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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки/спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань; 

07 Управління та 

адміністрування 

Обов’язкова  

Модулів – 2 

Спеціальність: 

075 Маркетинг 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

реферат, презентація                 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітній ступінь: 

молодший бакалавр 

20 год 6 год 

Практичні 

22 год 6 год 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

26 год 42 год 

Індивідуальна робота 

22 год 36 год 

Вид контролю: екзамен 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 47 % до 53 % (0,9) 

для заочної форми навчання – 13% до 87% (0,2) 



2. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування системи знань про економічні відносини як 

суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання 

обмежених виробничих ресурсів і шляхів забезпечення суспільних потреб у 

різних суспільно-економічних формаціях.  

Завдання:  

– набуття теоретичних знань про економічні категорії, явища і 

процеси, дію економічних законів; 

– розвиток економічного мислення і культури студентів; 

– вміння застосовувати набуті знання у процесі навчання і в практиці 

підприємницької діяльності; 

– розуміння економічної політики держави і необхідність розвитку в 

умовах ринкової економіки. 

Очікувані результати навчання: 

ПРН5. Вміти розробляти й упроваджувати плани підвищення 

економічної ефективності використання матеріальних ресурсів, а також норм 

і нормативів витрат і виробничих запасів.  

ПРН10. Уміння виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення 

ефективності використання ресурсів.  

 

3. Мова навчання: 

 

Мова навчання: українська. 

 

 



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку 

 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 

Визначення предмета економічної теорії. Закони і категорії 

економічної теорії. Зародження і розвиток економічної теорії; її напрями і 

школи. Загальнонаукові методи пізнання. Спеціальні (конкретні) методи 

пізнання. Економікс і політекономія. 

 

Тема 2. Основні форми економічного розвитку  

Форми суспільного виробництва. Товар і його фактори. Двоїстий 

характер праці, втіленої в товарі. Розвиток товару і товарного виробництва в 

сучасних умовах. Еволюція форм вартості та сутність грошей. Закони обігу 

грошей. Інфляція. Закон вартості та його функції. 

 

Тема 3. Ринкова економіка, її еволюція та сучасні моделі 

Сутність ринкової, соціально ринкової та змішаної економіки. Причини 

виникнення планомірно-ринкової економіки та основні функції держави. 

Сутність і структура господарського механізму. Сучасні моделі ринкової 

економіки. 

 

Тема 4. Монополія і конкуренція 

Конкуренція, її суть та види. Закон конкуренції. Причини виникнення і 

сутність, типи і форми монопольних утворень. Монополії та антимонопольна 

діяльність держави.  

 

Тема 5. Фінансово-кредитна система ринкового господарства 

Необхідність, зміст, структура та функції фінансів. Фінансова система. 

Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг. Кредитні 

відносини, їх сутність, засади, форми та механізм реалізації. Банки та їх 

основні функції. 

 
Змістовий модуль 2. Основи ринку та суб’єкти ринкової економіки 

 

Тема 6. Ринок праці, зайнятість і соціальний захист населення 

Сутність товару робоча сила, її вартість та ціна. Заробітна плата, її 

форми, системи та функції. Реальна заробітна плата, доходи населення та їх 

використання. Основні тенденції розвитку праці. Вплив держави та 

профспілок на функціонування ринку праці. 

 

Тема 7. Аграрні відносини та земельна рента 

Продуктивні сили і відносини власності в сільському господарстві. 

Радикальні перетворення у відносинах власності та АПК. Земельна рента та її 

види в сучасних умовах. Ціна землі та особливості її формування. 

 



Тема 8. Підприємництво і підприємство 

Сутність, функції і форми підприємства. Форми і види підприємств. 

Класифікація підприємств за розмірами. Капітал підприємств і його 

кругообіг. Оборот капіталу. Основний капітал, його фізичний і моральний 

знос. Оборотний капітал. Сутність підприємництва, його ознаки і функції. 

Проблеми розвитку цивілізованого підприємства в Україні. Валовий дохід і 

прибуток підприємства. 

 

Тема 9. Відтворення та результативність суспільного виробництва 

Відтворення, його фази та типи. Результати суспільного виробництва в 

системі національного рахівництва та його ефективність. Джерела 

національного доход, його розподіл та перерозподіл. Споживання і 

нагромадження національного доходу. 

 

Тема 10. Циклічні коливання і кризи в економіці 

Причини і механізм циклічних коливань. Види циклів. Причини 

економічної кризи в Україні. Структурні кризи в економіці. 

 

Тема 11. Світове господарство та форми міжнародних економічних 

відносин 

Світове господарство, об’єктивні основи формування та тенденції 

розвитку. Міжнародна торгівля, її теоретичні основи, регулювання та вплив 

на національну економіку. Світові валютні відносини. Міжнародний рух 

капіталів та закономірності його розвитку. Міграція робочої сили та її 

наслідки. Сутність економічних законів світового господарства. Україна та 

світове господарство. 

 

Тема 12. Державне регулювання ринкової економіки 

Об’єктивна необхідність, зміст та моделі державного регулювання 

економіки. Цілі, засоби та методи державного впливу на економіку. Основні 

напрямки та межі державного впливу на економіку. 

 



5. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п с.р. інд  л п с.р. інд  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовний модуль І. Загальні засади економічного розвитку 

Тема 1. Предмет і метод 

економічної теорії 
8 2 2 2 2 10 1 1 4 4 

Тема 2. Основні форми 

економічного розвитку 
8 2 2 2 2 8   4 4 

Тема 3. Ринкова 

економіка, її еволюція 

та сучасні моделі 

8 2 2 2 2 10 1 1 4 4 

Тема 4. Монополія і 

конкуренція 
8 2 2 2 2 8   4 4 

Тема 5. Фінансово-

кредитна система 

ринкового господарства 

8 2 2 2 2 6   4 2 

Разом за змістовим 

модулем 1 
40 10 10 10 10 42 2 2 20 18 

Змістовий модуль 2. Основи ринку та суб’єкти ринкової економіки 

Тема 6. Ринок праці, 

зайнятість і соціальний 

захист населення 

7 2 2 2 1 8 1 1 4 2 

Тема 7. Аграрні 

відносини та земельна 

рента 

7 2 2 2 1 6   4 2 

Тема 8. 

Підприємництво і 

підприємство 

6 1 2 2 1 6   4 2 

Тема 9. Відтворення та 

результативність 

суспільного 

виробництва 

6 1 2 2 1 8 1 1 4 2 

Тема 10. Циклічні 

коливання і кризи в 

економіці 

6 1 2 2 1 6 1 1 2 2 

Тема 11. Світове 

господарство та форми 

міжнародних 

економічних відносин 

6 1 1 2 2 4   2 2 

Тема 12. Державне 

регулювання ринкової 

економіки 

8 2 1 4 1 6 1 1 2 2 

Разом за змістовим 

модулем 2 
46 10 12 16 8 44 4 4 22 14 

Усього годин 86 20 22 26 18 86 6 6 42 32 

Модуль 2 

ІНДЗ 4    4 4    4 

Усього годин  90 20 22 26 22 90 6 6 42 36 

 



6. Теми практичних  занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

(денна 

форма) 

К-сть 

годин 

(заочна 

форма) 

1 Предмет і метод економічної теорії 2 1 

2 Основні форми економічного розвитку 2  

3 Ринкова економіка, її еволюція та сучасні моделі 2 1 

4 Монополія і конкуренція 2  

5 Фінансово-кредитна система ринкового господарства 2  

6 Ринок праці, зайнятість і соціальний захист населення 2 1 

7 Аграрні відносини та земельна рента 2  

8 Підприємництво і підприємство 2  

9 Відтворення та результативність суспільного виробництва 2 1 

10 Циклічні коливання і кризи в економіці 2 1 

11 Світове господарство та форми міжнародних економічних 

відносин 
1  

12 Державне регулювання ринкової економіки 1 1 

Разом 22 6 

 

7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни «Основи 

економічної теорії». 

Форми самостійної роботи передбачають: опрацювання певного 

матеріалу за навчальною літературою та створення структурної (візуальної) 

схеми прочитаного матеріалу;  розв’язування задач; розробку бізнес-ідей; 

аналіз ситуаційних вправ; створення ситуаційних вправ. 

 
№ 

з/п Зміст навчального матеріалу 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Предмет і метод економічної теорії 2 4 

2. Основні форми економічного розвитку 2 4 

3. Ринкова економіка, її еволюція та сучасні моделі 2 4 

4. Монополія і конкуренція 2 4 

5. Фінансово-кредитна система ринкового господарства 2 4 

6. Ринок праці, зайнятість і соціальний захист населення 2 4 

7. Аграрні відносини та земельна рента 2 4 

8. Підприємництво і підприємство 2 4 

9. Відтворення та результативність суспільного 

виробництва 
2 4 

10. Циклічні коливання і кризи в економіці 2 2 

11. Світове господарство та форми міжнародних 

економічних відносин 
2 2 

12. Державне регулювання ринкової економіки 4 2 

Разом   26 42 

 

 



8. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи 

економічної теорії» – це вид роботи студента, яка містить результати 

дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності.  

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань 

із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-

пізнавальної діяльності. Результати досліджень подаються у реферативній 

формі. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретико-практична робота у межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або 

весь зміст навчального курсу. 

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань навчальної 

дисципліни ,,Основи економічної теорії” 

1. Виникнення та становлення політичної економії. 

2. Етапи розвитку політичної економії, сучасний етап розвитку. 

3. Трактування предмета політичної економії різними школами. 

4. Економічні системи як об'єкт дослідження в політичної економії. 

5. Історичний та функціональний підходи до структуризації політичної 

економії. 

6. Функції політичної економії. 

7. Методи економічного дослідження. 

8. Позитивна і нормативна політична економія. 

9. Графічні та економетричні методи дослідження. 

10. Поняття економічної системи та її структура. 

11. Функціонально-історичні типи економічних систем. 

12. Поняття перехідної економічної системи. Типологізація перехідних 

економічних систем. 

13. Особливості функціонування перехідної економічної системи України. 

14. Поняття і структура виробничої системи. 

15. Еволюція виробничої системи, її історичні типи. 

16. Історичний розвиток виробничої системи в Україні. 

17. Закон зростання потреб та механізм його дії. 

18. Виробництво як визначальний фактор формування потреб та їх 

розвитку. 

19. Корисність продукту. Гранична корисність. 

20. Закон спадної граничної корисності та його функції. 

21. Економічні ресурси, їх обмеженість. 

22. Постійні та змінні економічні ресурси. 

23. Повна зайнятість і повний обсяг виробництва. 

24. Крива виробничих можливостей. 

25. Поняття альтернативної вартості. Альтернативна вартість та 

обмеженість ресурсів. 



9. Методи навчання 

Лекції з обов’язковим використанням мультимедіа, інтерактивні методи в 

процесі обговорення питань практичного  заняття (робота в малих групах, 

семінар-дискусія, мозкова атака, метод зворотного навчання тощо). 
 

10. Методи контролю 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточний та 

підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня засвоєння навчального матеріалу. Поточний 

контроль реалізується у формі опитування, виступів на практичних заняттях, 

експрес-контролю, перевірки результатів виконання індивідуальних навчально-

дослідних завдань, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого 

на самостійне опрацювання студентом. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його 

завершальних етапах. 
 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 
Сума 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЕСТS 

Значення 

оцінки ЕСТS 
Критерії оцінювання 

Рівень компе-

тентості 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно 

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і 

вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні обдарування і нахили 

Високий 

(творчий) 
відмінно  

за
р

ах
о

в
ан

о
 

82-89 B дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна Достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  

75-81 C добре 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок 

69-74 D задовільно 

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих 

Середній 

(репродук-

тивний) 

задовільно  

60-68 E достатньо 

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовіль

но  

н
е 

за
р

ах
о

в
ан

о
 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об’єктів  



12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 20 100 

 

Т 1, Т 2 ... Т 12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи, 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
75–81 С 

69–74 D 
задовільно  

60–68 E 

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

З метою проведення усіх видів занять використовуються такі види 

методичного забезпечення: нормативні документи з організації навчального 

процесу за кредитно-модульною системою, опорні конспекти лекцій, 

навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, різноманітні 

інформаційні ресурси. 

 

14. Рекомендована література 

 

Основна 

 

1. Економічна теорія та практика енергозбереження : навчальний 

посібник / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад.  

В. О. Стойка, П. Ю. Курмаєв ; рец. Рибчак В. І., Бурляй О. Л.]. Умань : Алмі, 

2016. 140 с. 

2. Економічна теорія. Основи економічної теорії ; [уклад.  

М. А. Слатвінський]. Умань : Жовтий О. О., 2014. 202 c. 

3. Економічна теорія. Міжнародна економіка : [найважливіші сторони 

міжнародної економіки як складової економічної теорії] : підручник : затв. 

МОН України / В. М. Тарасевич, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін. ; за 

ред. В. М. Тарасевича. К. : Знання, 2012. 143 c. 



4. Економічна теорія. Макроекономіка : підручник : затв. МОН 

України. В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня та ін. ; за 

ред. В. М. Тарасевича. К. : Знання, 2012. 206 c. 

5. Економічна теорія. Національна економіка : підручник : затв. МОН 

України. В. М. Тарасевич, В. Я. Швець, Ю. І. Пилипенко та ін. ; за ред.  

В. М. Тарасевича. К. : Знання, 2012. 270 c. 

6. Економічна теорія. Політекономія : підручник : затв. МОН України. 

В. М. Тарасевич, О. Ю. Бобровська, В. К. Лебедєва та ін. ; за ред.  

В. М. Тарасевича. К. : Знання, 2012. 206 с. 

7. Мочерний С. В. Основи економічної теорії. Львів : Новий світ. 

2000, 2011. 599 с. 

8. Мочерний С. В. Основи економічної теорії. К. : Академія, 2009. 502 

с. 

9. Мочерний С. В. Основи економічної теорії. Львів : Новий світ, 

2006. 600 с. 

10. Мочерний С. В. Основи економічної теорії. К. : Академія, 2006. 

504 с. 

11. Мочерний С. В. Основи економічної теорії. К. : Академія, 2005. 

504 с. 

12. Економічна теорія. За ред. В.Д.  Базилевича. К.: Знання, 2006. 631 с. 

13. Основи економічної теорії. За ред. О.О. Мамалуя. К. : Юрінком 

Інтер, 2006. 480 с. 

14. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Сучасні економічні 

теорії» ; [уклад. К. С. Мельничук]. Умань : УДПУ, 2011. 115 с. 

15. Мочерний С. В. Економічна теорія : навч. посібник. Вид. 4-те, стер. 

К. : Академія, 2009. 639 с. 

16. Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія. К. : Академія, 2005. 

336 с. 

17. Інноваційна складова сучасної економічної динаміки. За ред. 

Беседіна В. Ф., Музиченка А. С. Умань : Жовтий О. О., 2013. 362 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Мацелюх Н. П., Максименко І. А. Історія економіки та економічної 

думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч.посіб. 2-

ге вид. перероб. та доп. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 382 с. 

2. Политическая экономия : прошлое, настоящее, будущее. Часть I : 

монографія / под. ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. К. : ПУЛ, 2014. 494 с. 

3. Политическая экономия : прошлое, настоящее, будущее. Часть II : 

монографія / под. ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. К. : ПУЛ, 2014. 566 с. 

4. Савчук В., Зайцев Ю., Москаленко О. Сучасна економічна теорія і 

цивілізаційні чинники економічного розвитку. Економічна теорія. 2014. № 4. 

С. 107–119. 

5. Сухарєв О. С. Економічна теорія і управління економікою: точки 

сполучення. Економічна теорія. 2014. № 1. С. 5–23. 

6. Свідло К. В., Лазарєва Т. А., Бачієва Л. О. Методологія і організація 

наукових досліджень в харчовій галузі : рек. МОНмолодьспорту України як 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624845
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%94%D0%B2%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624845


підручник для студ. ВНЗ ; МОНмолодьспорту України, Українська 

інженернопедагогічна академія. Х. : Світ Книг, 2013. 224 с. 

7. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. К. : 

Феміна, 1995. 368 с. 

8. Найдьонов В. С. Основи державного регулювання економіки : 

навчальний посібник на матеріалах України : [рек. МОН України для студ. 

ВНЗ як навч. посібник] ; [Науково-дослідний економічний ін-т]. Ніжин : 

Аспект-Поліграф, 2010. 259 c. 

9. Козюк В. В. Експансія кредиту в системі макрофінансових 

дисбалансів. Фінанси України. 2010. № 1. С. 54–65. 

10. Козюк В. В. Суверенний попит на активи: індивідуальна 

раціональність та колективна неефективність. Економіка України. 2010. № 2. 

С. 48–58. 

11. Козюк В. В. Фінансовий сектор, валютні резерви та глибина шоку 

під час глобальної кризи. Світ фінансів. 2010. № 1. С. 111–125. 

12. Базилевич В. Д., Базилевич К. В. Ринкова економіка: основні 

поняття і категорії : навчальний посібник. 2-ге вид., стереотипне. К. : Знання, 

2008. 263 c. 

13. Самуельсон П. Економіка : підручник. Львів : Світ, 1993. 200 с. 

14. Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Макроекономіка. К. : Основи, 

1995. 498 с. 

15. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М. : Дело, 1995. 

750с. 
 

15. Інформаційні ресурси 

www.economics.com.ua 

www.meta-ukraine.com.ua 

www.ucee.com.ua 

www.cebe.sib.ru 

www.rada.gov.ua 

www.ukrstat.gov.ua 

www.ier.kiev.ua 

www.gallery.economicus.ru 

www.business-rada.kmu.org.ua 
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