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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  Характеристика  дисципліни 

Обов’язкова / вибіркова дисципліна Обов’язкова дисципліна 
Семестр 2 
Кількість кредитів 5 
Загальна кількість годин 150 
Кількість модулів 1 
Лекції, годин 60 
Практичні/семінарські, годин 15 
Лабораторні годин - 
Самостійна робота годин 75 
Тижневих годин для денної форми навчання:  
аудиторних 5 
самостійної роботи студента 5 
Вид контролю Екзамен 

 
 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - вивчення теоретичних та практичних аспектів функціонування 
економічної системи макрорівня її агрегатів та макроекономічних параметрів; 
аналіз основних теоретичних шкіл та поглядів на макроекономічне регулювання, 
сучасних проблем розвитку національної економіки. 

 
Завдання: засвоєння основних понять, категорій та інструментарію 

макроекономічного аналізу; вивчення особливостей провідних шкіл 
макроекономічної теорії, методології дослідження функціонування і розвитку 
національної економіки та її окремих секторів; визначення методів і прийомів 
аналізу економічних процесів з допомогою стандартних графічних моделей 
макроекономіки; пізнання природи макроекономічних проблем та механізмів їх 
вирішення, закономірностей ринкового механізму макроекономічних процесів та 
механізму державного регулювання економіки. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



3. Структура  дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
У тому числі 

л п/с лаб. 
самостійна 
робота 

1 2 3 4 5 6 
Модуль -1 

Змістовий модуль 1: Макроекономіка як наука: теоретичні основи 
Тема 1. Вступ до макроекономіки 6,5 2 0,5 - 4 
Тема 2. Національне виробництво і відтворення 6,5 2 0,5 - 4 
Тема 3. Макроекономічні показники та методи їх 
розрахунку 

 
10 

 
4 

 
2 

 
- 

 
4 

Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції як 
макроекономічні явища 

 
8,5 

 
4 

 
0,5 

 
- 

 
4 

Тема 5. Сукупний попит та сукупна пропозиція: 
макроекономічна рівновага 

 
9,5 

 
4 

 
0,5 

 
- 

 
5 

Тема 6. Економічної рівновага на товарному ринку 9,5 4 0,5 - 5 
Тема 7. Ринок грошей  9,5 4 0,5 - 5 
Тема 8. Ринок праці 9,5 4 0,5 - 5 
Тема 9. Макроекономічна нестабільність: проблеми 
безробіття та інфляційний механізм 

 
10 

 
4 

 
1 

 
- 

 
5 

Разом за змістовим модулем 1 79,5 32 6,5 - 41 
Змістовий модуль 2. Державне регулювання національної економіки 

Тема 10. Держава в системі макроекономічного 
регулювання 

 
8,5 

 
4 

 
0,5 

 
- 

 
4 

Тема 11. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика 
держави та її механізм 

 
11 

 
4 

 
2 

 
- 

 
5 

Тема 12. Грошово-кредитна (монетарна) політика та її 
механізм 

 
11 

 
4 

 
2 

 
- 

 
5 

Тема 13. Модель одночасної рівноваги на товарному та 
грошовому ринках 

 
10 

 
4 

 
1 

 
- 

 
5 

Тема 14. Державне регулювання зайнятості та соціальна 
політика 

 
10 

 
4 

 
1 

 
- 

 
5 

Тема 15. Модель «відкритої економіки». 
Зовнішньоекономічна діяльність 

 
10 

 
4 

 
1 

 
- 

 
5 

Тема 16. Економічне зростання 10 4 1 - 5 
Разом за змістовим модулем 2 70,5 28 8,5 - 34 
Всього годин 150 60 15 - 75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Вид та  тема семінарського заняття Кількість 
годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Вступ до макроекономіки. Національне виробництво і відтворення. 
Система макропоказників 

 
1,5 

2 Семінар з виконанням розрахункових завдань  
Методи розрахунку показників національного виробництва, рівня 
зайнятості і рівня цін. Споживання, заощадження та інвестиції   

 
2 

3 Семінар запитань і відповідей 
Товарний ринок. Ринок грошей. Ринок праці 

 
2 

4 Семінар з виконанням розрахункових завдань 
Держава та її роль у вирішенні проблем макроекономічної 
нестабільності 

 
1,5 

5 Семінар з виконанням розрахункових завдань 
Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави та її механізм 

 
2 

6 Семінар з виконанням розрахункових завдань  
Грошово-кредитна (монетарна) політика та її механізм 

 
2 

7 Семінар запитань і відповідей  
Державне регулювання зайнятості, зовнішньоекономічної діяльності 
та економічного зростання. Вплив моделі одночасної рівноваги на 
монетарну та фіскальну політику держави 

 
4 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 
3. Добір і обробка статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок. 
4. Виконання розрахункових завдань. 
5. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях. 
 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема 
семінарських занять 

Кількість 
годин  

самостій-
ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Вступ до 
макроекономіки 

4 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: причинно-
наслідковий механізм функціонування та розвитку 
національної економіки; позитивна й нормативна функції 
макроекономіки; моделювання як головний метод 
відображення фактичної поведінки економіки. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до експрес-опитування та понятійного 
диктанту. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

 Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 
диктант 



Тема 2. 
Національне 
виробництво і 
відтворення 4 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: методологічні 
принципи системи національних рахунків; основні 
категорії системи національних рахунків: 
інституціональна одиниця, сектори, економічні операції, 
рахунки.  
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до поточного тестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  
проведення 
дискусії, 

заслуховування 
та 

обговорювання 
повідомлень 

Тема 3. 
Макроекономічні 
показники та 
методи їх 
розрахунку 

4 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: випуск та його 
оцінювання; проміжна продукція, кінцева продукція і 
ВВП. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до поточного тестування. 
3. Підготовка до опитування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування 

Тема 4. 
Споживання, 
заощадження та 
інвестиції як 
макроекономічні 
явища 

4 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: кейнсіанська функція 
споживання; кейнсіанська функція заощаджень; 
класичний механізм урівноваження заощаджень з 
інвестиціями; кейнсіанський механізм урівноваження 
заощаджень з інвестиціями. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до експрес-опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань 

Тема 5. Сукупний 
попит та сукупна 
пропозиція: 
макроекономічна 
рівновага 

5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: функція 
короткострокової сукупної пропозиції; нецінові чинники 
короткострокової сукупної пропозиції; модель АD-АS як 
базова модель економічної рівноваги; короткострокова і 
довгострокова рівноваги; ефект храповика. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

заслуховування 
та 

обговорювання 
повідомлень 

Тема 6. 
Економічна 
рівновага на 
товарному ринку 5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: алгебраїчна модель 
простого мультиплікатора та його сутнісне визначення; 
механізм мультиплікації автономних витрат; ефект 
мультиплікатора та його математична і графічна 
інтерпретація.  
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

заслуховування 
та 

обговорювання 
повідомлень 

Тема 7. Ринок 
грошей 

5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: процентна ставка: 
сутність і види; реальна процентна ставка та чинники, 
що впливають на її рівень; номінальна процентна ставка 
на основі рівняння Фішера. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

заслуховування 
та 

обговорювання 
повідомлень 

Тема 8. Ринок 
праці 

5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: графічна інтерпретація 
неокласичної моделі ринку праці; графічна інтерпретація 
кейнсіанської моделі ринку праці. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до експрес-опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Тема 9. 
Макроекономічна 
нестабільність: 
проблеми 

5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: причини та наслідки 
інфляції; кейнсіанська теорія щодо причини інфляції та її 
недоліки; роль грошей в інфляційному механізмі: 

Тестування, 
вибіркове 
опитування 



безробіття та 
інфляційний 
механізм 

монетаристський підхід і позиція кейнсіанців.  
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до вибіркового опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Разом змістовий 
модуль 1 

 
41 

  

Змістовий модуль 2.  
Тема 10. Держава в 
системі 
макроекономічного 
регулювання 4 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: роль держави в 
основних теоріях макроекономічного регулювання; 
основні положення класичної теорії; кейнсіанська теорія 
як теоретична база державного регулювання економіки. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до експрес-опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування 
розв’язання 
практичних 
завдань 

Тема 11. 
Бюджетно-
податкова 
(фіскальна) 
політика держави 
та її механізм 

5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: стабілізаційний вплив 
на економіку недискреційної фіскальної політики в 
умовах падіння та зростання обсягів виробництва; ефект 
гальмування динаміки ВВП. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування.  

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

заслуховування 
та 

обговорювання 
повідомлень 

Тема 12. Грошово-
кредитна 
(монетарна) 
політика та її 
механізм 

5 
 
 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: наслідки впливу на 
економіку стимулюючої монетарної експансії в 
короткостроковому періоді та їх графічна інтерпретація; 
наслідки впливу на економіку монетарної експансії в 
довгостроковому періоді та їх графічна інтерпретація; 
нейтральність грошей у довгостроковому періоді. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

заслуховування 
та 

обговорювання 
повідомлень 

Тема 13. Модель 
одночасної 
рівноваги на 
товарному та 
грошовому ринках 

5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: національний ринок, 
його зміст, структура, об’єкти, суб’єкти; модель Хікса – 
Хансена – модель рівноваги ринків товарів, грошей та 
праці; взаємодія фіскальної та монетарної політики у 
моделі IS-LM.   
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до вибіркового опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
вибіркове 
опитування  

Тема 14. Державне 
регулювання 
зайнятості та 
соціальна політика 5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: державна політика 
зайнятості населення; державні програми сприяння 
зайнятості; державні інструменти соціального захисту 
населення: програми соціального забезпечення, 
програми державної допомоги. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до вибіркового опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
вибіркове 
опитування 

Тема 15. Модель 
«відкритої 
економіки». 
Зовнішньоекономіч

на діяльність 
5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: обмінний курс; 
котирування; валютний ринок; фіксований обмінний 
курс; фіксований і плаваючий валютні курси; реальний 
обмінний курс; двосторонній і багатосторонній валютні 
курси. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до експрес-опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Тема 16. 5 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: нагромадження 

Тестування, 
вибіркове 



Економічне 
зростання 

капіталу; капіталоозброєність; вибуття основного 
капіталу; сталий рівень капіталоозброєності; критична 
величина інвестицій; граничні інвестиції; золоте правило 
нагромадження капіталу. 
Джерела [1-7]. 
2. Підготовка до вибіркового опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

опитування 

Разом змістовий 
модуль 2 

34   

Разом 75   
 

7. Результати навчання 
 

1 Розуміння основних понять, категорій та інструментарію макроекономічного 
аналізу 

2 Знання особливостей провідних шкіл макроекономічної теорії; методології 
дослідження функціонування і розвитку національної економіки та її окремих 
секторів; методів і прийомів аналізу економічних процесів з допомогою 
стандартних графічних моделей макроекономіки 

3 Розуміння природи макроекономічних проблем та механізмів їх вирішення, 
закономірностей ринкового механізму макроекономічних процесів та 
механізму державного регулювання економіки 

4 Здатність аналізувати у взаємозв’язку економічні явища, процеси, 
функціонування інститутів на макрорівні 

5 Вміння інтерпретувати дані національної статистики про соціально-економічні 
явища; 

6 Вміння будувати на основі опису ситуації стандартні графічні макромоделі 
7 Вміння аналізувати і змістовно інтерпретувати одержані результати на основі 

понять і показників предметної області курсу 
8 Вміння аналізувати взаємозв’язки та мотиви рішень агентів національної 

економіки 
9 Вміння аналізувати основні макроекономічні проблеми (безробіття, інфляція, 

циклічний розвиток, економічне зростання та ін.) 
 

8. Форми викладання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури). 
 

9. Методи оцінювання 
 

Екзамен. 
 
 
 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованості компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового  
контролю – екзамену (50 балів); 

 
Оцінювання студентів протягом семестру  

 

№ теми 
практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 
завдання 

Ситуаційні 
завдання, 
задачі 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

Індиві-
дуальне 
завдання 

ПМК 
Сума 
балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 1    1 2 
Тема 2 1    2 3 
Тема 3  1   2 3 
Тема 4  1   2 3 
Тема 5   1  2 3 
Тема 6   1  1 2 
Тема 7  1   2 3 
Тема 8  1   2 3 
Тема 9  1   2 3 
Разом змістовий 
модуль1 

2 5 2  16 25 

Змістовий модуль 2 
Тема 10 1  1  2  
Тема 11  1   2  
Тема 12  1   2  
Тема 13 1  1  2  
Тема 14  1 1  2  
Тема 15  1 1  2  
Тема 16  1   2  
Разом змістовий 
модуль 2 

2 5 4  14 25 

Разом 50 
 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «MyTest» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових 
завдань). 



Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться 
на основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання 
оцінюється в один бал. 

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 
 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 
10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки 

і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення 
відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 
або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 
розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «MyTest» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових 
завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне 
тестове завдання оцінюється в один бал. 

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 

 
 



Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 
10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки 

і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення 
відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 
або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 
розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 
результатів вивчення дисципліни (модулю). 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 

4, «добре» 
75-79 C 
70-74 D 

3, «задовільно» 
60-69 E 
59-30 FX 

2, «незадовільно» 
0-29 F 

 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Електронний конспект лекцій. 
2. Комплекти індивідуальних завдань. 
3. Комплекти розрахункових завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 
 

 
 
 
 



12. Рекомендована література 
Основна 
 

1. Трохимчук В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Макроекономіка» для 
студентів денної та заочної форми навчання,  
2016. – 90 с. 

2. 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-е вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2013. – 615 с.  

3. Базилевич В. Д. Макроекономіка: Підручник для вузів / К. С. Базилевич, 
Л. О. Баластрик; за ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид. – К.: Знання, 2006. – 624 с.  

4. Данилович-Кропивницька М. Л. Макроекономіка : навчальний посібник  
/М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, І. О. Тивончук; Міністерство 
освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – 
Львів: Львівська політехніка, 2014. – 292 с.  

5. Калініченко О. В. Макроекономіка. Практикум: Навч. посіб. 
/О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 656 с.  

6. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб. 
/А. Ф. Мельник, Т. Л. Желтюк, О. В. Дугопольський, О. В. Панухник; наук. ред.  
А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2008. – 699 с.  

7. Макроэкономика: учебное пособие для студентов отрасли знаний  
0305 «Экономика и предпринимательство» /М-во образования и науки, молодежи 
и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли  
им. М. Туган-Барановского, Каф. экон. теории; Проданова Л. В., Литвин В. В. – 
Донецк: ДонНУЭТ, 2011. – 196 с.  

8. Макроекономіка: Контрольні завдання для проведення семінарських 
занять для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання 
/В. В. Литвин, Л. В. Проданова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 57 с.  

9. Макроекономіка: метод. реком. щодо підготовки та виконання аудиторної 
письмової роботи (для студ. екон. спец. заочної форми навчання) /М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії; Проданова Л. В., Литвин В. В. – 
Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 84 с.  

10. Макроекономіка: метод. реком. щодо підготовки та виконання завдань 
поточного модульного контролю для студ. екон. спец. усіх форм навчання  
/Л. В. Проданова, В. В. Литвин: М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Донець. Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. екон. 
теорії. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 53 с. 

11. Мікроекономіка і макроекономіка (теоретичні основи і навчальний 
тренінг): навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» 
денної та заочної форм навчання / Л. В. Проданова, О. О. Фоміна. – Кривий Ріг: 
ДонНУЕТ, 2015. – 173 с. 

 
 



Допоміжна 
 

12. Бутук О. І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] /О. І. Бутук, Н. 
І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 291 с. 

13. Економічна теорія. Політекономія: підручник /[Базилевич В. Д.,  
Попов В. М., Базилевич К. С. та ін.]; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 
2008. – 719 с.  

14. Задоя А. А. Основы экономической теории /А. А. Задоя,  
Ю. Е. Петруня. – М.: Рыбари, 2000. – 479 с. 

15. Ковальчук В. М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка 
/Ковальчук В. М. – Тернопіль, 1998. – 367 с. 

16. Макконнел К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика  
/К. Р. Макконнел, С. Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с. 

17. Основи економічної теорії: підручник /[Федоренко В. Г.,  
Ніколенко Ю. М., Діденко О. М. та ін.]; за наук. ред. проф. В. Г. Федоренка. – К.: 
Алеута, 2005. – 511 с. 

18. Осовська Г. В. Економічний словник /Осовська Г. В., Юцекевич О. О., 
Завадський Н. С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.  

19. Отрошко О. В. Основи економічної теорії: [навч. посіб.]  
/О. В. Отрошко. – К.:Знання, 2011. – 325 с. 

20. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / Самуельсон П. – Львів:Світ, 
1993. – 496 с. 

21. Фишер С. Экономика /Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.; пер. с англ. 
со 2-гоизд. – М.: Дело, 1999. – 864 с. 

 
Інформаційні ресурси 
 

22. Джерела Інтернет 
23. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.rada.gov.ua 
24. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.kmu.gov.ua 
25. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
26. Управління статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.ukrstat.gov.ua. 

 

 
 

 

 


