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Силабус курсу «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу Економічна теорія 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Тарнавського, 107, 79017 Львів 

 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського 

національного університету імені Івана Франка» 

 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

 

10 Природничі науки 

101 Екологія 

 

Викладач курсу  

 

Химочка Галина Михайлівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

halyna.khymochka@lnu.edu.ua 

galyna_khymochka@ukr.net 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу 

(вул. Тарнавського, 107, ауд. 205; 304; 306) 

Також проводяться он-лайн консультації у системі Moodle. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://natcollege.lnu.edu.ua/course/economic_teoria/ 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати 

здобувачам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб 

оволодіти економічними знаннями, навчитися швидко 

орієнтуватися в економічних процесах, оперативно 

приймати раціональні самостійні рішення, поєднувати 

гуманістичні та економічні інтереси.  

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальна дисципліна читається для студентів ІІ-го курсу, 

спеціальностей 101 Екологія та 122 Компютерні науки протягом 

третього семестру в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета дисципліни – формування у студентів глибоких 

економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і 

економічної культури, адекватних умовам переходу країни до 

ринкових відносин, навчання студентів базовим методам 

аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані 

рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх 

майбутньою професійною діяльністю.  

Для досягнення поставленої мети виділяються такі цілі курсу:  

 вивчення:  

- основних категорій та економічних законів; 

- об’єктивних основ суспільного виробництва; 

- теорії вартості, грошей, капіталу; 

- ринкову організацію господарювання; 



- взаємодію попиту і пропозиції; 

- теорію споживчої поведінки; 

- основні організаційно-правові форми підприємств; 

- основні причини виникнення економічних криз, інфляції, 

безробіття;  

- основні чинники фінансово-кредитної політики; 

- основні риси світового господарювання і валютних систем; 

- ознайомлення з методиками розрахунку конкретних макро- та 

мікроекономічниї показників; 

- розглянути сутність економічних відносин власності на засоби 

виробництва; 

- набуття студентами практичних навиків щодо проведення 

розрахунків конкретних макро- та мікроекономічниї показників. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: 

Підручник.: 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, 2009. –– 

723с. 

2. 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. – 504c. 

3. Воробйов Є.М. Економічна теорія. Модульний курс. 

Основи мікроекономіки. Основи макроекономіки: Навч. 

посібник. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 320 с. 

4. Економічна теорія: макро і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, 

С.Панчишин, В.Буняк та ін.];  

за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: Альтернативи, 2001. 

– 608c. 

5. Економічна теорія: Політична економія: Підручник. / 

Кол. авт.: Юрій С.І., Буян І.В., Березюк Р.М., Сарай М.І., 

Вербінський. – К.: Кондор. – 2009. – 690 с. 

6. Основи економічної теорії. За ред. Крупка М. І., Островерх 

П. І., Реверчук С. К. – К: «Атіка», 2001 - 344 с. 

 

Інтернет-ресурси: 

1.Освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Електронний ресурс]. – Режим  

доступу з: http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Державний комітет статистики України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Освітній портал «Экономическая школа» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу з: http://www.economicus.ru 

4. Міжнародний центр перспективних досліджень 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу з: http://www.icps.kiev.ua 

5. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 
 

Тривалість курсу  

 

90 год. 



Обсяг курсу  

 

36 години аудиторних занять (лекції), 18 практичних 

(семінарських) занять та 36 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу здобувач буде: 

знати:  

- основні категорії та економічні закони; 

- сутність економічних відносин власності на засоби 

виробництва; 

- об’єктивні основи суспільного виробництва; 

- теорії вартості, грошей, капіталу; 

- ринкову організацію господарювання; 

- взаємодію попиту і пропозиції; 

- теорію споживчої поведінки; 

- основні організаційно-правові форми підприємств; 

- основні причини виникнення економічних криз, інфляції, 

безробіття;  

- основні чинники фінансово-кредитної політики; 

- основні риси світового господарювання і валютних систем. 

вміти:  
- застосовувати основні категорії і економічні закони, 

розв'язувати складні задачі та вирішувати практичні економічні 

проблеми; 

- вільно орієнтуватися у системі суспільного виробництва; 

- використовувати набуті знання для підвищення ефективності 

виробництва, зниження витрат підприємств; 

- здатність самостійно здійснювати економічний вибір, 

оперативно приймати правильні економічні рішення і нести за 

них відповідальність; 

- здійснювати аналіз конкретної економічної ситуації і пошук 

найбільш оптимальних шляхів використання наявних ресурсів; 

- обчислювати конкретні макро- та мікроекономічні показники; 

- проявляти  творчу   підприємницьку ініціативу та  індивідуальні 

здібності. 

Ключові слова  

 

Економіка, економічна теорія, виробництво, підприємство, 

підприємництво, товар, ціна, прибуток, рентабельність, 

вартість, собівартість. 

Формат курсу  

 

Очний. 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру 

комбінований 

Пререквізити  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, семінарські заняття, творче індивідуальне 

завдання, дискусія. 

Робота в системі Moodle, побудова електронного навчання як 

простору прояву пізнавальних ініціатив. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, проектор 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час 

проведення практичних занять. Тестовий контроль проводиться 



виду навчальної 

діяльності) 

 

на лекційних і практичних заняттях 3 рази протягом семестру. 

Семестр закінчується здачею заліку з навчальної дисципліни. 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі 

практичних робіт і контрольного тестування. Оцінювання знань 

студента здійснюється за 100 бальною шкалою протягом 

семестру. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

 

1. Предмет економічної теорії. 

2. Методологія економічної науки. 

3. Українські вчені у світовій економічній науці. 

4. Функції економічної теорії. 

5. Філософія економічної теорії. 

6. Основні цілі економічної політики. 

7. Рівні дослідження економіки: макро- і мікрорівень. 

8. Потреби  та їх класифікація. Піраміда Маслоу. 

9. Економічні інтереси. 

10. Виробничі ресурси та їх характеристика. 

11. Виробництво та ефективність використання ресурсів. 

12. Повна зайнятість і повний обсяг виробництва. 

13. Крива виробничих можливостей. 

14. Економічне зростання та переміщення кривої виробничих 

можливостей. 

15. Позитивна і нормативна економічна наука. 

16. Натуральне і товарне виробництво. 

17. Товар і його властивості. 

18. Гроші та їх функції. 

19. Ціна. Абсолютна і відносна ціна. 

20. Закони грошового обігу. 

21. Причини виникнення і наслідки інфляції. 

22. Суть і  визначення ринку. 

23. Функції ринку. 

24. Види ринків. 

25. Переваги ринку. 

26. Конкуренція і її позитивна роль. 

27. Цінова і нецінова конкуренція. 

28. Досконала і недосконала конкуренція. 

29. Ринковий механізм та його складові елементи. 

30. Попит. Крива попиту. Закон попиту. 

31. Фактори, що впливають на попит. Переміщення кривої 

попиту. 

32. Пропозиція. Крива пропозиції. Закон пропозиції. 

33. Фактори, що впливають на пропозицію. Переміщення 

кривої пропозиції. 

34. Еластичність попиту і пропозиції. 

35. Рівновага попиту і пропозиції. Ціна рівноваги. 

36. Економічні функції держави. 

37. Основні економічні завдання Української держави на 

сучасному етапі. 

38. Місце підприємництва в ринковій економіці. 

39. Домогосподарство в економічній системі суспільства. 

40. Переваги і недоліки великих підприємств. 

41. Роль малих підприємств в ринковій економіці. 

42. Суть, функції і завдання фірми у ринковій економіці. 



43. Правові форми фірми. 

44. Моделі ринкової економіки. 

45. Валюта і валютні курси. 

46. Міжнародні економічні організації. 

47. Сутність маркетингу та його функції. 

48. Сутність менеджменту. Основні форми і методи управління 

підприємством. 

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

завершенню курсу на сайті: 

http://e-learning.lnu.edu.ua/ 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

Блок змістових модулів 1. Методологія економічної теорії та загальні засади 

соціально-економічного розвитку суспільства. Основи ринкової економіки. 

1. Тема 1. Економічна теорія як наука. 

 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

– 2 год 

1 

тиждень 

2.  Тема 2. Потреби і ресурси. Ефективність 

використання ресурсів.  

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2, 

самостійна робота – 2 

год 

1 

тиждень 

3. Тема 3. Економічні системи суспільства. Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2год 

1 

тиждень 

4. Тема 4. Форма виробництва. Товарна 

економіка. 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

– 2 год 

1 

тиждень 

5. Тема 5. Ринковий механізм та його 

елементи.  

 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 1 

год,самостійна робота 

–2 год. Модульна 

контрольна робота 1- 

1 год. 

1 

тиждень 

Блок змістових модулів 2. Проблеми макроекономічного регулювання в умовах  

 ринку. 

6. Тема 6. Об’єкт макроекономіки та її 

показники. 

Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 2 

год 

1 

тиждень 

7. Тема 7. Відтворення та економічне 

зростання в умовах НТП. 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

– 2 год 

1 

тиждень 

8 Тема 8. Державне регулювання 

економіки.  

Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 2 

год 

1 

тиждень 

http://e-learning.lnu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=3170


 

9 Тема 9. Зайнятість і соціальний захист 

населення. 

 

Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 2 

год 

1 

тиждень 

10 Тема 10. Ринок робочої сили і заробітна 

плата. 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

– 2 год 

1 

тиждень 

11 Тема 11. Фінансово-кредитна система.  Лекції – 1 год, 

самостійна робота – 2 

год. Модульна 

контрольна робота 2- 

1 год. 

1 

тиждень 

    Блок змістових модулів 3. Підприємство і підприємництво у ринковій 

економіці. Світова економіка. 

12. Тема 12. Підприємство і підприємницька 

діяльність.  

 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

– 3 год 

1 

тиждень 

13. Тема 13. Виробничі фонди підприємства. Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 2 

год 

1 

тиждень 

14. 
Тема 14. Витрати підприємства. 

Прибуток. Ціна.  

 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 2 

год, самостійна робота 

– 2 год 

1 

тиждень 

15. Тема 15. Основи маркетингу. Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 2 

год 

1 

тиждень 

16. Тема 16. Управління економікою. 

Менеджмент. 

Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 2 

год 

1 

тиждень 

17. Тема 17. Домогосподарство як суб'єкт 

ринкової економіки. 

Лекції – 2 год. 

 

1 

тиждень 

18. Тема 18.  Світове господарство. Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 3 

год. Модульна 

контрольна робота 3- 

2 год. 

1 

тиждень 

 

  


