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1. Опис предмета навчальної дисципліни «Основи економічної науки», 

Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 
Денна форма навчання 

вибіркова 

Рік підготовки: 
1-й  

Семестр 
1-й  

Лекцій 
32 год.  

Практичні заняття 
32 – 

Самостійна робота 
58  

Вид контролю 

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS – 3 
 
Модулів – 2 
 
Змістовних модулів – 2 
 
Загальна кількість годин 
– 122 
Тижневих: 4 
Аудиторних – 4 
СРС - 58 

Галузь знань:   

 
Спеціальність  
 
Освітньо-
кваліфікований рівень: 
бакалавр 

іспит  

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором “Аналітична 

економіка” складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Маркетинг» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закони і закономірності 
функціоннуваня сучасних економічних систем. 

Міждисциплінарні зв’язки: з “Національною економікою”, 
“Регіональною економікою”, «Історією економічних вчень», 
«Макроекономікою», «Мікроекономікою». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 

А. Вступ в економічну теорію. 
B. Засади функціонування національної економіки. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Аналітична 

економіка” є формування у студентів сучасного економічного світогляду, 
національної свідомості і гідності у розумінні важливих актуальних проблем 
розвитку української економіки. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Аналітична 
економіка” є є формуваня у майбутніх фахівців сучасний економічний тип 
мислення, здатність реалізовувати на практиці сучасні методи економічного 
аналізу, виховати в процесі вивчення дисципліни такі риси, як дух здорової 
конкуренції, прояв індивідуальних здібностей і змагальний інтерес, творча 
підприємницька ініціатива, вміння поєднувати економічні та гуманістичні 
інтереси, проявляти високу національну самосвідомість та економічний 
патріотизм. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 

знати: 
 
ˉ предмет і методологію економічної теорії, 
ˉ основні проблеми організації економіки, 
ˉ засади формування та розвитку ринкової економіки, механізм її 

регулювання, 
- економічну природу і види конкуренції; 
ˉ сутність, структуру і механізми функціонування національного 

господарства, 
ˉ механізм циклічних коливань в економіці, 
  причини безробіття, інфляції та їх усунення, 
ˉ процес формування економічної політики держави, 
- особливості економіки світового господарства і форми 

міжнародних економічних відносин; 
- сучасні глобальні проблеми людства. 

 
вміти: 

- застосовувати методи економічних досліджень для аналізу 
функціонування економічних явищ та процесів; 
- визначати методи оптимізації поведінки економічних суб’єктів у 

ринкових умовах; 
- розраховувати основні показники економічної та соціальної 
ефективності суспільного виробництва;  
- аналізувати вплив державних важелів на економічні процеси в 
країні; 
ˉ оцінити відповідну модель розвитку національної економіки, в 
основі якої повинна лежати економічна безпека нації; 
ˉ проаналізувати шляхи розвитку національної економіки; 
ˉ визначити основні ринкові та неринкові механізми перетворень 

вітчизняної економіки. 
- визначити економічні аспекти глобальних проблем і шляхи їх 
розв’язання. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин  /3 кредити 
ECTS. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного 
економічного світогляду, національної свідомості і гідності у розумінні 
важливих актуальних проблем розвитку української економіки . 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 
 

Т Е М А 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД  АНАЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Предмет, методологія, закони і категорії аналітичної (економіки 
економічної теорії). Місце економічної теорії у системі наук. Наукова 
систематизація М. Туган-Барановського. Пастки на шляху економічного 
пізнання. 

Аналітична економіка та економічна політика. Позитивна і нормативна 
функції економічної теорії. Цілі економічної політики, особливості їх 
реалізації в економіці України. 

Виникнення та головні етапи розвитку економічної науки. Школа 
меркантилізму. Класична школа політичної економії. Соціалістичні ідеї у 
політичній економії. Історична школа політичної економії. Маржиналізм. 
Неокласична традиція у економічній теорії. Кейнсіанство. Економічні теорії 
неолібералізму. Інституціоналізм.  

Видатні українські вчені-економісти, їх внесок у розвиток економічної 
науки. Економічні погляди С. Десницького. “Економічна система” М. 
Балудянського. Економічні погляди М. Зібера. Космосогенна теорія 
економічного розвитку С. Подолинського. Економічні погляди І. Франка. 
Наукові новаторства М. Туган-Барановського. Наукові відкриття економіста-
математика Є. Слуцького. Українська школа фізичної економії. Розвиток 
економічної теорії в Україні в роки незалежності. 

 
Т Е М А 2. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Економічні потреби суспільства. Класифікація економічних потреб. 

Економічний закон зростання потреб. Економічні інтереси. Суб’єкти та 
класифікація економічних інтересів.  

Економічні ресурси та їх види. Фактори (чинники) виробництва та їх 
види. Ефективність виробництва, її зміст, економічні та соціальні показники. 

Національна економіка та економічна система. Типи економічних 
систем. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі. 
Економічні системи товарної економіки. 
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Т Е М А 3. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Суспільні форми організації виробництва. Натуральне і товарне 
виробництво, їх зміст та основні риси. Ґенеза товарної форми виробництва. 

Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості. 
Альтернативні теорії вартості. Ціна та функції. 

Гроші та їх функції. Еволюція грошей. Сучасні гроші. Грошова 
система. Грошовий обіг і його закони.  

 
Т Е М А 4. РИНКОВА ЕКОНОМІКА 

 
Ринкова економіка, її сутність ознаки та принципи. 
Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів. Економічні суб’єкти 

ринкової економіки – домогосподарства, фірми і держава. 
Суть, умови виникнення та функції ринку. Розв’язання ринком 

головних (фундаментальних) проблем економіки. Ринок ресурсів 
виробництва і розподіл доходів. 

Інфраструктура ринку, її значення та головні елементи. Фондові і 
товарні біржі. Банки та інші фінансово-кредитні посередники. Стан і 
проблеми формування ринкової інфраструктури в Україні. Біржі та їх 
діяльність в Україні. 

Становлення і проблеми формування соціальної ринкової системи 
господарювання в Україні. 

Попит і його чинники. Закон попиту. Ефект доходу і ефект заміщення. 
Крива попиту та її переміщення. 

Пропозиція та її чинники. Закон пропозиції. Крива пропозиції та її 
переміщення. 

Ринкова рівновага і механізм її забезпечення. Умови адекватного 
функціонування ринкового механізму. Наслідки запровадження державою 
мінімальних і максимальних і максимальних цін на деякі види економічних 
благ. Ринковий механізм в умовах перехідної економіки України. 

Еластичність попиту та пропозиції за ціною і чинники, що її 
визначають. 

 
Т Е М А 5. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 
Зміст підприємництва та його ознаки. Підприємництво як соціально-

економічне явище і як процес. Функції, принципи та умови підприємництва. 
Підприємницьке середовище. Суб’єкт та об’єкт підприємницької діяльності. 
Моделі підприємництва. Особливості підприємництва в сучасних умовах. 

Сутність підприємства (фірми) в сучасних умовах. Ознаки, функції та 
мотиви створення підприємства. Класифікація підприємств за формою 
власності, за масштабами діяльності, за сферами діяльності, за формою 
мобілізації капіталу і ступенем відповідальності учасників. Організаційно-
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правові форми підприємництва в Україні. Індивідуальне підприємництво. 
Господарські товариства. Об’єднання підприємств. Форми кооперування у 
підприємництві. 

Матеріально-речові та соціально економічні умови сучасного 
виробництва. Засоби підприємства та їх рух. Основні і оборотні засоби. 
Відтворення засобів підприємства в процесі виробництва. Ефективність 
використання засобів виробництва. 

Витрати виробництва. Економічні і бухгалтерські витрати. Внутрішні 
(неявні) та зовнішні (явні) витрати. Постійні та змінні витрати в 
короткостроковому та довгостроковому періоді. Загальні, середні та граничні 
витрати. Закон спадної віддачі. Собівартість продукції та її структура. 
Заробітна плата як особистий елемент витрат. 

Прибуток підприємства і фактори, що його визначають. 
Бухгалтерський прибуток. Економічний прибуток. Нормальний прибуток. 
Граничний прибуток. Норма прибутку. Рентабельність. Розподіл прибутку. 

Сутність менеджменту та його принципи. Сучасні моделі 
менеджменту. Методи та функції управління підприємством. Організаційні 
структури управління підприємством. Сутність, мета, типи та функції 
маркетингу. Цілі маркетингу. Маркетингові дослідження і сегментація ринку. 
Поняття та життєвий цикл товару. Цінова політика. Управління збутом та 
торгівлею. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 
Т Е М А 6. НАЦІОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ОСНОВНІ 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
 

Національне господарство і його матеріальна основа. Необхідність 
визначення стану та тенденції національної економіки. Система 
національних рахунків. Валовий внутрішній продукт. Методи розрахунку 
величини ВВП. Динаміка реального ВВП, її обсяги та темпи. Дефлятори 
ВВП. Економічне зростання та його різновиди. Економічне зростання в 
Україні. 

Національний ринок як чинник формування і функціонування 
національного господарства. Структура національного ринку. Сукупний 
попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага та її значення. 
Структурні особливості розвинутих ринкових систем та їх саморегулююча 
здатність. Економічна роль держави. 

 
Т Е М А 7. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА 

НЕСТАБІЛЬНІСТЬ 
 

Економічні коливання та їх причини. Фази та види ділового циклу. 
Екстернальні та інтернальні теорії економічних коливань. Теорія економічної 
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кон’юнктури М. Туган-Барановського, її значення для світової економічної 
науки. Сучасні економічні кризи та їх особливості. 

Безробіття, його форми. Соціальні та економічні втрати від безробіття. 
Сучасні методи боротьби з безробіттям. Безробіття та його динаміка у 
незалежній Україні. Формування ринку праці в Україні. Зайнятість 
населення, його структура і динаміка в економіці України. Найважливіші 
напрями реалізації політики зайнятості населення в Україні на сучасному 
етапі. 

Інфляція, її види та типи. Причини виникнення та методи боротьби з 
інфляцією. Економічні і соціальні наслідки гіперінфляції в Україні. 

 
Т Е М А 8. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

 
Державне регулювання ринкової економіки: функції та методи. Сучасні 

напрями економічної політики в Україні. 
Гроші та банківська система країни. Кредитно-грошова (монетарна) 

політика держави та її інструментарій. 
Фінанси та фінансова система країни. Сутність, структура і функції 

бюджетної системи. Фіскальна політика. Економічний зміст податкової 
системи. Податкова політика. 

 
Т Е М А 9. УКРАЇНА І СВІТОВА ЕКОНОМІКА 

 
Економічні основи світового господарства. Основні форми 

міжнародних економічних відносин. Чинники розвитку міжнародного поділу 
праці. 

Міжнародна торгівля і ефективність національної економіки. Теорії 
міжнародної торгівлі. Зовнішньоторговельна політика. 

Міжнародна валютна система: валютний курс, валютний ринок, 
валютна політика. 

Платіжний баланс країни і взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. 
Зовнішньоекономічні проблеми та інтеграція України у світову 

економіку. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви 

змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
у тому числі у тому числі 

 
усього 

л п лаб Інд с.р. 
Усього 

л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Предмет і 
метод 
економічної 
теорії 

11 2 2   7 

      

Тема 2. Проблеми 
організації 
економіки 

16 4 4   8 
      

Тема 3. Товарне 
виробництво 

15 4 4   7       

Тема 4. Ринкова 
економіка 

15 4 4   7       

Тема 5. 
Підприємництво 
та економіка 
підприємства 

15 4 4   7 

      

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

72 18 18   36 
      

Змістовий модуль 2 
Тема 6. 
Національне 
господарство та 
основні 
макроекономічні 
показники його 
результативності 

12 2 2   8 

      

Тема 7. Циклічні 
коливання та 
макроекономічна 
нестабільність 

15 4 4   7 

      

Тема 8. 
Економічна 
політика держави 

15 4 4   8 
      

Тема 9. Україна і 
світова економіка 

8 4 4          

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

50 14 14   22 
      

Усього годин 64 14 14   58       
ІНДЗ             
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Усього годин 122 32 32   58       
 

5. Теми лекційних та практичних занять 
 

Назва теми 
Кількість 
лекційних 

годин 

Кількість 
практичних 

годин 
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 2 2 
Тема 2. Проблеми організації економіки 4 4 
Тема 3. Товарне виробництво 4 4 
Тема 4. Ринкова економіка 4 4 
Тема 5. Підприємництво та економіка 
підприємства 

4 4 

Тема 6. Національне господарство та основні 
макроекономічні показники його 
результативності 

2 2 

Тема 7. Циклічні коливання та макроекономічна 
нестабільність 

4 4 

Тема 8. Економічна політика держави 4 4 
Тема 9. Україна і світова економіка 4 4 
Всього 32 32 

 
 
 

                     6. Теми практичних занять 
 

Назва теми 
Кількість 

лекційних годин 
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 2 
Тема 2. Проблеми організації економіки 4 
Тема 3. Товарне виробництво 4 
Тема 4. Ринкова економіка 4 
Тема 5. Підприємництво та економіка підприємства 4 
Тема 6. Національне господарство та основні 
макроекономічні показники його результативності 

4 

Тема 7. Циклічні коливання та макроекономічна 
нестабільність 

4 

Тема 8. Економічна політика держави 4 
Тема 9. Україна і світова економіка 4 
Всього 32 
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7. Теми лабораторних занять 
 

№п/п Назва теми 
Кількість 

годин 
1 Не передбачено навчальним планом  
2   
3   
 
 

8. Самостійна робота 
 

№п/п Назва теми 
Кількість 

годин 
1 Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 7 
2 Тема 2. Проблеми організації економіки 8 
3 Тема 3. Товарне виробництво 7 
4 Тема 4. Ринкова економіка 7 
5 Тема 5. Підприємництво та економіка 

підприємства 
7 

6 Тема 6. Національне господарство та основні 
макроекономічні показники його результативності 

7 

7 Тема 7. Циклічні коливання та макроекономічна 
нестабільність 

7 

8 Тема 8. Економічна політика держави 8 
9 Тема 9. Україна і світова економіка - 
 Разом 58 

 
 

9. Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
 

Індивідуальне завдання у вигляді реферату має на меті поглиблення, 
узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі 
прочитаних лекцій та практичних занять навчання. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання робота складається з 
написання студентом реферату. Вибір теми реферату здійснюється кожним 
студентом індивідуально. 

Під час написання студентом реферату необхідно дотримуватися таких 
вимог щодо його оформлення: 

ˉ завдання виконується комп'ютерним набором або пишеться від руки 
чітким, акуратним почерком на стандартних листках А-4; 
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ˉ комп'ютерний набір здійснюється 14 кеглем у півтора інтервали, 
нумерація сторінок ставиться у правому верхньому кутку, поля : 
верх і низ 2 см., ліве - 3 см., праве 1 см.; 

ˉ на титульній сторінці вказується: назва теми, спеціальність, 
прізвище та ініціали студента, номер групи, назва дисципліни; 

ˉ в кінці роботи наводиться перелік використаної літератури, 
ставиться дата виконання роботи і підпис студента. 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 
 

1. Внесок українських вчених-економістів у розвиток світової 
економічної науки: 

Економічні погляди С. Десницького. 
„Економічна система” М. Балудянського.  
Микола Зібер – дослідник світової економіки та економічної думки. 
Космогенна теорія економічного розвитку Сергія Подолинського. 
Економічні погляди Івана Франка. 
Наукові новаторства Михайла Туган-Барановського. 
Економіст-математик Євген Слуцький; його наукові відкриття. 
Українська школа фізичної економії.  

2. Розвиток економічної теорії в Україні у роки її незалежності. 
3. Теорія потреб в удосконаленні видатних українських вчених 

економістів. 
4. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку економіки 

України. 
5. Економічне зростання і сталий розвиток. 
6. Тенденції розвитку економічних систем новітньої доби. 
7. Види цін і особливості ціноутворення в умовах ринкової економіки. 
8. Національні моделі економічних систем. 
9. Еволюція виникнення грошей в Україні. 
10. Особливості розвитку ринкових відносин в Україні. 
11. Інфраструктура сучасного ринку. 
12. Біржі та їх діяльність в Україні. 
13. Формування та функціонування сучасного ринку сільської продукції. 
14. Банки: сутність, види, функції. 
15. Види ринків. 
16. Адміністративно-командна (централізовано-планова) система 

господарювання, її ознаки та принципи організації. 
17. Становлення і проблеми розвитку соціальної ринкової системи 

господарювання в Україні. 
18. Підприємництво і його значення в сучасній економіці. 
19. Проблеми розвитку підприємництва в Україні. 
20. Маркетингове планування в сучасних умовах. 
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21. Роль менеджменту в забезпеченні ефективної діяльності фірми. 
22. Тенденції та особливості розвитку акціонерних товариств в Україні. 
23. Мале підприємництво і його державна підтримка в Україні і світі. 
24. Ризики у підприємницькій діяльності. 
25. Інноваційне підприємництво. 
26. Валовий внутрішній продукт, його структура та динаміка в Україні. 
27. Джерела та проблеми економічного зростання в Україні. 
28. Необхідність та шляхи формування екологічно збалансованої 

економіки в Україні. 
29. Світова фінансово-економічна криза та її вплив на національну 

економіку України. 
30. Зайнятість населення, її структура і динаміка в економіці України. 
31. Державне регулювання зайнятості і ринку праці в Україні. 
32. Інфляційні процеси в національній економіці України у 2000-2009 рр. 
33. Фіскальна політика і її вплив на сукупність соціально-економічних 

процесів в Україні. 
34. Податки та їх види. 
35. Суспільні блага та послуги. 
36. Основні напрями антимонопольної діяльності в Україні. Законодавство 

України про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної 
конкуренції у підприємницькій діяльності. 

37.  Монетарна політика в Україні. 
38. Політика доходів. 
39. Державна політика підтримки сільського господарства. 
40. Україна в світовому економічному просторі. 
41. Державна політика по залученню іноземних інвестицій в національну 

економіку. 
42. Зовнішньоекономічна політика та її компоненти. 
43. Зовнішня торгівля України, її динаміка та структура. 
44. Платіжний баланс України, його динаміка та структура. 
45. Глобальні проблеми сучасності. 
46. Співробітництво України з міжнародними організаціями. 

 
 

10. Методи навчання 
 
Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 

інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, 
спостереження й аналіз мовних фактів, метод бесіди. 

Під час лекцій і практичних занять використовується роздатковий 
матеріал, дошка. 

 
11. Методи контролю 
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Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовують такі методи оцінювання знань та умінь: 

- поточний контроль (оцінювання усних і письмових відповідей на 
практичних заняттях); 

ˉ оцінка за виконане індивідуальне навчально-дослідне завдання 
(реферат); 

ˉ оцінка за самостійну роботу; 
ˉ підсумковий контроль. 

 
12. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

Іспит – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 
теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни. 

Іспит як форма поточного контролю є обов’язковим для усіх студентів, 
він складається під час екзаменаційної сесії відповідно до затвердженого в 
установленому порядку розкладу. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при 
підсумковому контролі, складає 50. Іспит проводиться лише у письмовій 
формі. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням: 

-  практичні/ самостійні: 25%  семестрової оцінки;  максимальна кількість 
балів - 25; 
-  контрольні заміри (модулі) - 25%; максимальна кількість балів -  25; 
-  іспит: 50%  семестрової оцінки;  максимальна кількість балів -  50. 
Підсумкова максимальна кількість балів -    100. 

Студенти виконують такі письмові роботи, як реферати, що будуть їх 
оригінальними дослідженнями згідно з вимогами дотримання академічної 
доброчесності. Студенти  відвідують лекції і практичні заняття.  Здача 
модульних робіт є обов'язковою умовою для допуску студента до здачі 
іспиту. 

13. Методичне забезпечення дисципліни 
 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 
- інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення 

дисципліни; 
- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 
- навчальних завдань для практичних занять на паперовому та 

електронному носіях; 
- тестових завдань на паперовому та електронному носіях; 
- друкованого роздаткового матеріалу. 
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14. Рекомендована література 
 
Базова 
1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 
кн. – 1 кн.: Вступ до аналітичної економії. Мікроекономіка / За ред. С. 
Панчишина і П. Островерха. 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2020. – 648 с. 
2. О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух/ Економічна 
теорія: навч. посіб. Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — 336 c. 
3.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. 
/ [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. 
Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. 
Макроекономіка. − 2-ге вид., виправл. і доповн. − Київ: Знання, 2013. − 615 с.  
4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка / 
З.Г.Ватаманюк [та ін.]; за ред. З.Г.Ватаманюка, О.З.Ватаманюка. – Львів: 
Інтелект-Захід, 2008. – 540с.  
5. Mankiw N.G. Principles of economics / N. Gregory Mankiw. – Seventh edition. 
– Stamford: Cengage Learning, 2015. – XXXII, 847p. 
6. Mankiw N.G. Macroeconomics / N. Gregory Mankiw. – Seventh edition. – New 
York: Worth Publishers, 2010. – XXXVII, 598p. 

  
Додаткова література:  
1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / В.Д.Базилевич, 
К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; за ред. В.Д.Базилевича. – 4-є вид., перероб. і 
доп. – Київ: Знання, 2008. – 743с.  
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, 2007. – 504с.  
3. 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.  
4. Кузик О.В. Макроекономіка: навчальний посібник / О. В. Кузик. – Львів: 
Інтелект-Захід, 2007. – 168с. 
 5. Макконнелл К.Р. Макроекономіка / К.Р.Макконнел, С.Л.Брю. – Львів: 
Просвіта, 1997. – 672с.  
6. Макроекономіка: базовий курс / [І. Й. Малий, І.Ф. Радіонова, Т.Ф. Куценко 
та ін.]. – Київ: КНЕУ, 2016. – 254с.  
 
 
15. Інформаційні ресурси 
 
1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра  напряму  
 2. Бібліотеки: 
- Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана 

Франка (вул. Драгоманова, 5, 17); 
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- міські бібліотеки м. Львова: бібліотека АН ім. В.Стефаника (вул. 
В.Стефаника, 2);  

- Львівська обласна бібліотека (пр. Шевченка, 13);  
 
3. Джерела Інтернет: 

ˉ www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України 
ˉ www.sta.gov.ua - сайт Державної податкової адміністрації України  
ˉ www.kmu.gov.ua - сайт Кабінету Міністрів України 
ˉ www.as-rada.gov.ua - сайт Рахункової палати України  
ˉ www.Ier.kiev.ua - сайт Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій 
ˉ www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України 
ˉ www.bc.rql.kiev.ua/index.html - Діловий центр України  
ˉ www.business.liga.net - ЛігаБізнес 
ˉ www.imf.org - Міжнародний валютний фонд  
ˉ www.icai.org.ua - Міжнародний інститут порівняльного аналізу 
ˉ www.oecd.org - Організація з економічного співробітництва і 

розвитку  
ˉ www.wto.org - Світова організація торгівлі 
ˉ www.woridbank.org.ru - Світовий банк 
ˉ www.europa.eu.int/comm/eurostat - Статистика по Європі 
ˉ www.icps.kiev.ua - Центр перспективних досліджень. 

 
 
Розробник :                       професор, д.е.н. Стефанишин О. В. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


