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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань  

07 «Управління та 

адміністрування» 
(шифр і назва) 

За вибором 

Модулів – 1 

Спеціальність 

074 «Публічне управління та 

адміністрування» 
(назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 1-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: – 1 

Семестр 

1-й 

Загальна кількість годин – 
90 

Лекції 

16 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента – 4 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

Практичні, семінарські 

14 год. 

Лабораторні 

– 

Самостійна робота 

60 год. 

Індивідуальні завдання 

– 

Вид контролю: 

іспит 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних годин до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання - 33 % та 67 %. 
 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних 

економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної 

культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, 

вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних 

з їх майбутньою практичною діяльністю.  

Завданням навчальної дисципліни є набуття належних навичок раціональної 

економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, 

розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на 

послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; 

набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків 

макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави 

коригувати цей процес відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.  

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
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знати:  

� базові категорії та поняття мікро- та макроекономіки;  

� основні положення мікро- та макроекономічних теорій, на які 

спирається сучасна економічна наука та господарська практика;  

� базові моделі мікро- та макроекономічного аналізу;  

� інструменти та механізми макроекономічної політики (фіскальної, 

монетарної, зовнішньоекономічної, соціально-економічної); 

уміти:  

� аналізувати взаємодію економічних суб’єктів у процесі створення 

матеріальних благ за обмежених ресурсів; 

� застосовувати діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні 

елементів ринкового механізму; 

� обґрунтовувати можливості застосування теоретичних моделей 

економічного розвитку в практичній діяльності; 

� аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком грошово-кредитних 

відносин, фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової 

економіки; 

� оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції 

розвитку світової економіки. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1 
 

Змістовий модуль 1 

Загальні засади економіки. Економіка домашнього господарства та фірми 

 
Тема 1. Економіка як наука 

Економіка як об’єкт дослідження системи економічних наук. Роль економічної 

теорії. 

Етапи розвитку економічної науки.  

Економіка як наука про оптимізацію вибору в умовах обмеженості ресурсів. 

Методи та рівні економічного аналізу. Позитивна та нормативна економіка.  

 

Тема 2. Економічна система 
Національна економіка та економічна система.  

Відносини власності, їх суб`єкти та об`єкти. Типи та форми власності.  

Суть, структура та показники розвитку продуктивних сил.  

Типи економічних систем. Змішана економіка та її моделі.  

 
Тема 3. Ринковий механізм 

Ринок та ринкові структури. Роль конкуренції. 

Попит, пропонування та ціна як основні ринкові змінні. 
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Взаємодія попиту та пропонування. Ринкова рівновага та зміни у стані 

рівноваги.  

Інфраструктура ринку. 
Тема 4. Економіка домогосподарства 

Домогосподарства та їх економічні функції у ринковій економіці. 
Суть та види потреб. Економічні потреби та їх класифікація. Взаємозв`язок 

потреб та інтересів.  
Поведінка домогосподарств як споживачів благ. Утворення індивідуального та 

ринкового попиту.  
Домогосподарства як постачальники ресурсів та отримувачі доходів. 

Функціональний та персональний розподіл доходів. Розподіл доходів між 
споживанням и заощадженням. 
 

Тема 5. Економіка фірми  
Сутність підприємництва, його суб`єкти та об`єкти, види підприємницької 

діяльності та її організаційно-економічні форми.  
Виробнича функція та витрати виробництва. 
Прибуток як мета підприємницької діяльності. Види прибутку.  
Оптимізація рішення фірми щодо обсягу виробництва та формування 

індивідуального і ринкового пропонування.  
Рентабельність виробництва та фактори, що її визначають.  
Економічна рента та її види. 

 
Змістовий модуль 2  

Національна та світова економіка 
 

Тема 6. Національна економіка та результати її функціонування 
Система національних рахунків: принципи побудови та основні показники.  
Валовий внутрішній продукт і методи його обчислення. Валовий національний 

продукт. Номінальний та реальний ВВП (ВНП). 
Кругопотік продуктів і доходів у відкритій змішаній економіці та похідні 

макроекономічні показники. 
Основні макроекономічні тотожності як умови рівноваги економічної системи.  

 

Тема 7. Циклічність економічного розвитку та економічне зростання 
Суть економічного розвитку, його цілі та принципи. Фактори економічного 

розвитку. Типи та моделі економічного розвитку.  
Циклічні коливання економічної динаміки: суть, фази, види та причини. 
Показники, види та соціально-економічні наслідки безробіття. 
Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції. 
Економічне зростання, його критерії, показники, типи та фактори.  

 

Тема 8. Економічна роль держави 
Неспроможності ринку та необхідність державного втручання в економіку. 

Економічні функції держави. 
Фіскальна політика, її цілі, види, інструменти та механізм впливу на економіку. 
Монетарна політика, її цілі, види, інструменти та механізм впливу на стан 

економіки. 
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Соціальна політика держави. 
Неспроможності та межі політики державного активізму. 

Тема 9. Світова економіка 
Міжнародний поділ праці та зовнішня торгівля. 

Міжнародний рух капіталу: причини, види, наслідки. Транснаціональні 

корпорації. 

Міжнародна міграція робочої сили: причини, види, наслідки. 

Міжнародна валютна система та її еволюція. 

Глобалізація та інтеграція у сучасному світовому господарстві. 

 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб.інд. с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

 Загальні засади економіки. Економіка домашнього господарства та фірми 

Тема 1. Економіка як наука 8 1 1 –  6 

Тема 2. Економічна система 8 1 1 –  6 

Тема 3. Ринковий механізм 10 2 2 –  6 

Тема 4. Економіка домогосподарства 10 2 2 –  6 

Тема 5. Економіка фірми 10 2 2 –  6 

Разом за змістовим модулем 1 46 8 8 –  30 

Змістовий модуль 2.  

Національна та світова економіка 

Тема 6. Національна економіка та результати її 

функціонування 
10 2 2 –  6 

Тема 7. Циклічність економічного розвитку та 

економічне зростання 
10 2 2 –  6 

Тема 8. Економічна роль держави 10 2 2 –  6 

Тема 9. Світова економіка 8 2 - –  6 

Разом за змістовим модулем 2 38 8 6 –  24 
Модуль 2 

ІНДЗ 6 - - - - 6 

Всього годин 90 16 14 - - 60 

 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

- - - - 
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма 

1. Економіка як наука. Економічна система 2 
2. Ринковий механізм 2 
3. Економіка домогосподарства 2 
4. Економіка фірми  2 
5. Національна економіка та результати її функціонування 2 
6. Циклічність економічного розвитку та економічне зростання 2 
7. Економічна роль держави 2 

Разом 14 

 
7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

- - - - 

 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 7 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС – 18 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 35 год. 

 

8.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

з/п 

Тема  Зміст Кількість 

годин 
Денна форма 

1. 
Тема 1. Економіка як наука 

Етапи розвитку економічної 

науки  
3 

2. Тема 2. Економічна система 

 

Особливості  міжнародної та 

глобальної економічних систем 
3 

3. Тема 3. Ринковий механізм 

 

Інфраструктура ринку 
4 

4. 
Тема 4. Економіка 

домогосподарства 

Суть та види потреб. Економічні 

потреби та їх класифікація. 

Взаємозв`язок потреб та інтересів 

5 

5. 
Тема 5. Економіка фірми 

Рентабельність виробництва та 

фактори, що її визначають. 
6 
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№ 

з/п 

Тема  Зміст Кількість 

годин 
Денна форма 

Економічна рента та її види 
6. Тема 6. Національна 

економіка та результати її 

функціонування 

Новітні показники суспільного 

добробуту 

 

4 

7. Тема 7. Циклічність 

економічного розвитку та 

економічне зростання 

Моделі економічного розвитку та 

економічного зростання 3 

8. Тема 8. Економічна роль 

держави 

Неспроможності та межі 

політики державного активізму 
3 

9. 
Тема 9. Світова економіка 

Міжнародна міграція робочої 

сили: причини, види, наслідки 
4 

 Усього  35 

 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів денної форми 

навчання передбачає виконання аналітичної роботи, яка включає: 

� пошук статистичних даних та їх аналіз; 

� пошук у наукових журналах 2-3 статей, які висвітлюють аналізовану 

проблему та їх реферування (виклад основних ідей і пропозицій авторів); 

� складання списку використаної літератури та інформаційних джерел. 

Кожному студенту видається окреме завдання  

 

Тематика ІНДЗ для студентів денної форми навчання  

1. Україна у вимірі індексу людського розвитку.  

2. Україна у вимірі індексу економічної свободи та рівня глобалізації.  

3. Аналіз структури та динаміки ВВП України за категоріями кінцевого 

використання та категоріями доходу.  

4. Аналіз структури та динаміки промислового виробництва в Україні.  
5. Аналіз структури та динаміки доходів населення України.   
6. Аналіз структури та динаміки споживання населення України.  

7. Аналіз стану та динаміки інвестицій в основний капітал в Україні.  

8. Аналіз стану та динаміки прямих іноземних інвестицій в економіку України.   

9. Аналіз показників та динаміки диференціації доходів населення в Україні.  

10. Аналіз структури доходів та видатків державного бюджету України.  

11. Аналіз структури та динаміки зовнішньої торгівлі України.  

12. Аналіз структури та динаміки зовнішнього боргу України.  

13. Аналіз структури та динаміки витрат і заощаджень населення України.   

14. Аналіз структури та динаміки податкового навантаження в Україні.  

15. Аналіз структури та динаміки дефіциту державного бюджету та державного 

боргу України.  

16. Аналіз довгострокової динаміки реального ВВП України.  
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17. Аналіз структурних зрушень за секторами та видами економічної діяльності в 

Україні.  

18. Аналіз структури та динаміки економічної активності населення України.  

19. Аналіз структури та динаміки безробіття і його тривалості в Україні. 

20. Аналіз динаміки наукових кадрів та інноваційної діяльності в Україні.  

21. Аналіз динаміки чисельності та структури населення України.  

22. Аналіз структури та динаміки монетарної бази і грошової маси в Україні.  

23. Аналіз динаміки процентних ставок, динаміки та структури депозитів і кредитів 

у банківський системі України.   

24. Аналіз  рівнів  монетизації та мультивалютності  в Україні та інших країнах світу.  

25. Аналіз динаміки основних показників діяльності банківської системи України.   

26. Аналіз динаміки індексів споживчих цін та цін виробників в Україні.  

27. Аналіз причин гіперінфляції та антиінфляційної політики 1992-1996 рр. в Україні.  

28. Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності. 

29. Аналіз динаміки технологічної структури вітчизняного виробництва. 

30. Аналіз динаміки технологічної структури вітчизняного експорту та імпорту.  

 
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Для викладання лекційного курсу розроблений ілюстративний матеріал, 

здійснюється аналіз та обґрунтування проблемних питань. На практичних заняттях 

застосовуються: ситуаційні завдання; кооперативне навчання (робота за методом 

малих груп); моделюючі вправи; роздатковий матеріал для виконання 

графоаналітичних вправ. 

 
 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають теоретичну 

частину (тестові завдання). 

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконанні 

завдань (графоаналітичних вправ та задач).  

Індивідуальна робота  захищається перед викладачем. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; 
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80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Підсумковий контроль знань – екзамен – відбувається у письмовій формі.  

Структура екзаменаційного білету: 18 тестів низького рівня складності; 6 тестів 

середнього рівня складності та 2 тести високого рівня складності. 

 
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 
Модуль 1: поточний контроль 

М
од

ул
ь 

2 
ІН

Д
З 

Е
к

за
м

ен
 

С
ум

а 

Змістовий модуль 1 
0-27 

Змістовий модуль 2 
0-23 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т8 Т9 Т10 Т11 

0-
10

 

0-
40

 

0-
10

0 

* 3 4 4 4 4 3 3 3 

**2 2 2 3 3 3 3 2 2 

 

* – бали за відповіді та виконання завдань на практичних заняттях; 

** – бали за виконання поточних контрольних робіт. 

Бали за виконання ІНЗД визначаються за табл. 10.2. 

Таблиця 10.2 

Шкала оцінювання ІНДЗ для студентів денної форми навчання 

Підготовка роботи  Захист Разом 

Статистичний матеріал Аналітичний матеріал Тези  

0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90-100 "відмінно" 

82-89 
"добре" 

74-81 

64-73 
"задовільно" 

60-63 

35-59 "незадовільно" з можливістю повторного 

складання 

1-34 "незадовільно" з обов’язковим повторним курсом 
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13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Економічна теорія» 

включає: 

1. Завдання для проведення практичних занять (у електронному і 

паперовому носієві). 

2. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 

темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

3. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова: 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навчальний посібник 

для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 369 с. 

2. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е.  Мікроекономіка: Навчальний посібник. Вид. 2-

ге, доповнене і перероблене. – К.: ЦУЛ, 2008. – 438 с. 

3. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум. Вид. 3.  – К.: ЦУЛ, 

2010 . – 418 с. 

4. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. –  671  с.  

5. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка. Практикум: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. –  400  с.  

 

 Допоміжна: 

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.  Макроекономіка. Підручник. – 

К.: Знання, 2007. – 851 с.  

2. Кучерявенко І.А. Макроекономіка. Практикум. Навч. посібн. – К.: Вікар, 2003. – 

239 с. 

3. Манків Н.Г. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. – 588 с. 

4. Микроэкономика. В 3-х т./ В.М. Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; Общ. 

ред. В.М. Гальперина. –  СПб, М.: Экономикус, „Омега-Л”, 2010. 

5. Панчишин С. Макроекономіка. Навч. посібник.– К.: Либідь, 2001. – 616 с. 

6. Панчишин С. Макроекономіка: Тести і задачі. – К.: Либідь, 2002. – 216 с. 

7. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник.- К.: КНЕУ, 2005.- 441 с. 

8. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 696 с. 

 

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Приходька, 75, навчальний корпус №2. 

2. Обласна наукова бібліотека  – м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 22-70-63. 

3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського // http://www.nbuv.gov.ua 

4. Інтернет-сторінка кафедри економічної теорії: http://www.nuwm.rv.ua/navchaljno-

naukovi-instituti/ekonomiko-pravovij/ekonomichnoji-teoriji  

5. Офіційні сайти періодичної літератури: 
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Назва Режим доступу 

Актуальні проблеми 

економіки 

www.eco-science.net 

Економіка України www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/EkUk/index.html 

Економіка та підприємництво www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Etp/texts.html 

Економіст www.nbuv.gov.ua/portal/ 

Soc_Gum/Ekonomist/index.html 

Економічна теорія www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ET/index.html 

Ефективна економіка www.economy.nayka.com.ua 

6. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 

Назва  Режим доступу 

Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua  

Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 

Державна служба статистики України www.ukrstat.gov.ua 

Міжнародний валютний фонд www.imf.org 

Human development report www.hdr.undp.org 

United Nations Statistics Division www.unstats.un.org 

Statistical Office of the European Communities www.europa.int 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


