
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми «ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВИ»

Освітнього рівня бакалавр

Спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

1. Назва освітньої компоненти    Теорії соціально-економічних систем держави                                                             

2. Тип   основна                                                                                                                                                                                                                  

3. Обсяг:
Кредитів

ECTS
Годин

За видами занять:

Лекцій Семінарів
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

4 120 18 - 24 - 78
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень
2. Державно-приватне підприємство
3. Інституційне забезпечення публічного управління
4. Основи соціальної економіки держави
5. Державне регулювання і громадська самоорганізація
6. Державне регулювання економіки та економічна політика
7. Державні та місцеві фінанси
8. Оцінка наслідків регуляторних актів держави
9. Інноваційна діяльність в публічному управлінні 
10. Державне регулювання процесів транснаціоналізації 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

Знати Вміти
Основну проблематику досліджень в економічній думці. Висловлювати, обґрунтовувати і відстоювати власну позицію стосовно



подій  та  явищ суспільного  життя  на  основі  ціннісного  ставлення  до
історичного минулого й сучасного розвитку.

Головні напрями і школи економічної теорії.
Аналізувати  конкретні  економічні  ситуації  з  позицій  різних  шкіл
економічної думки.

Наукові здобутки провідних представників економічної науки.
Показати  реалізацію  теоретичних  висновків  із  досліджень  вчених-
економістів в економічній політиці провідних західних країн.

Місце  і  роль  економічних  ідей  і  пропозицій  економічної  теорії  в
економічній політиці провідних країн світу.

Оцінювати  ефективність  форм  і  методів  врядування  за  результатами
аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду управління.

Компетенції відповідно до вимог роботодавців
Історичні, культурні, політичні, соціальні, економічні засади розвитку 
суспільства.

Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 
соціальних, економічних засад розвитку суспільства.

Структуру та особливості функціонування публічної сфери. Використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 
управлінських рішень.

Технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства
Знати структуру та особливості функціонування публічної сфери
Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування
Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1. Передумови сучасної теорії економіки

Лекція 1 Тема:  1.  Зародження
сучасної  західної
теоретичної економіки

1.  Етапи  зародження
сучасної  західної
теоретичної економіки.
2.  Головні  напрями і  школи
економічної теорії.
3.  Наукові  здобутки
провідних  представників
економічної науки.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Лекція 2 Тема: Економічне вчення
К.Маркса

1.  Соціально-економічні
умови  розвитку  класичного

http://
dl.dut.edu.ua
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капіталізму.
2.  Сутність  та  функції
грошей за К. Марксом.
3.  „Загальний  закон
капіталістичного
накопичення”.

/course/
view.php?
id=1953

Лекція 3 Тема:  Економічні
концепції маржиналізму

1.  Соціально-економічні
умови  та  джерела
виникнення  основних
концепцій маржиналізму.
2. Теоретичні передумови та
витоки  формування
Австрійської школи.

http://
dl.dut.edu.ua
/course/
view.php?
id=1953

Лекція 4 Тема:  Економічні
погляди  в  період
монополістичного
капіталізму

1.  Особливості  розвитку
капіталізму  на  початку  ХХ
ст.
2.  Соціалістичні  економічні
ідеї в Росії.
3.  Нова  історична  школа:
Г.Шмоллер.

http://
dl.dut.edu.ua
/course/
view.php?
id=1953

Лекція 5 Тема:  Економічні
концепції
американського
інституціонізму

1.  Особливості  соціально-
економічного  розвитку  в
період  державно-
монополістичного
капіталізму.
2.  Особливості  методології
Американського
інституціоналізму.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Лекція 6 Тема:  Економічні
погляди Кейнса.

1.  Велика  депресія”  1932-
1935  років  та  її  вплив  на
економічну думку.
Дж.М.Кейнс.  „Загальна
теорія зайнятості, відсотку та
грошей”.
2. Теорія зайнятості Кейнса.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953
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Практичне
заняття 1

Тема:  Зародження
сучасної  західної
теоретичної економіки

1.  Етапи  зародження
сучасної  західної
теоретичної економіки.
2. Головні напрями і  школи
економічної теорії.
3.  Наукові  здобутки
провідних  представників
економічної науки.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.
Охарактеризувати  основні
течії  економічної  теорії  та
погляди  її  провідних
представників.
Провести  порівняльний
аналіз  окремих  доктрин,
шкіл,  течій  економічної
науки.
Розкрити науковий внесок
окремих  шкіл  та  їх
провідних представників  у
економічну думку.
Показати  реалізацію
теоретичних  висновків  із
досліджень  вчених-
економістів  в  економічній
політиці  провідних
західних країн.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Практичне
заняття 2

Тема: Економічне вчення
К.Маркса

1.  Соціально-економічні
умови  розвитку  класичного
капіталізму.
2.  Сутність  та  функції
грошей за К. Марксом.
3.  „Загальний  закон
капіталістичного
накопичення”.

Розкрити науковий внесок
економічного  вчення
К.Маркса  в  економічну
думку.
Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Практичне
заняття 3

Тема:  Економічні
концепції маржиналізму

1.  Соціально-економічні
умови  та  джерела
виникнення  основних
концепцій маржиналізму.
2. Теоретичні передумови та
витоки  формування

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.
Розкрити науковий внесок
окремих  шкіл  та  їх

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953
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Австрійської школи. провідних представників  у
економічну думку.
Показати  реалізацію
теоретичних  висновків  із
досліджень  вчених-
економістів  в  економічній
політиці  провідних
західних країн.

Практичне
заняття 4

Тема:  Економічні
погляди  в  період
монополістичного
капіталізму

1.  Особливості  розвитку
капіталізму  на  початку  ХХ
ст.
2.  Соціалістичні  економічні
ідеї в Росії.
3.  Нова  історична  школа:
Г.Шмоллер.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.
Розкрити науковий внесок
окремих  шкіл  та  їх
провідних представників  у
економічну думку.
Показати  реалізацію
теоретичних  висновків  із
досліджень  вчених-
економістів  в  економічній
політиці  провідних
західних країн.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Практичне
заняття 5

Тема:  Економічні
концепції
американського
інституціонізму

1.  Особливості  соціально-
економічного  розвитку  в
період  державно-
монополістичного
капіталізму.
2.  Особливості  методології
Американського
інституціоналізму.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.
Розкрити науковий внесок
окремих  шкіл  та  їх
провідних представників  у
економічну думку.
Показати  реалізацію
теоретичних  висновків  із
досліджень  вчених-
економістів  в  економічній
політиці  провідних
західних країн.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953
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Практичне
заняття 6

Тема:  Економічні
погляди Кейнса

1.  Велика  депресія”  1932-
1935  років  та  її  вплив  на
економічну думку.
2.  Дж.М.Кейнс.  „  Загальна
теорія зайнятості, відсотку та
грошей”.
3. Теорія зайнятості Кейнса.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки;
розкрити  науковий  внесок
Дж.М.  Кейнса  в
економічну думку.
Показати  реалізацію
теоретичних  висновків  із
досліджень  вчених-
економістів  в  економічній
політиці  провідних
західних країн.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Самостійна
робота

1.  Етапи  зародження
сучасної  західної
теоретичної економіки.
2.  Головні  напрями і  школи
економічної теорії.
3.  Наукові  здобутки
провідних  представників
економічної науки.
4.  Соціально-економічні
умови  розвитку  класичного
капіталізму.
5.  Сутність  та  функції
грошей за К. Марксом.
6.  „Загальний  закон
капіталістичного
накопичення”.
7.  Соціально-економічні
умови  та  джерела
виникнення  основних
концепцій маржиналізму.
8. Теоретичні передумови та
витоки  формування
Австрійської школи.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.
Охарактеризувати  основні
течії  економічної  теорії  та
погляди  її  провідних
представників.
Провести  порівняльний
аналіз  окремих  доктрин,
шкіл,  течій  економічної
науки.
Розкрити  науковий  внесок
окремих  шкіл  та  їх
провідних представників  у
економічну думку.
Показати  реалізацію
теоретичних  висновків  із
досліджень  вчених-
економістів  в  економічній
політиці  провідних
західних країн.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953
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9.  Особливості  розвитку
капіталізму  на  початку  ХХ
ст.
10. Соціалістичні економічні
ідеї в Росії.
11.  Нова  історична  школа:
Г.Шмоллер.
12.  Особливості  соціально-
економічного  розвитку  в
період  державно-
монополістичного
капіталізму.
13.  Особливості  методології
Американського
інституціоналізму.
14.  Велика  депресія”  1932-
1935  років  та  її  вплив  на
економічну думку.
15. Теорія зайнятості Кейнса.

Розділ 2. Теоретичні концепції сучасного етапу розвитку економіки.
Лекція 7 Тема:  Економічна  думка

постіндустріального
періоду

1.  Соціально-економічні
причини  відродження  ідеї
„вільного підприємництва”.
2.  Інституціонально  -
соціологічний  напрямок
розвитку економічної теорії.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Лекція 8 Тема:  Економічна теорія
монетаризму

1.  Соціально-економічний
розвиток кінця ХХ ст..
2.  Основні  макроекономічні
аксіоми монетаризму.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Лекція 9 Тема: Особливості
поглядів  на  економіку
країн, що розвиваються

1.  Соціально-економічні
умови  розвитку  країн,  що
розвиваються:  особливості
економіки  „Нових
індустріальних країн”, країн-

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953
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енергоносіїв,
слаборозвинених країн.
2.  Економічні  погляди
Г.Мюрдаля.

Лекція 10 Тема: Теорія суспільного
вибору.

1.  Особливості  економіки
інформаційного суспільства.
2.  Економічні  теорії
інформації  та
невизначеності. 

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Лекція 11 Тема:  Теоретичні
погляди  на  економіку
перехідних систем

1.  Особливості  економічної
дійсності країн з перехідною
економікою;
2.  Використання  ідей
Шведської  школи  для
аналізу  перехідної
економіки.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Лекція 12 Тема:  Економіка
всесвітнього
господарства.

1.  Соціально-економічні
особливості  сучасного
розвитку  всесвітнього
господарства.
2.  Теорія  порівняльних
переваг.

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953

Практичне
заняття 7

Тема:  Економічна  думка
постіндустріального
періоду

1.  Соціально-економічні
причини  відродження  ідеї
„вільного підприємництва”.
2.  Інституціонально  -
соціологічний  напрямок
розвитку економічної теорії.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позиції  економічної  думки
постіндустріального
періоду.
Розкрити  науковий  внесок
окремих  шкіл  та  їх
провідних представників  у
економічну думку.
Показати реалізацію 
теоретичних висновків із 
досліджень вчених-
економістів в економічній 

http://
dl.dut.edu.ua
/course/
view.php?
id=1953
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політиці провідних 
західних країн.

Практичне
заняття 8

Тема:  Економічна теорія
монетаризму

1.  Соціально-економічний
розвиток кінця ХХ ст..
2.  Основні  макроекономічні
аксіоми монетаризму.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.
Розкрити  науковий  внесок
окремих  шкіл  та  їх
провідних представників  у
економічну думку.
Показати реалізацію 
теоретичних висновків із 
досліджень вчених-
економістів в економічній 
політиці провідних 
західних країн.

http://
dl.dut.edu.ua
/course/
view.php?
id=1953

Практичне
заняття 9

Тема: Особливості
поглядів  на  економіку
країн, що розвиваються

1.  Соціально-економічні
умови  розвитку  країн,  що
розвиваються:  особливості
економіки  „Нових
індустріальних країн”, країн-
енергоносіїв,
слаборозвинених країн.
2.  Економічні  погляди
Г.Мюрдаля.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.
Розкрити  науковий  внесок
окремих  шкіл  та  їх
провідних представників  у
економічну думку.
Показати реалізацію 
теоретичних висновків із 
досліджень вчених-
економістів в економічній 
політиці провідних 
західних країн.

http://
dl.dut.edu.ua
/course/
view.php?
id=1953

Практичне
заняття 10

Тема: Теорія суспільного
вибору.

1.  Особливості  економіки
інформаційного суспільства.
2.  Економічні  теорії
інформації  та
невизначеності.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.
Розкрити  науковий  внесок
окремих  шкіл  та  їх

http://
dl.dut.edu.ua
/course/
view.php?
id=1953

9

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1953
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1953
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1953
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1953
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1953
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1953
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1953
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1953
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1953


провідних представників  у
економічну думку.
Показати  реалізацію
теоретичних  висновків  із
досліджень  вчених-
економістів  в  економічній
політиці  провідних
західних країн.

Практичне
заняття 11

Тема: Теоретичні
погляди  на  економіку
перехідних систем

1.  Особливості  економічної
дійсності країн з перехідною
економікою;
2.  Використання  ідей
Шведської  школи  для
аналізу  перехідної
економіки.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.
Розкрити  науковий  внесок
окремих  шкіл  та  їх
провідних представників  у
економічну думку.
Показати  реалізацію
теоретичних  висновків  із
досліджень  вчених-
економістів  в  економічній
політиці  провідних
західних країн.

http://
dl.dut.edu.ua
/course/
view.php?
id=1953

Практичне
заняття 12

Тема: Економіка
всесвітнього
господарства.

1.  Соціально-економічні
особливості  сучасного
розвитку  всесвітнього
господарства.
2.  Теорія  порівняльних
переваг.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки;
Розкрити  науковий  внесок
окремих  шкіл  та  їх
провідних представників  у
економічну думку.

http://
dl.dut.edu.ua
/course/
view.php?
id=1953

Самостійна
робота

1.  Соціально-економічні
причини  відродження  ідеї
„вільного підприємництва”.
2.  Інституціонально  -
соціологічний  напрямок
розвитку економічної теорії.

Аналізувати  конкретні
економічні  ситуації  з
позицій  різних  шкіл
економічної думки.
Охарактеризувати  основні
течії  економічної  теорії  та

http://
dl.dut.edu.ua

/course/
view.php?
id=1953
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3.  Соціально-економічний
розвиток кінця ХХ ст..
4.  Основні  макроекономічні
аксіоми монетаризму.
5.  Соціально-економічні
умови  розвитку  країн,  що
розвиваються:  особливості
економіки  „Нових
індустріальних країн”, країн-
енергоносіїв,
слаборозвинених країн.
6.  Економічні  погляди
Г.Мюрдаля.
7.  Особливості  економіки
інформаційного суспільства.
8.  Економічні  теорії
інформації  та
невизначеності.
9.  Особливості  економічної
дійсності країн з перехідною
економікою.
10.  Соціально-економічні
особливості  сучасного
розвитку  всесвітнього
господарства.

погляди  її  провідних
представників;
Провести  порівняльний
аналіз  окремих  доктрин,
шкіл,  течій  економічної
науки.
Розкрити  науковий  внесок
окремих  шкіл  та  їх
провідних представників  у
економічну думку.
Показати реалізацію 
теоретичних висновків із 
досліджень вчених-
економістів в економічній 
політиці провідних 
західних країн.

8. Мова вивчення освітньої компоненти
українська

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1.Теорії соціально-економічної системи держави. Навчально-методичні матеріали в системі Moodle - http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1953
2.  Архієреєва  С.І.  Курс  економічної  теорії:  навчальний  посібник  /  С.І.  Архієреєва,  Н.Б.Решетняк.  -  Харків:  НТУ  «ХПІ»,  2007.  –  331  с.  -
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1279_17176815.pdf
3. Богиня Д.П. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник (модульний варіант) / Д. П. Богиня, Н. М. Краус, О. В. Манжура та ін. –
Хмельницький : ХНУ, 2010. – 428 с. - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1402_50724796.pdf
4.  Дименко  Р.  А.  Економічна  теорія:  конспект  лекцій  /  Р.А.  Дименко.  –  Київ:  ДУТ,  2016.  –  107  с.  -
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1436_35758538.pdf
5.  Кокарєв  І.  В.   Основи  економічної  теорії:  курс  лекцій  /  І.  В.  Кокарєв.  –  Дніпро:  Дніпроп.  держ.  ун-т  внутр.  справ,  2017.  –  220  с.  -
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http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1833_26816253.pdf
6.  Скакун  О.Ф.  Теорія  держави  і  права:  підручник  /  О.Ф.  Скакун  -  Харків:  Консум,  2001.  —  656  с.-
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_948_39072050.pdf
7. Сьомкіна Т.В. Економічна історія: посібник / Т.В. Сьомкіна. – Київ,  2005. – 140 с. -   http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1323_14268686.pdf  
8  Третяк  Г.С.   Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст]: навч.  посіб. / Г. С. Третяк, К. М. Бліщук. —
Львів :ЛРІДУ НАДУ, 2011. -128 с. - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_579_44844906.pdf
9.  Щетинін  А.  І.  Політична  економія:  підручник  /  А.І.  Щетінін  –  К.:  Центр  учбової  літератури,  2011.  –  480  с.  -
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1428_77091364.pdf
10  Шевченко  Л.С.  Основи  економічної  теорії:  підручник  /  Л.  С.  Шевченко.  –  Х.:  Право,  2008.  –  448  с.-
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1281_81966340.pdf

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
Іспит

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Для  проведення  практичних  занять  з  метою  формування  професійних  компетенцій   зі  спеціальності  281  Публічне  управління  та

адміністрування  використовується  навчальна  лабораторія  «Прес-центр»  №  0-12,  яка  оснащена  сучасними  комп’ютерами  та  програмним
забезпеченням, а саме: 

Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів; 
Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends- проведення та оцінка масштабних досліджень; 
MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей;
HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки;
Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних;
BM SPSS Statistics, ОСА – аналіз та узагальнення соціологічних досліджень;
Система електронного документообiгу «АСКОД».
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