 

стандартного шрифту Times New Roman розміром 14. Для виділення окремих місць 

допускаються також курсив, напівжирний курсив і напівжирний шрифт. Текст 

реферату необхідно друкувати на текстовому полі сторінки розміром 170 х 257 мм, 

залишаючи відповідно поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 

мм, нижнє – 20 мм. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі 

написання роботи, можна виправляти зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на 

тому ж місці виправленого тексту рукописним способом. 

Заголовки структурних частин реферату: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ 1», «РОЗДІЛ 

2», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими 

літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту. Заголовки підрозділів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу 

напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок 

складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці 

в підбір до тексту звичайним шрифтом. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до 

тексту, ставиться крапка. Кожну структурну частину реферату необхідно починати з 

нової сторінки. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і т.д. подають арабськими цифрами 

без знаку №. Першою сторінкою реферату є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не 

проставляють. На наступних сторінках реферату номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Номер розділу проставляють після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, 

потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з 

номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці 

номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого 

розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Зміст реферату повинен відповідати темі, зазначеній у заголовку.  Кількість 

опрацьованої літератури в залежності від теми реферату може складати від 5 до 25 

джерел. 

План реферату складається зі вступу, 2-4 розділів (можливі підрозділи), висновків та 

списку використаної літератури. У вступі зазначаються актуальність теми, причини 

вибору саме цієї теми студентом, цілі та завдання дослідження, а також короткий 

огляд-аналіз опрацьованої літератури (історіографія питання). Висновки містять у 
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собі результати дослідження, до яких дійшов студент, опрацювавши означену 

літературу, відповідно до цілей і завдань, вказаних у вступі. 

 Оформлення реферату: 

а) 1-й аркуш – титульний; 

б) 2-й аркуш – план реферату з обов’язковим зазначенням сторінок; 

в) нумерація сторінок починається з третього аркуша; 

г) на останньому аркуші вмішується список джерел використаної літератури.  

Реферат оцінюється від 0 до 40 балів. При нарахуванні балів беруться до уваги 

наступні чинники: 

а) відповідність змісту реферату зазначеній темі та плану; 

б) кількість опрацьованої літератури та якість її опрацювання; 

в) наявність аналізу літератури, співставлення різних точок зору авторів, 

узагальнень та обґрунтованих власних висновків; 

г) кількість та якість зазначених посилань; 

д) логічний, ясний та правильний виклад матеріалу, грамотна, літературна мова; 

е) відповідність оформлення реферату до поданих вимог. 

 

 

 

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

1.Методологія дослідження галузевих структур.  

2.Об’єкт, предмет і завдання економіки галузевих ринків. Національна економіка, її суть, 

особливості.  

3.Суб'єкти національної економіки. Елементи середовища функціонування національної 

економіки.  

4.Сектори, ознаки національної економіки.  

5.Основні цілі структурної перебудови економіки.  

6.Валовий внутрішній продукт (валовий національний продукт), його складові та методи 

обчислення. 

7.Галузева політика, поняття, характеристика типів.  

8.Мета державної галузевої політики.  

9.Основними концепціями, що становлять базис галузевої політики, служать:  економічна 

ефективність; оптимізація поведінки економічних агентів, краще функціонування 

суспільства в цілому.  

10.Галузева політика держави переслідує загальні громадські інтереси 

11.Методи здійснення галузевої політики.  

12.Типи галузевої політики. Активна галузева політика. Пасивна галузева політика.  

13.Концепція "сприятливого економічного клімату".  

14.Суть механізму державного регулювання економіки.  

15.Структурні компоненти механізму державного регулювання економіки.  

16.Методи, інструменти, важелі механізму державного регулювання економіки. Податки. 

Кредити.  

17.Природна монополія, її суть, особливості, причини виникнення.  

18.Державне ціноутворення на продукцію природної монополії.  

19.Сучасні моделі державного регулювання економіки.  

20.Кейнсіанська і неокласична моделі державного регулювання .  
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21.Монетаристи про економічну роль держави. 

22.Суть, цілі державної антимонопольної політики.  

23.Антимонопольним комітетом України, його функції, завдання.  

24.Законодавча база державної антимонопольної політики. 

25.Попередження зловживань монопольним становищем.  

26.Антимонопольне регулювання як одним із напрямків державної антимонопольної 

політики.  

27.Зовнішньоторговельна політика: суть та інструменти.  

28.Зовнішньоторговельна політика як цілеспрямований вплив держави на торгівельні 

відносини з іншими країнами. 

29.Основні цілі зовнішньо-торгівельної політики. 

30.Види зовнішньо – торговельної політики. Політика вільної торгівлі. 

31.Протекціонізм, його види. Селективний, галузевий, прихований протекціонізм. 

32.Державне регулювання міжнародної торгівлі: одностороннє, двостороннє, 

багатостороннє.  

33.Правові режими. Режим найбільшого сприяння (РНС). Винятки РНС. 

34.Національний режим. 

35.Інститути управління ЗЕД на території України включають:  державні органи управління; 

інститути недержавного регулювання ЗЕД (оперативно-комерційний апарат). 

36.Стратегічні цілі державної структурної політики України.  

37.Зміст поняття «структурна політика держави».   

38.Роль структурної політики держави.  

39.Основні цілі структурної політики держави, розвиток якої впливає на економічне 

зростання та підвищення національної конкурентоспроможності на світовому рівні.  

40.Пріоритети промислової, інвестиційної та інноваційної політики у структурній політиці 

держави.  

41.Етапи державної структурної політики при формуванні інноваційної політики.  

42.Стримуючі чинники щодо основних напрямів реалізації структурної політики держави.  

43.Етапи розвитку теоретичних поглядів стосовно галузевих структурних зрушень задля 

визначення основних чинників впливу на економічне зростання регіону.  

44.Формування галузевої структури регіону та встановлено роль і значення галузевих 

зрушень у вказаних процесах.  

45.Специфіка галузевих зрушень в економіці регіонів.  

46.Конкурентоспроможність галузей.  

47.Основні завдання галузевих структурних зрушень.  

48.Зміст, особливості та інструментарій державної промислової та аграрної політики. 

49.Ринок промислової продукції.   

50.Завдання державного регулювання розвитку промислового виробництва. 

51.Основні засоби ефективності промислового виробництва.  

52.Що таке промислова політика? 

53.Якими є основні цілі промислової політики держави на сучасному етапі? 

54.У чому полягають основні завдання промислової політики? 

55.Яким є місце внутрішнього ринку у системі пріоритетів національної економічної 

політики? 

56.Розкрийте необхідність реформування відносин в аграрній сфері. 

57.Якими мають бути основні напрями вдосконалення аграрної політики в Україні? 

58.Розкрийте основні напрями стимулювання попиту на продукцію національних виробників 

в Україні. 

59.Проаналізуйте систему ризиків для аграрного сектора, пов'язані з входженням України до 

СОТ, та сформулюйте напрями їх мінімізації. 

60.Суть аграрної політики.   

61.Основні напрями аграрної політики України.  

62.Мета і пріоритети аграрної політики України.  
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63.Особливості бюджетно-податкової та кредитно-фінансової політики в аграрному секторі.  

64.Політика держави щодо регулювання ринків сільськогосподарської продукції та 

матеріально-технічного забезпечення виробників.   

65.Державна політика щодо аграрної науки, освіти й інформаційного забезпечення 

виробників.  

66.Державна політика стимулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі 

економіки. 

67.Розвиток сільських територій у контексті продовольчої безпеки: європейський досвід та 

українські реалії.  

68.Державна політика щодо розвитку сільських територій.  

69.Оцінка потенціалу розвитку сільських територій України в контексті європейської 

інтеграції.  

70.Основні бар’єри на шляху розвитку сільських територій України в руслі модернізаційної 

парадигми ЄС.  

71.Напрями підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в контексті 

сталого розвитку сільських територій. 

72.Становлення багатофункціональної економіки на сільських територіях як основа їх 

наближення до стандартів ЄС.  

73.Концептуальні засади інноваційного розвитку сільських територій України в контексті 

адаптації економічної політики до вимог і стандартів ЄС.  

74. Управління в галузі соціальної сфери.  

75. Управління в галузі охороною здоров'я України.  

76.  Галузеві ринки в ІТ-технологіях.  

77. Галузеві ринки в сфері зв’язку. 

78. Галузевий ринок у сфері освіти.  

79. Галузевий ринок у сфері культури.  

80. Управління етнонаціональним розвитком суспільства.  

РОЗДІЛ 9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 Оцінювання рівня знань студента проводиться за модульно-рейтинговою системою 

відповідно до розпорядження по факультету управління фінансами та бізнесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка №1-р «Про організацію освітнього процесу 

на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І.Франка у 2015-2016 навчальному 

році» від 31.08.2014р. 

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр 

визначається як середня арифметична з поточних балів за 5-бальною шкалою, відображених 

у журналі обліку відвідування та успішності, помножена на встановлений коефіцієнт 

переводу k=10. 

 

 
 9.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів  

Поточний контроль 

    

Р
А

З
О

М
 –

 1
0
0
 б

а
л

ів
  

Практичні 

(семінарські) 

заняття  

 

 

Індивідуальна 

 науково-дослідна 

робота  

80 20 

 

100 балів 
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9.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів   

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтинг

у 

Максималь

на  

кількість 

балів 

1. Бали поточної успішності за участь на практичних заняттях 
До 

5балів 
40 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій 

та законів; 

 правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх 

взаємозв’язку і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, 

знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх 

представників; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, 

матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні 

та за її межами; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них 

під час розкриття питань; 

 знання точних назв і функцій національних та міжнародних 

фінансово-кредитних установ, історії їх створення і ролі при 

вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні 

5 балів 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча 

б одного з пунктів, указаних вище (якщо він  потрібний для 

вичерпного розкриття питання); 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час 

використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні 

історичні періоди та факти, неточності у формулюванні термінів і 

категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і 

знаходить правильні відповіді 

4 бали 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох 

з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання); 

 одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки «добре»; 

 відповідь малообгрунтована, неповна; 

 студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами 

3 бали 



26 

 

періодичної преси  

з фінансових та загальноекономічних питань; 

 студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити 

свої помилки 

 порівняно з  відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття 

трьох чи більше  пунктів, указаних вище (якщо вони  потрібні для 

вичерпного розкриття питання); 

 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки «задовільно»; 

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки 

не відповідають загальноприйнятим, хибні; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; 

 допущені грубі помилки і студент не може їх виправити 

1-2 бали 

 

 

 

 

 студент не готовий до заняття. 0 балів 

2. Індивідуальна науково-дослідна робота 
До  

10 балів 
10 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, 

опрацювання додаткових джерел літератури,  використання 

практичних матеріалів, виступ перед групою 

10 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, 

опрацювання додаткових джерел літератури,  використання 

практичних матеріалів 

8 

▪ робота суто компілятивного рівня 
До 5 

3. Екзамен 

 

До 50 

балів 
50 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1.   Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові 

завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо 

в картці тестування записана правильна відповідь.  

15 балів 

2.   Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, 

якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі 

коментарі. 

15 балів 

3.   Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, 

необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, 

графіками, таблицями.  

20 балів 
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9.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами підсумкового контролю 

Рейтинг 

студента 

(балів) 

Оцінка 

за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

Оцінка 

за 

національною 

системою 

за системою 

факультету 

90 – 100 А 

Відмінно (EXCELENT) відмінне 

виконання з незначною кількістю 

помилок 

Відмінно 

 
5 

82 – 89 В 

Дуже добре (VERI GOOD) вище 

середніх стандартів, але з 

деякими помилками 

Добре 

 

4 

75 – 81 С 

Добре (GOOD) – в цілому 

змістовна і правильна робота з 

певною кількістю значних 

помилок 

Добре 

 

69 – 74 D 

Задовільно (SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

Задовільно 

3 

60 – 68 Е 

Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

Задовільно 

 

35 – 59 FX 

Незадовільно (FAIL) – 

необхідна ще певна додаткова 

робота для успішного складання 

екзамену 
Незадовільно 2 

1 – 34 F 

Незадовільно (FAIL) – 

необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий повторний 

курс 

 

РОЗДІЛ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Викладання   дисципліни   супроводжується   наступним   методичним забезпеченням: 

-    опорні конспекти лекцій; 

-    завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять; 

-  завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи; 

-    структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал. 

РОЗДІЛ 11. МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з дисципліни 

 

Методи активізації процесу навчання Практичне застосування навчальних 

технологій 

1 2 

Проблемні лекції 

Проблемні лекції направлені на розвиток 

логічного мислення студентів, коло питань 

теми обмежується двома-трьома 

ключовими моментами, використовується 

досвід зарубіжних навчальних закладів. 

Тема 7. Державна структурна 

політика України  

Проблемні питання: 

Основні цілі структурної політики 

держави, розвиток якої впливає на 
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Студентам під час лекцій роздається 

друкований матеріал, виділяються головні 

висновки з питань, що розглядаються. 

При читанні лекцій студентам даються 

питання для самостійного розмірковування, 

на які лектор відповідає сам, не чекаючи 

відповідей студентів 

економічне зростання та підвищення 

національної конкурентоспроможності на 

світовому рівні. Пріоритети промислової, 

інвестиційної та інноваційної політики у 

структурній політиці держави. 

Тема 8. Галузеві структурні зрушення як 

чинник економічного зростання регіону 

Проблемні питання: 

Формування галузевої структури регіону та 

встановлено роль і значення галузевих 

зрушень у вказаних процесах. Специфіка 

галузевих зрушень в економіці регіонів. 

Конкурентоспроможність галузей. 

Мозкові атаки 

Мозкові атаки – метод розв’язання 

невідкладних завдань, сутність якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога 

більшу кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію 

 

Тема 10. Економіка ринку промислової 

продукції 

- мозкова атака щодо визначення 

основних факторів, які впливають на 

зростання конкурентоспроможності 

підприємств; 

- мозкова атака щодо вибору 

оптимальних методів управління 

прибутком. 

 

РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

 із законодавства України 

Ресурси внутрішньої мережі 

з навчальної дисципліни  

«Теорія та економіка галузевих ринків» 

  

▪ Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

▪ http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Державна податкова служба України 

▪ http://www.sta.gov.ua/ 

▪ Державна митна служба України 

▪ http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку  

▪ http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

▪ http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/ 

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua/ 

▪ Налоги и бухгалтерский учет: 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної 

дисципліни  

▪ Інтегрований навчально-атестаційний 

комплекс (підручник, автоматизована 

навчально-атестаційна система на 

компакт-диску та Інтернет-портал) 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем  

▪ Плани практичних занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання 

самостійної роботи (СРС) 

▪ Засоби діагностики знань студентів з 

навчальної дисципліни  

▪ інші 
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www.basa.tav.kharkov.ua/ 

▪ Право. Україна: 

▪ www.legal.com. ua/oqi-

bin/rnatrix.ogi/pravo. htrnl 

▪ Українське право: www.ukrpravo.com/ 

 

РОЗДІЛ 13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

 

№ з/п Зміни і доповнення до робочої 

програми (розділ, тема, зміст змін і 

доповнення) 

Навчальний рік Підпис завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


