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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Економічна теорія”
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого
спеціаліста, галуззю знань 08 – право, спеціальністю 081 – право.
Предметом

вивчення

навчальної

дисципліни

є

закономірності

розвитку

економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей,
спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і
природних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні
процеси глобалізації економічного життя суспільства.
Міждисциплінарні зв’язки: знання, набуті під час вивчення навчальної
дисципліни “Економічна теорія”, можуть бути використані при вивченні наступних
навчальних дисциплін – “Теорія держави та права”, “Цивільне право України”,
“Філософія”, “Трудове право України”, “Господарське право України”, “Земельне
право України”, “Фінансове право України”.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовний модуль 1. Методологія економічної теорії та ринкова економіка.
Змістовний модуль 2. Ринковий механізм та економічні суб’єкти у відкритій
економіці.
Змістовний модуль 3. Основи макроекономіки та місце вітчизняної економіки у
світовому господарстві.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Економічна теорія ” є
забезпечення достатньої основи для систематичного вивчення здобутків економічної
науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів..
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Економічна теорія ” є
- ознайомлення студентів із понятійно-категоріальним апаратом економічної
теорії; .
- розкриття природи економічних проблем та господарської поведінки суб’єктів
національної економіки;
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- сформування уявлення про засади функціонування національної економіки та
економічної системи;.
- розкриття системи визначників поведінки головних економічних суб’єктів.
1.3. 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. .
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 288 годин/ 8 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Методологія економічної теорії та ринкова економіка.
Тема 1. Економічна теорія як наука. .
Предмет і функції економічної теорії. Методологія економічної теорії. Місце
економічної теорії у системі економічних наук.
Тема 2. Загальні основи економіки.
Економічні потреби та виробничі ресурси. Виробництво та ефективність використання
ресурсів. Економічне зростання.
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Тема 3. Форма виробництва та економічна система.
Суть та генезис товарної форми виробництва. Суть та функції грошей. Економічна
система.
Тема 4. Ринкова економіка..
Ринкова економіка як господарська система. Зміст, функції та види ринків.
Інфраструктура ринкової економіки. Ринкові структури та їхні ознаки.
Змістовий модуль 2. Ринковий механізм та економічні суб’єкти у відкритій
економіці.
Тема 5. Ринковий механізм.
Попит і пропозиція та їх визначники. Сутність та дія ринкового механізму. Переваги і
недоліки ринкового механізму.
Тема 6. Економічна роль держави.
Держава як економічний суб’єкт. Державні фінанси. Державний борг та його
наслідки.
Тема 7. Фірма як економічний суб’єкт.
Суть, ознаки та розміри фірми. Капітал підприємства. Витрати і прибуток.
Підприємницька діяльність
Тема 8. Економіка домогосподарства.
Функції

домогосподарств

та

їхні

доходи.

Споживання

і

заощадження

домогосподарств. Економічна нерівність і соціальний захист населення.
Змістовий модуль 3. Основи макроекономіки та місце вітчизняної економіки у
світовому господарстві.
Тема 9. Основні макроекономічні показники.
Валовий

внутрішній

продукт

як

основний

показник

обсягу

національного

виробництва. Методи обчислення ВВП. Показники динаміки реального ВВП
(економічного

зростання).

Показники

рівнів

зайнятості

та

цін.

Показники

зовнішньоекономічної діяльності держави. Сукупний попит і сукупна пропозиція.
Тема 10. Макроекономічна нестабільність та її подолання.
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Економічні

коливання.

Безробіття.

Інфляція

як

прояв

макроекономічної

нестабільності. Стабілізаційна політика.
Тема 11. Вітчизняна економіка у світовому господарстві.
Потенціал та структура економіки України. Економічні основи світового господарства.
Зовнішня торгівля і зовнішньоторгівельна політика. Міжнародний рух капіталів та
міжнародна міграція робочої сили. Міжнародні валютно-фінансові відносини.
Міжнародна економічна інтеграція.
3. Рекомендована література
Основна література:
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. – 504с.
3.Економічна теорія: політекономія. Підручник/ За ред..В.Д.Базилевича. – К.: Знання –
Прес, 2008. – 687 с.
4. Економічна теорія: практикум (тести і задачі): навч. посібник [О.Ватаманюк,
Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред.. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-захід,
2010. – 374с.
5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Буняк
та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: Альтернативи, 2001. – 608с.
6. Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник / За ред. О.
Ватаманюка. – Львів:»Інтелект-Захід», 2010. – 374 с.
7. Макконнелл К.Р. Макроекономіка / К.Р.Макконнел, С.Л.Брю. – Львів: Просвіта,
1997. – 672с.
8. Макконнелл К.Р. Мікроекономіка / К.Р.Макконнел, С.Л.Брю. – Львів: Просвіта,
1999. – 650с.
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9. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету / За ред. С. М.
Панчишина і П. І. Островерха – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 74 с.
10. 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.
Допоміжна література:
1. Економічна теорія : навчальний посібник / О.В. Стефанишин [та ін.] ; Міністерство
освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 335 с.
2. Економічна теорія : навчально-методичний комплекс для студентів неекономічних
спеціальностей / С.В. П’ясецька-Устич, В.М. Герзанич ; Міністерство освіти і науки
України, Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний
університет”, Інститут економіки та міжнародних відносин, Кафедра економічної
теорії. - Ужгород : Ліра, 2014. - 122 с.
3. Економічна теорія : навчальний посібник / Г.І. Скорик, В.В. Барінов, М.Б. Швецова ;
Міністерство освіти і науки, Національний університет “Львівська політехніка”. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 185 с.
4. Економічна теорія : навчальний посібник / О.М. Стрішенець, В.І. Ліщук, Л.В.
Єлісєєва ; Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки, 2014. - 236, [3] с.
5. Економічна теорія : навчальний посібник / Н.І. Холявко, О.І. Гонта ; Міністерство
освіти і науки України, Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського
національного технологічного університету. - Чернігів : Чернігівський національний
технологічний університет, 2014. - 218 с.
6. Мацелюх Н. П. Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч.
посібник / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр
учб. літ., 2016. - 226 с.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:

залік, іспит

.

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестові завдання, екзаменаційні та
модульні питання, питання та завдання для підготовки до семінарських занять,
завдання для самостійної роботи студентів.

