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Назва дисципліни  Основи економічної науки 
Адреса викладання 

дисципліни 
м.Львів, просп. Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра економічної теорії 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

07 Управління та адміністрування: 071 Облік і оподаткування, 072 
Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 
Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Викладачі дисципліни Кудин Соломія Ігорівна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 
Контактна інформація 

викладачів 
solomiya.kudyn@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 
навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через Zoom або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 
консультацій слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/osnovy-ekonomichnoji-nauky-076 
Інформація про 

дисципліну 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 
знання, обов’язкові для того, щоб в подальшому вивчати економічні 
дисципліни. Тому у курсі представлено базовий понятійний апарат, та 
ключові методи економічних досліджень. 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Основи економічної науки» є початковою нормативною 
дисципліною для спеціальностей 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність для освітньої програми «Бакалавр», , яка 
викладається в першому семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи економічної науки” 
є забезпечення достатньої основи для систематичного вивчення 
здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ 
та процесів. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи економічної 
науки” є: 
*ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом 
економічної теорії; 
*розкрити природу економічних проблем та господарської поведінки 
суб’єктів національної економіки; 
*сформувати уявлення про засади функціонування національної 
економіки та економічної системи; 
*розкрити систему визначників поведінки головних економічних 
суб’єктів. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна: 
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, 2010. – 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. – 504с. 
3. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. 
посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. 
О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – 656с. 
4. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, 
С.Панчишин, В.Буняк та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: 
Альтернативи, 2005. – 608с. 

Допоміжна 

1. Економічна теорія: практикум (тести і задачі): Навчальний посібник 
/ [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред. 
О.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2010. – 374с. 
2. Макконнелл К.Р. Макроекономіка / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. – 
Львів: Просвіта, 1997. – 672с. 
3. Макконнелл К.Р. Мікроекономіка / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. – 
Львів: Просвіта, 1999. – 650с. 
4. Стирський М.В. Вступ до економічної теорії: Практикум. / 
М.В.Стирський. – Видання друге, випр. і доп. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 78с. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин 
практичних занять та 96 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
понятійний апарат сучасної економічної теорії; 
− ключові відмінності в теоретичній спадщині представників різних 
напрямів економічної науки; 
− основні проблеми економічної організації суспільства; 
− роль та місце кожного із економічних суб’єктів у сучасній системі 
господарювання; 
вміти : 
− аналізувати національну економіку як цілісну систему з усіма її 
взаємозв’язками з іншими проявами людської життєдіяльності; 
− досліджувати структуру та ефективність функціонування 
товарних та фінансових ринків, ринків факторів виробництва; 
− моделювати поведінку споживачів за різних станів зовнішнього 
середовища; 
− прогнозувати господарські рішення фірм; 
аналізувати поведінку державних інституцій та економічну політику. 

Ключові слова Економічна теорія, економікс, економіка, господарська діяльність 
Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 
розуміння тем 

Теми 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. Фірма та домогосподарство як суб’єкти ринкової економіки  



Тема 10. Національна економіка у світовому господарстві 
Підсумковий 

контроль, форма 
іспит письмовий/тестовий в кінці семестру/року 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з української 
мови та математики для сприйняття категоріального апарату. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 
дискусія 
 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер. 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 30% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 30 
• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 20 
 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів 100 
 
 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 
яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
 

Питання до заліку чи 
екзамену. 

Перелік питань для складання іспиту з курсу «Основи економічної 
науки» 

 для студентів першого курсу економічного факультету  



 
1. Предмет економічної теорії (економікс) 
2. Аналітична економія та її зв’язок з іншими дисциплінами 
3. Методологія та методи економічної науки 
4. Основні напрямки та школи економічної науки 
5. Внесок українських учених у розвиток економічної науки 
6. Функції економічної теорії. 
7. Філософія економічної науки. 
8. Небезпеки (пастки) на шляху економічного дослідження 
9. Економічна теорія і практика. Позитивна і нормативна 
економіки. 
10. Основні цілі економічної політики 
11. Рівні дослідження економіки: макро- і мікрорівень 
12. Економічні ресурси та їх ринкова класифікація. 
13. Потреби та їх суть. Критерії класифікації. Піраміда потреб за 
Маслоу 
14. Потреби та економічні інтереси, їх суть та класифікація. 
15. Національна економіка. Основні проблеми економічної 
організації суспільства 
16. Ефективність виробництва як результат обмеженості ресурсів та 
безмежності потреб 
17. Повна зайнятість і повний обсяг виробництва. Розподільна та 
виробнича ефективність. 
18. Таблиця виробничих можливостей. Крива трансформації 
19. Закон зростання альтернативної вартості 
20. Незайнятість ресурсів і перспективи економічного зростання. 
Типи економічного зростання 
21. Національна економіка та економічна система. Компоненти 
економічної системи 
22. Типізація економічних систем. Підхід Б Гаврилишина. 
23. Марксистський підхід до типізації економічних систем. 
24. Командно-адміністративна система. 
25. Власність в економіці. 
26. Перехідна економіка. Шляхи переходу до ринку 
27. Моделі економічних систем ринкової економіки 
28. Суть та визначення ринку. Ознаки «вільного ринку». 
29. Механізм розв’язання ринком основних проблем організації 
економіки 
30. Інституційні механізми функціонування ринку. Приватна 
власність та обмежене управління. Конкуренція. 
31. Економічна свобода та особистий інтерес як інституційні 
механізми функціонування ринку. 
32. Схема кругопотоку економіки вільного ринку 
33. Натуральна і товарна форма виробництва.  
34. Причини виникнення товарного виробництва 
35. Основні ознаки та види товарного господарства 
36. Товар та його властивості. Економічні та позаекономічні блага. 
37. Грошові системи та їхні типи. 
38. Ціна та її функції. Адміністративні та ринкові ціни 
39. Походження та визначення суті грошей. Функції грошей 
40. Еволюція грошей. Сучасні гроші та їх види 
41. Попит та його визначники. Закон попиту. Крива попиту. 
42. Пропозиція та її визначники. Закон пропозиції. Крива 
пропозиції 



43. Ціна рівноваги. Рух до рівноважної ціни в умовах надлишку 
попиту та надлишку пропозиції. 
44. Переваги і вади ринку.Блага громадського та індивідуального 
вжитку. 
45. Зовнішні ефекти. 
46. Суть і головні види сучасного ринку. 
47. Ринок товарів і послуг. 
48. Особливості ринку праці. Біржа праці 
49. Ринок природних ресурсів та інші види ринку. 
50. Фінансовий ринок грошей і капіталу. Позиковий процент. 
Кредит та його види. 
51. Ринок цінних паперів, його види. Акції та облігації. 
52. Суть ринкової інфраструктури та її елементи. 
53. Суть біржі. Біржові посередники. Види угод на ринку 
54. Товарна біржа. Вимоги до біржового товару. 
55. Фондова біржа. 
56. Суть і види фінансово-кредитних посередників. 
57. Суть банків, їх види. Операції банків. 
58. Держава як економічний суб’єкт. 
59. Суть та види податків.Прямі та непрямі податки. Податкова 
система 
60. Функції держави в командній системі. 
61.   Функції держави в ринковій системі. Ефективність, 
стабільність, справедливість. 
62. Державний бюджет. Державний борг. 
63. Фірма як економічний суб’єкт. Види фірм 
64. Організаційно- правові види фірм: одноосібне володіння, 
партнерство, корпорація. 
65. Види партнерств. 
66. Витрати та їх види. Явні і неявні витрати. Постійні і змінні. 
67. Прибуток та його види. 
68. Суть амортизаційних відрахувань. 
69. Класифікація підприємств за розмірами 
70. Домогосподарство як економічний суб’єкт. Функції 
домогосподарств. 
 

Перелік питань підготувала доц. Кудин С.І. 

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

 


