МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет управління фінансами та бізнесу
Кафедра економіки та публічного управління

ПУ
УБ
БЛ
ЛІІЧ
ЧН
НО
ОГ
ГО
О У
УП
ПР
РА
АВ
ВЛ
ЛІІН
НН
НЯ
Я
П

КА
АФ
ФЕ
ЕД
ДР
РА
А Е
ЕК
КО
ОН
НО
ОМ
МІІК
КИ
И Т
ТА
А
К

Затверджено
на засіданні кафедри економіки та
публічного управління
факультету управління фінансами та
бізнесу
Львівського національного університету
імені Івана Франка
(Протокол № 1 від 30.08.2021 р.)

Завідувач кафедри

Капленко Г. В.

СИЛАБУС
з навчальної дисципліни

«Основи економічної науки»,
що викладається
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти із спеціальностей
281 Публічне управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Львів 2021 р.

1

Назва дисципліни
Адреса викладання
дисципліни
Факультет та
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Основи економічної науки
вул. Коперника, 3;
вул. Медової Печери, 53
Факультет управління фінансами та бізнесу,
Кафедра економіки та публічного управління

галузі знань: 07 “Управління та адміністрування”,
05 “Соціальні та поведінкові науки”,
28 “Публічне управління та адміністрування”
спеціальності:
072 “Фінанси, банківська справа та страхування”,
071 “Облік і оподаткування”,
051 “Економіка”,
281 “Публічне управління та адміністрування”
Стасишин Андрій Васильович, к.е.н., доцент, декан факультету
Викладачі
управління фінансами та бізнесу, доцент кафедри економіки та публічного
дисципліни
управління.
Пікулик Оксана Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та
публічного управління.
Табачук Андрій Ярославович, к.е.н., доцент кафедри економіки та
публічного управління.
Микитенко Олександр Вадимович, асистент кафедри економіки та
публічного управління.
Стасишин А.В.: et.dep.financial@lnu.edu.ua
Контактна
Пікулик О.І.: opikulyk73@gmail.com
інформація
Табачук А.Я.: andriy.tabachuk@lnu.edu.ua
викладачів
Микитенко О.В.: oleksandr.mykytenko.robota@gmail.com
Консультації з
Кожної середи , 1640-1740 год. (вул. Коперника, 3, ауд.510)
питань навчання по АБО
Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за
дисципліні
попередньою домовленістю).
відбуваються
Також можливі он-лайн консультації (середа 1700-1800) через Teams,
Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн
консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити.
Сторінка Методичні матеріали кафедри економіки та публічного
Сторінка курсу
управління
https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya
Предметом політичної економії є господарська діяльність людей та
Інформація про
економічні відносини між ними. Навчальна дисципліна «Основи
дисципліну
економічної науки» належить до нормативних дисциплін циклу
професійної та практичної підготовки, вивчення якої передбачено за
освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня – бакалавр.
Мета навчальної дисципліни: дослідити закони, які керують
Мета та цілі
виробництвом, розподілом, обміном, і споживанням життєвих благ, та
дисципліни
розробити методологічні основи механізму їх використання суспільством
з метою підвищення ефективності
Основні завдання навчальної дисципліни:
 поглиблене вивчення студентами основних економічних законів та
механізмів їх застування в господарській діяльності; розуміння
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Література для
вивчення
дисципліни

законів сучасної ринкової економіки;
 набуття студентами навичок здійснювати правильний вибір в ході
прийняття економічних рішень, розвинути в них економічне
мислення;
 опанування студентами вміння приймати виважені рішення в
інтересах зростання власного і суспільного достатку;
 розвиток вміння пристосовуватися до складних і мінливих
економічних умов;
 формування навичок адекватно діяти в умовах ринкових відносин.
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.
Основна література
1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка:
підручник: у 2 кн. / [С.М.Панчишин, П.І.Островерх, І.В.Грабинська та ін.];
за ред. С.М.Панчишина, П.І.Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Л.:
Апріорі, 2017. – Кн. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. –
567 с.
2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.
посіб.: у 2 кн. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка /
[С.М.Панчишин, П.І.Островерх, В.Б.Буняк та ін.]; за ред. С.Панчишина і
П.Островерха. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006.
3. Вступ до економічної теорії: Підручник. – Вид. третє, доповнене /
[З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. –
Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006.
4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка /
[З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред..
З.Г.Ватаманюка, О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2008.
5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / [З.Ватаманюк,
С.Панчишин, В.Буняк та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К:
Альтернативи, 2001.
Додаткова література
1. Бабинець М. Термінологічний словник для студентів економічних
спеціальностей / М. Бабинець . – К.: Центр навчальної літератури, 2019. –
216 с.
2. Базилюк А. Економічна теорія: Практикум / А.Базилюк, Ж.Дерій, В.
Концева та ін.– К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 312с.
3. Економічна теорія : навч. посібник / за заг. ред. проф. В. І.
Сідорова, проф. Є. М. Воробйова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна. –
2019. – 464 c.
4. Економічна теорія: методичні рекомендації до практичних робіт
для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад.
І. В. Пивавар, І. Ф. Лісна, Н. І. Шифріна. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
2020. – 42 с.
5. Економічна теорія: підручник / за заг. ред. В.П. Якобчук. – К.:
Видавництво Ліра-К, 2020. – 450 с.
6. Захарченко О. Основи економічної теорії / О. Захарченко, М.
Барановська, Ю. Козак та ін.– К.: Центр навчальної літератури, 2019. –
264 с.
7. Історія економіки та економічної думки у логічних схемах: навч.
посібник / О.В.Горбачевська, М.І.Хмелярчук, А.В.Стасишин; за ред.
3

О.В.Горбачевської. – К.: УБС НБУ, 2013. – 526 с.
8. Ковальчук В. Світова економіка: її історія та дослідники /
В.Ковальчук.– К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 632 с.
9. Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / І. В.
Кокарєв. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 100 с.
10. Макконнелл К.Р. Макроекономіка / К.Р.Макконнел, С.Л.Брю. –
Львів: Просвіта, 1997. – 672с.
11. Макконнелл К.Р. Мікроекономіка / К.Р.Макконнел, С.Л.Брю. –
Львів: Просвіта, 1999. – 650с.
12. Мацелюх Н.П. Політекономія: навчальний посібник /
Н.П.Мацелюх, І.А.Максименко, М.М.Теліщук та ін. - Ірпінь : Університет
ДФС України, 2018. – 270 с.
13. Семененко В. Економічна теорія. Політекономія / В.Семененко, Д.
Коваленко, В.Бугас та ін.– К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 428 с.
14. Соколов М. Економічна теорія / М.Соколов, М.Горлач,
В.Гущенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. –532 с.
15. Тарасевич В. Історія економічних вчень / В.Тарасевич. – К.: Центр
навчальної літератури, 2019. – 352 с.
16. Уразов А. Основи економічної теорії / А.Уразов, І.Саух,
О.Вікарчук. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 312 с.

Обсяг курсу

Очікувані
результати
навчання

Інформаційні ресурси
1. Освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ecsocman.edu.ru
2. Институт экономики переходного периода [Електронний ресурс]. –
Режим доступу з: http://www.iet.ru
3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] –
Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Освітній портал «Экономическая школа» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу з: http://www.economicus.ru
5. Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний
ресурс]. – Режим доступу з: http://www.icps.kiev.ua
6. Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua
7. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. - Режим
доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
Всього 120 год (4 кредити системи ЄКТС).
З них: 64 годин аудиторних занять: 32 години лекцій, 64 годин
практичні роботи 56 годин самостійної роботи (в т.ч. 20 годин – ІНДР,
36 годин – СРС)
а) знати:
 суть економічних категорій;
 зміст основних економічних законів та принципів;
 методи дослідження економічних процесів та явищ;
 домінуючі теорії, напрямки та школи в економічній науці
б) уміти:
 науково обґрунтувати загальні основи економічного життя
суспільства;
 розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;
 з’ясувати механізм дії економічних законів і механізм
використання їх людьми у процесі господарської діяльності;
 визначити істотні риси основних соціально-економічних систем;
4

Ключові слова
Формат курсу
Теми курсу

Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

 розуміти проблему необхідності ефективного використання
суспільством обмежених економічних ресурсів і шляхів досягнення
максимальних кінцевих результатів щодо задоволення людських
потреб, які невпинно зростають;
 з’ясувати роль політичної економії у розробці шляхів формування
соціальноорієнтованої економічної системи суспільства.
Політична економія, аналітична економія, метод економічної науки,
економічна система, домогосподарство, фірма, ринкова економіка, попит,
пропозиція, ціна
Очний
Лекцій, практичні заняття, самостійна робота, ІНДЗ, розв'язування задач
Тема № 1. Економіка як наука
Тема № 2. Потреби і ресурси. Ефективність використання ресурсів
Тема № 3. Форми організації виробництва. Товарна економіка
Тема № 4. Економічна система
Тема № 5. Ринкова економіка
Тема № 6. Ринкова інфраструктура
Тема № 7. Ринковий механізм
Тема № 8. Економічна роль держави
Тема № 9. Економічні цикли. Зайнятість і безробіття
Тема № 10. Фірма як суб’єкт ринкової економіки
Тема № 11. Економіка домогосподарства
Тема № 12. Національна економіка у світовому господарстві
Екзамен в кінці семестру.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки
бакалаврів зі
спеціальностей: 072, 071, 051, 281.
дисципліна вивчається після навчальних предметів та передує вивченню
навчальних дисциплін

Традиційні та інтерактивні методи та технології навчання під час
проведення аудиторних занять.
Самостійна робота студентів відображена у Методичних вказівках та
рекомендаціях з дисципліни «Основи економічної науки» у розділі
Методичні матеріали кафедри економіки та публічного управління
https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya

Необхідне
обладнання

Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни.
Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання спеціального
програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних
систем.

№
з/п

Види робіт.
Критерії оцінювання знань студентів

Бали рейтингу

Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності)

Максимальна
кількість балів

Навчальні методи
та техніки, які
будуть
використовуватися
під час викладання
курсу

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях
Критерії оцінювання
Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час
5

5 балів
5

усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває
зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при
цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі
тестові завданн .
Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом,
обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових
відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову
літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої
глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві
неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість
тестових завдань.
Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом
викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових
відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та
аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при
цьому окремі суттєві неточност та помилки. Правильно вирішив
половину тестових завдань.
Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним
матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та
обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових
відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та
практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності,
правильно вирішив меншість тестових завдань.
Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом
не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів
та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки.
Правильно вирішив окремі тестові завдання.
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2. Самостійна робота студентів (СРС)
Критерії оцінювання
Самостійна робота (тестування за результатами виконаних
самостійних робіт)
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з
аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на
відповідному практичному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише
на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому
контролі (виконанні залікового модулю, на іспиті).
3. Залік по модулю
Критерії оцінювання
1. Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді –
тестові завдання.
Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо
в картці тестування записана правильна відповідь. За кожне правильно
виконане завдання виставляється 0,5 бала. (максимально 10  0,5 = 5
балів).
2. Другий рівень (2 завдання) – завдання з короткою відповіддю.
Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно,
якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі
коментарі. За кожне правильно виконане завдання студенту
виставляється 1 бал. (максимально 2 х 1 = 2 бала).
3. Третій рівень (1 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю
(повне обґрунтування відповіді).
В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення,
необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше
твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами,
графіками, таблицями. Оцінювання завдання третього рівня 3 бала.
4. Індивідуальна робота студента (ІНДР)
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10 балів

Критерії оцінювання
Відмінно – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та
аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. В
роботі використані сучасні методи аналізу. План роботи поданий і
затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по
темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає безпосередню
участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих
завдань.
Добре – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ,
обґрунтовано його викладає під час усних виступів, в основному
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при
викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та
аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та
незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно вибраної теми.
Задовільно – студент в цілому володіє навчальним матеріалом
викладає його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого
всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання
необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності
та помилки. Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.
Незадовільно – студент не в повному обсязі володіє навчальним
матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та
обґрунтування) викладає його під час усних виступів, недостатньо
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань,
допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по
вибраній темі.
Незадовільно – студент частково володіє навчальним матеріалом не в
змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ
по вибраній темі не виконано.
5. Іспит
Семестровий іспит як форма підсумкового контролю є
обов’язковим для всіх студентів.
Екзаменаційний білет містить 27 завдань, завдання 3-х рівнів
складності.
Перший рівень (завдання 1-25) – завдання із вибором відповіді – це
теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких
одна є правильною. За кожне правильно виконане завдання студент
одержує 1 бал (максимально 25  1 = 25 балів).
Другий рівень (завдання 26) – завдання з короткою відповіддю
вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення,
посилання, тлумачення, короткі коментарі.. За правильно виконане
завдання студенту виставляється 10 балів.
Третій рівень (завдання 27) – у цьому завданні потрібно зробити
послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з
яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід
проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. За правильно
виконане завдання студенту виставляється 15 балів
Результат іспиту залежить від загальної кількості набраних балів.
Оцінка одержана на іспиті є остаточною.
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10 балів

9-10

7-8

4-6

2-3

0-1

50

Поточний та модульний контроль

Практичні
роботи
(30 балів)

Індивідуальна
робота
студента
(ІНДР)
(10 балів)

50 балів

Іспит
Залік по
модулю
(10 балів)

Заохочувальні
бали
(затверджені
Вченою
радою
Університету)

РАЗОМ – 100
балів

50 балів

100 балів

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних
заняттях (поточне тестуванні), заліковому модулі, захисті ІНДР. При
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність
студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків;
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.
Питання до
підсумкового
контролю

1. Предмет політичної економії та її зв’язок з іншими науками.
2. Функції політичної економії. Позитивна і нормативна економіка.
3. Основні етапи та методи дослідження політичної економії.
4. Категорії і закони політичної економії.
5. Виникнення і еволюція економічної науки до кінця ХІХ ст.
6. Основні напрямки, школи та течії економічної науки у ХХ ст..
7. Видатні українські економісти.
8. Суть та класифікація потреб.
9. Економічні інтереси та їх види.
10. Суть та характеристика матеріальних ресурсів.
11. Безмежність потреб, закон зростання потреб.
12. Основні проблеми організації економіки: Що виробляти? Як
виробляти? Для кого виробляти?
13. Крива виробничих можливостей.
14. Переміщення кривої виробничих можливостей. Перспективи
економічного зростання.
15. Закон спадної віддачі.
16. Суть та характеристика людських ресурсів.
17. Суспільний поділ праці та його типи.
18. Економічна система та її основні складові.
19. Власність як основа економічної системи.
20. Типи економічних систем та їх характеристика.
21. Формаційна класифікація економічних систем.
22. Основні етапи людської цивілізації.
23. Суть і характеристика натурального господарства.
24. Причини виникнення та принципи товарного господарства.
25. Форми товарного господарства.
26. Товар і його властивості. Теорії вартості.
27. Суть та функції грошей.
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28. Грошові системи.
29. Еволюція грошей.
30. Сучасні зміни в грошовому обігу.
31. Суть, причини та види інфляції.
32. Методи боротьби з інфляцією.
33. Основні принципи організації ринкової економіки.
34. Попит, закон попиту, крива попиту.
35. Пропозиція, закон пропозиції, крива пропозиції.
36. Ринкова рівновага, дефіцити та надлишки.
37. Види ринків
38. Інфраструктура ринкової економіки.
39. Переваги та недоліки ринкової економіки.
40. Суть конкуренції та її види.
41. Суть, причини існування та види монополій.
42. Основні ринкові структури та їх характеристика: досконала та
монополістична конкуренція, монополія, олігополія.
43. Антимонопольна політика.
44. Суть та функції підприємства. Види підприємств за формами
власності
45. Великі та малі підприємства, їх переваги та недоліки.
46. Суть, суб’єкти та принципи підприємницької діяльності.
47. Організаційно правові форми бізнесу (підприємницької діяльності) у
світі та в Україні.
48. Умови розвитку підприємництва.
49. Суть та системи заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна
плата.
50. Майнові доходи в ринковій економіці.
51. Особливості розподілу доходів в Україні.
52. Засоби підприємства та їх класифікація: основні і оборотні засоби,
засоби обігу.
53. Основні виробничі засоби та їх класифікація. Активні і пасивні
виробничі засоби.
54. Фізичне та моральне зношення основних виробничих засобів.
Амортизація.
55. Явні та неявні витрати, економічні та бухгалтерські витрати.
56. Валові, постійні, змінні, середні та граничні витрати.
57. Виторг та рентабельність підприємства.
58. Прибуток підприємства, джерела його формування та напрямки
використання.
59. Суть та особливості аграрної сфери виробництва. Структура АПК.
60. Власність на землю. Ціна землі.
61. Земельна рента та її види.
62. Форми господарювання у сільському господарстві.
63. Аграрна політика.
64. Економічні школи про роль держави у господарському житті.
65. Економічні функції держави у ринковій економіці.
66. Суть та види економічної політики держави.
67. Специфіка економічних функцій держави у перехідній економіці.
68. Суть, основні риси та види відтворення.
69. Основні показники національного обсягу виробництва. 70. Суть та
фактори економічного зростання.
71. Інвестиції та їх види.
72. Суть та характерні риси економічного циклу.
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Опитування

73. Причини та наслідки циклічних коливань.
74. Фази ділового циклу.
75. Суть , причини та рівень безробіття.
76. Види безробіття. Природній рівень безробіття.
77. Суть змішаної економіки та об’єктивні причини її формування.
78. Модель змішаної економіки – вільне підприємництво. 79. Модель
змішаної економіки – вільне узгоджене підприємництво.
80. Модель змішаної економіки – розподільчий соціалізм. 81. Основні
ознаки та механізм функціонування
адміністративно – командної
економіки.
82. Основні причини занепаду адміністративно-командної економіки та
об’єктивна необхідність переходу до ринку. 83. Світове господарство,
його суть та структура.
84. Міжнародний поділ праці і спеціалізація країн.
85. Міжнародна торгівля та міжнародний рух капіталів. 86. Інтеграція
України у світову економічну систему.
87. Міжнародні економічні організації.
88. Причини виникнення і суть глобальних проблем.
89. Класифікація глобальних проблем.
90. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано
по завершенню курсу.

умов Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів в розділі ІНДР
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
не доброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій
роботі студента є підставою для її не зарахуванням викладачем, незалежно від
масштабів плагіату чи обману.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
В Університеті наявні документи, які містять політику, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності: Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти ЛНУ; Положення про забезпечення академічної
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка;
Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені
Івана Франка» (https://cutt.ly/ofX2uIH); Декларація про дотримання академічної
доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені
Івана Франка (https://cutt.ly/nfX2itr); Декларація про дотримання академічної
доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/4fX2iE6).
Дані документи розміщені за посиланням https://education-quality.lnu.edu.ua
Екзаменаційна оцінка є результатом письмового виконання завдань
Екзаменаційна
екзаменаційного білету. Максимальна екзаменаційна оцінка становить 50 балів
оцінка
Дотримання
доброчесності

Підсумкова оцінка з Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни обчислюється як сума підсумкової
модульної та екзаменаційної оцінок.
начальної
дисципліни
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СХЕМА КУРСУ
Тиж
день
1.

1

2

2

Тема, план, короткі тези

Тема № 1. Економіка як наука
1. Предмет економічної теорії
2. Методи економічної теорії
Семінарське заняття №1
Тема № 1. Економіка як наука
1. Предмет економічної теорії.
а) Економіка. Політична економія. Аналітична економія;
б) два рівні дослідження економіки. Макро- та
мікроекономіка.
2. Методи економічної теорії.
а) основні методи пізнання економічних процесів. Наукове
абстрагування та економічне моделювання; ендогенні та
екзогенні змінні;
б) закони, принципи, теорії та моделі;
в) пастки на шляху економічного пізнання;
г) економічне сприйняття.
Тема 1. Економіка як наука
1. Функції економічної теорії. Економічна теорія та
економічна політика
2. З історії розвитку економічної теорії
Семінарське заняття №2
Тема № 1. Економіка як наука
1. Функції економічної теорії. Економічна теорія та
економічна політика.
а) позитивна і нормативна економічна наука;
б) цілі економічної політики.
2. З історії розвитку економічної теорії.
а) основні напрями, школи і течії в економічній теорії;
б) внесок українських учених у розвиток світової
економічної теорії;

Форма діяльності
(заняття)*
Лекція

Література.
Ресурси в інтернеті

Завдання, год

Термін
виконання

Список
основної
літератури
Інтернет-ресурси

2 год

Згідно з
розкладом

Список
основної
літератури
Інтернет-ресурси
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самоконтролю знань
2 год
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основної
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Інтернет-ресурси
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розкладом
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основної
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Згідно з
розкладом
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Лекція
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1

3.

3

4

в) філософія економіки.
Тема № 2. Потреби і ресурси. Ефективність
використання ресурсів
1. Потреби та економічні інтереси
2. Виробничі ресурси
3. Ефективність використання ресурсів
4. Економічне зростання
Семінарське заняття №3
Тема № 2. Потреби і ресурси. Ефективність
використання ресурсів
1. Потреби та економічні інтереси.
а) потреби як внутрішній спонукальний мотив
господарської діяльності. Піраміда потреб Маслоу;
б) розвиток економічних потреб. Безмежність потреб;
в) суть економічних інтересів їх види та взаємодія.
2. Виробничі ресурси.
а) матеріальні ресурси: земля і капітал;
б) людські ресурси: праця і підприємницький хист.
Продуктивність та інтенсивність праці;
в) інформація та інфраструктура.
3. Ефективність використання ресурсів.
а) ефективність як економічна категорія. Повна зайнятість
ресурсів і повний обсяг виробництва;
б) проблема вибору і виробничі можливості суспільства.
Крива трансформації;
в) альтернативна вартість. Взаємозамінюваність ресурсів.
Закон спадної віддачі.
4.Економічне зростання
а) суть і значення економічного зростання;
б) фактори і типи економічного зростання. Інтенсифікація
економіки;
в) погляди на економічне зростання.
Тема № 3. Форми організації виробництва. Товарна
економіка
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літератури
Інтернет-ресурси
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Згідно з
розкладом
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Інтернет-ресурси
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самоконтролю знань,
Тестові завдання
2 год

Згідно з
розкладом

Список
основної
літератури
Інтернет-ресурси

2 год

Згідно з
розкладом
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Лекція

2

4

5.

5

6.

1. Натуральне і товарне виробництво
2. Товар і його властивості
3. Гроші і ціни
4. Грошові системи та їх типи
Семінарське заняття №4
Тема № 3. Форми організації виробництва. Товарна
економіка
1. Натуральне і товарне виробництво
2. Товар і його властивості
3. Гроші і ціни
4. Грошові системи та їх типи
Тема № 4. Економічна система
1. Національна економіка та економічна система
2. Типізація економічних систем
3. Перехід до ринку
Семінарське заняття №5
Тема № 4. Економічна система
1. Національна економіка та економічна система.
а) фізична і монетарна економіка;
б) основні проблеми економічної організації суспільства;
в) власність та економічна система.
2. Типізація економічних систем.
а) цінності, політичне правління та економічна система;
б) цивілізаційний та формаційний підходи до класифікації
економічних систем;
в) економічні системи товарної економіки; Командна
економіка.
3. Перехід до ринку.
а) шляхи переходу до ринку. “Шокова терапія”;
б) еволюційний та проміжний шляхи;
в) перехід України до ринку.
Тема № 5. Ринкова економіка
1. Сутність та функції ринку
2. Сучасний ринок та його структура

Список
основної
літератури
Інтернет-ресурси

Питання для
самоконтролю знань,
Тестові завдання
2 год

Згідно з
розкладом

Список
основної
літератури
Інтернет-ресурси
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Згідно з
розкладом
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літератури
Інтернет-ресурси

Питання для
самоконтролю знань,
Тестові завдання
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Згідно з
розкладом

Список
основної
літератури
Інтернет-ресурси

Згідно з
розкладом
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Лекція
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7
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Семінарське заняття №6
Тема № 5. Ринкова економіка
1. Сутність та функції ринку.
а) розв’язання ринком основних проблем економіки.
Прибуток, виторг, витрати.
б) принципи організації ринкової економіки.
в) кругопотік ринкової економіки.
2. Сучасний ринок та його види
а) суть та головні види сучасного ринку;
б) ринок товарів і послуг;
в) ринок ресурсів. Попит і пропозиція праці. Ринок землі;
г) фінансовий ринок. Кредит і його форми. Попит на
гроші;
д) ринок цінних паперів. Первинний і вторинний ринок;
е) ринок науково-технічних напрацювань.
Тема № 5. Ринкова економіка
1. Ринкові структури та їхні ознаки
Семінарське заняття №7
Тема № 5. Ринкова економіка
1. Ринкові структури та їхні ознаки
а) типи ринкових структур;
б) досконала конкуренція. Ефективність ринкового
середовища за досконалої конкуренції;
в) монополія та її різновиди. Поведінка монополії;
г) основні ознаки олігополії. Монополістична конкуренція
Тема № 6. Ринкова інфраструктура
1. Інфраструктура реального сектору економіки
2. Інфраструктура фінансового сектору економіки
Семінарське заняття №8
Тема № 6. Ринкова інфраструктура
1. Інфраструктура реального сектору економіки.
а) суть, функції та структура ринкової інфраструктури;
б) біржі. Біржові посередники. Біржові угоди;
в) функції та види товарної біржі. Вимоги до біржового

Список
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2 год

Згідно з
розкладом

Питання для
самоконтролю знань,
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2 год

Згідно з
розкладом

Список
основної
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Інтернет-ресурси

2 год

Згідно з
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10.

товару
2. Інфраструктура фінансового сектору економіки.
а) фінансова система та її особливості;
б) фондова біржа та її функції. Види угод. Курс акцій;
в)
фінансово-кредитні
посередники.
Асиметрична
інформація. Несприятливий вибір;
г) функції центрального банку. Операції комерційних
банків;
д) небанківські фінансові інститути. Страхові компанії.
Пенсійні фонди.
Тема № 7. Ринковий механізм
1. Попит та його чинники. крива попиту. Закон попиту
2. Пропозиція та її чинники. Крива пропозиції та її
переміщення
Семінарське заняття №9
Тема № 7. Ринковий механізм
1. Попит та його чинники. Крива попиту. Закон попиту.
а) шкала та крива попиту. Закон попиту. Визначники
попиту;
б) нецінові чинники попиту. Крива попиту та її
переміщення;
в) парадокси закону попиту.
2. Пропозиція та її чинники. Крива пропозиції та її
переміщення
а) шкала та крива пропозиції. Закон пропозиції.
Визначники пропозиції;
б) крива пропозиції та її переміщення.
Тема № 7. Ринковий механізм
1. Сутність та дія ринкового механізму
2. Переваги і вади ринку
Семінарське заняття №10
Тема № 7. Ринковий механізм
1. Сутність та дія ринкового механізму.
а) взаємодія попиту і пропозиції;

Лекція
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б) рівноважна ціна і кількість.
2. Переваги і вади ринку.
а) вади ринку. Зовнішні ефекти;
б) обмеження сфери чинності ринку. Блага громадського
вжитку.
Тема № 8. Економічна роль держави
1. Економічні функції держави
2. Антимонопольна політика та її інструменти
3. Державні фінанси
Семінарське заняття №11
Тема № 8. Економічна роль держави
1. Економічні функції держави.
а) групування економічних функцій держави;
б) інструментарій корегування вигід та витрат переливу;
в) інструментарій перерозподілу доходів та виробництво
громадських благ;
г) стабілізаційна політика та її цілі;
д) держава в схемі кругообігу змішаної економіки.
2. Антимонопольна політика та її інструменти.
а)
необхідність
запровадження
антимонопольного
законодавства;
б) злиття компаній та його форми. Картелі та трести;
в)
основні
етапи
розвитку
антимонопольного
законодавства в країнах Західної Європи та США;
г) інструментарій антимонопольної політики в Україні.
3. Державні фінанси.
а) структура державних фінансів;
б) державні закупівлі та трансферні платежі;
в) види податків, прямі та непрямі податки;
г) способи нарахування податкових сум; прогресивні,
пропорційні та регресивні податки.
Тема № 9. Економічні цикли. Зайнятість і безробіття
1. Суть та причини економічного циклу
2. Фази економічного циклу

Лекція
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літератури
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13.
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14

3. Види економічних циклів
4. Зайнятість і безробіття
5. Причини, рівень та види безробіття
6. Наслідки безробіття
Семінарське заняття №12
Тема № 9. Економічні цикли. Зайнятість і безробіття
1. Суть та причини економічного циклу
2. Фази економічного циклу
3. Види економічних циклів
4. Зайнятість і безробіття
5. Причини, рівень та види безробіття
6. Наслідки безробіття
Тема № 10. Фірма як суб’єкт ринкової економіки
1. Фірма як економічний суб’єкт
2. Організаційно-правові форми фірм
3. Капітал підприємства. Витрати і прибуток
Семінарське заняття №13
Тема № 10. Фірма як суб’єкт ринкової економіки
1. Фірма як економічний суб’єкт.
а) суть та ознаки фірми. Фірма та підприємство.
б) класифікація підприємств за розміром. Переваги і
слабини великих та малих підприємств.
2. Організаційно-правові форми фірм.
а) критерії вибору форми фірми;
б) основні правові форми фірм, їх переваги і недоліки;
в) організаційно-правові види підприємств в Україні.
3. Капітал підприємства. Витрати і прибуток.
а) основний та оборотний капітал підприємства. Фізичне і
моральне зношення капіталу. Амортизація;
б) витрати виробництва та їх види;
г) виторг і прибуток фірми. Рентабельність підприємства
Тема № 11. Економіка домогосподарства
1. Функції домогосподарств та їхні доходи
2. Видатки, споживання і заощадження домогосподарств
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3. Економічна нерівність і соціальний захист населення
Семінарське заняття №14
Тема № 11. Економіка домогосподарства

14

1516.

1.Функції домогосподарств та їхні доходи.
а) суть домогосподарства. Функції домогосподарств у
традиційній і ринковій економіках;
б) доходи домогосподарств. Грошові і натуральні доходи.
Особисті доходи. Використовувані доходи;
в) заробітна плата як основна форма доходу домогосподарств.
Види заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата.
Мінімальна зарплата. Вартість робочої сили.
2. Видатки, споживання і заощадження домогосподарств.
а) бюджет домогосподарства Основні напрями видатків
домогосподарств;
б) споживання домогосподарств.
в) заощадження та майно домогосподарств. Мотиви
заощаджень.
3. Економічна нерівність і соціальний захист населення.
а) диференціація доходів домогосподарств. Родинний розподіл
доходів. Бідність і багатство;
б) показники диференціації доходів населення. Крива Лоренца.
Коефіцієнт Джині.
в)політика соціального захисту населення.

Тема № 12. Національна економіка у світовому
господарстві
1. Світове господарство, його суть і структура
2. Міжнародні валютно-фінансові відносини
3. Міжнародна економічна інтеграція
Семінарське заняття №15
Тема № 12. Національна економіка у світовому
господарстві
1. Світове господарство, його суть і структура.
а) причини становлення і суть світового господарства;
б) міжнародний поділ праці та його чинники;
в) глобалізація господарського життя;
г) основні форми міжнародних економічних відносин.

Список
основної
літератури
Інтернет-ресурси

Питання для
самоконтролю знань,
Тестові завдання
2 год

Згідно з
розкладом

Список
основної
літератури
Інтернет-ресурси

2 год

Згідно з
розкладом

Список
основної
літератури
Інтернет-ресурси

Питання для
самоконтролю знань,
Тестові завдання
2 год

Згідно з
розкладом

Семінарське заняття

Лекція

Семінарське заняття

8

16

2 Міжнародні валютно-фінансові відносини.
а) валюта та її конвертованість. Валютний курс. Плаваючі
та фіксовані валютні курси;
б) міжнародні валютно-фінансові організації;
в) Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк.
Тема № 12. Національна економіка у світовому
господарстві
1. Міжнародна економічна інтеграція

Лекція

Семінарське заняття №16. Заліковий модуль

16.

Семінарське заняття

9

Список
основної
літератури
Інтернет-ресурси

2 год

Згідно з
розкладом

Список
основної
літератури
Перелік
питань
для
підсумкового контролю
Засоби діагностики знань
та умінь
студентів з
навчальної
дисципліни
«Основи
економічної
науки»

Заліковий модуль
2 год

Згідно з
розкладом

