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Силабус курсу «Основи економіки» 

2017-2018 навчального року 

 

Назва курсу  Основи економіки 

Адреса викладання 

курсу 
вулиця Петра Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 79000 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму. 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»  

Спеціальність : 241 «Готельно-ресторанна справа»  

 

Викладачі курсу Пурська І.С., к.е.н., доцент кафедри туризму 

Контактна 

інформація 

викладачів 

irynapurska@ukr.net 

Iryna.Purska@lnu.edu.ua 

http://geography.lnu.edu.ua/employee/purska-iryna-stepanivna 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

В понеділок  з 13.10 – 14.50 год. 

Щовівторка з 14.
00

 – 15.
0
 год. 

Адреса: аудиторія 4А, вул. Петра Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 

79000. 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/employee/purska-iryna-stepanivna 

Інформація про 

курс 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб аналізувати економічні явища та процеси як на 

макро- так і на макрорівні та прогнозувати їхній вплив як на діяльність 

підприємств, так і на загальноекономічну ситуацію в країні. 

Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна «Основи економіки» є нормативною дисципліною з 

спеціальності  241  «Готельно-ресторанна справа»  для освітньої програми 24 

«Сфера обслуговування», яка викладається в І семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою дисципліни є  опанування студентами знаннями щодо економіки та 

ролі держави в економічних процесах, а також отримання теоретичних знань 

про економічні явища і процеси, дію економічних законів, розвиток 

економічного мислення і культури у студентів. 

Цілі курсу:  

• розкриття змісту економічних законів, які зумовлюють соціально-
економічний розвиток суспільства та категорій, що його характеризують;  

• дослідження і вивчення механізму дії ринкової економіки;   

• формування знань щодо найефективніших напрямів економічної 

діяльності в умовах обмежених ресурсів;  

• дослідження шляхів побудови ринкової економіки в Україні; 

• забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-

дослідній роботі. 

Література для 

вивчення 

Основна:  

1. Білецька Л.В. Економічна теорія : навч. посіб. /Л.В. Білецька, 
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дисципліни О.В. Білецький, В.І. Савич. – К.: ЦНЛ. – 2009 – 684 с. 

2.  Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів 

неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів 

акредитації. – Житомир, 2004. – с.314. 

3.  Основи економічної теорії: підручник [Електронний ресурс] / За заг. ред. д-

ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 448 с. – Режим 

доступу : 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/Ekon

omTeoria.pdf. 

4.   Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посібн. [Електронний 

ресурс] / А.В. Сірко.  – К. Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 ст. – Режим 

доступу: file:///D:/Downloads/sirko_a_v_ekonomichna_teoriya_politekonomiya.pdf

5. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: Підручник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с. 

6. Шаблій О.І. Основи суспільної географії : підручник для вузів / Олег 

Іванович Шаблій. – Львів: Видавництво Львівського університету ім. І. 

Франка, 2012. 

7. Соціально-економічна географія України. Навч. посібник [з грифом 

Міносвіти України] / За ред. проф. О. Шаблія.  – Львів: Світ, 1994. (у 

співавтростві із Б. І. Зас-тавецьким, Л. Т. Шевчук та ін.). 

Допоміжна: 

1. Вступ до економічної теорії. підручн. / [З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, 

Н.І.Гнатюк та ін.]; За ред. З.Ватаманюка. - 3-е вид., доп.- Львів: "Новий світ - 

2000 ", 2006. – 504 с. 

2. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навч. посібн. 

/ [З.Ватаманюк, О.Ватаманюк, Н.Гнатюк та ін.]; За ред. О.З.Ватаманюка. - 2-е 

вид., випр. і доп. - Львів: "Інтелект-Захід", 2011. - 656с.  

3. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / ред. В.Д. Базидевича – 7-е 

вид. К.: «Знання Пресс», - 2008 – 719 с. 

4. Комарницький І. Ф. Економічна теорія: підручник  / І. Ф. Комарницький. –

Чернівці, 2006. – 157 334 с.  

5. Мочерний С.В. Політекономія: підруч. / С.В. Мочерний. - 2-е вид., випр. 

і доп.. - К.: "Вікар", 2005. - 386 с. 

6. Панчишин С.М. – Макроекономіка. Навч. посібник. - Вид. 2-ге - К.: 

Либідь, 2002. - 616 с. 

 Інформаційні ресурси: 

1. World Development indicators [Electronic resource]. — Access mode : 

http://data.worldbank.org/data-catalog. 

2. 2011 Index of economic freedom [Electronic resource]. — Access mode : 

http://www.heritage.org. 

3. Executive summary [Electronic resource]. — Access mode: 

http://www.doingbussiness.org/reports/global-reports/~/media/FPDKM/Doing%20. 

4. Business/Documents/AnnualReports/English/DB12Chapters/Executive/Summ

ary.pdf. 

5. Human development report [Electronic resource]. — Access mode : 

http://hdr.undp.org/en/statistics. 

6. http://data.worldbank.org/data-catalog. 



 4

Тривалість курсу  90 год. 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них: 

 16 годин лекцій; 

 16 годин семінарських/практичних занять; 

 58 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: понятійний апарат економічної теорії, загальні засади економічної 

теорії,  теоретичні положення мікроекономіки, теоретичні основи 

макроекономіки, засади державного регулювання економічних процесів. 

вміти: аналізувати основні макроекономічні показники,  здійснювати оцінку 

ефективності діяльності фірми на основі мікроекономічних залежностей, 

користуватись в практичній роботі методикою застосування економічних 

законів. 

Ключові слова Основи економіки, ринок, мікроекономіка, макроекономіка, національна 

економіка, економічні відносини, продуктивні сили, домашні господарства, 

потреби, економічна теорія, ринкова економіка, попит, пропозиція, 

конкуренція, ціна, національні показники, ВВП, ВНП, макроекономічна 

нестабільність, інфляція, безробіття, економічне зростання, економічний 

спад, податки, податкові пільги, державний бюджет. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 

зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На першому 

етапі відбувається отримання бази знань і методики для самостійного 

засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), на 

другому етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, 

виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться 

безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій з використанням мультимедійного забезпечення,  

проведення практичних робіт та консультації для кращого розуміння тем 

курсу «Основи економіки» 

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ «ОСНОВИ 

ЕКОНОМІКИ»1 

Підсумковий 

контроль, форма 
ЗАЛІК  в кінці І семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти не потребують базових знань з інших 

предметів, оскільки курс читається в першому семестрі. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів з поточної економічної ситуації в Україні 

по питаннях лекцій з метою кращого опанування навчального матеріалу; 
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курсу -  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття:  

-  доповідь, відповідь, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

Необхідне 

обладнання 
Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Протягом семестру студент може набрати 50 балів. Приклад розподілу балів 

на семінарських заняття подається нижче 2. 

Під час заліку студент може набрати ще 50 балів. Залік проводиться в усній 

формі, у формі бесіди. 

Питання до заліку  Питання до заліку: 

1. Поняття туристичного проекту, бізнес-плану та техніко-економічного 

обґрунтування інвестицій.  Риси проектів. 

2. Класифікація проектів.  

3. Критерії успішності проектів. 

4. Сутність системи управління туристичними  проектами та її елементи. 

5. Зовнішнє оточення проекту, характеристика факторів макро- та 

мікросередовища. 

6. Внутрішнє оточення проекту. Учасники проекту. 

7. Основні та додаткові функції управління проектами. Принципи управління 

проектами. 

8. Процеси управління проектами та їх характеристика.  

9. Підходи до управління проектами та їх характеристика. 

10. Ініціація туристичного проекту. Попередній та заключний аналіз проекту. 

11. Поняття концепції проекту, розробка його статуту. 

12. Методи оцінки ефективності проекту. Вартість грошей у часі. 

13. Чиста теперішня вартість грошей та внутрішня норма рентабельності. 

14. Термін окупності інвестицій та індекс прибутковості інвестицій. 

15. Суть проектного планування. Рівні планування (види планів). 

16. Основні етапи процесу  планування проекту. 

17. Планування цілей та принципи їх декомпозиції.  

18. Призначення відповідальних і розподіл проектних функцій. Побудова 

структурної схеми організації проектів та матриці відповідальності. 

19. Стратегічне планування і побудова плану по віхах. 

20. Основи сіткового планування (розробка  тактики проекту).  

21. Методи сіткового планування робіт проекту. 

22. Метод критичного шляху (CPM), його характеристика.  

23. Метод оцінки і перегляду планів (PERT).  

24. Календарне планування робіт проекту. Типологія календарних планів. 

25. Планування та управління ресурсами. Види ресурсів в проектному управлінні. 

26. Планування витрат та бюджету проекту. 

27. Класифікація витрат в проектній діяльності 

28. Проектне фінансування: поняття та етапи. Джерела фінансування проектів. 

29. Власні фінансові кошти та їх характеристика. 
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30. Позичкові фінансові кошти та джерела їх формування. 

31.  Інвестиційний податковий кредит та умови його надання. 

32. Зовнішні інвестиції як джерела фінансування проектів.  

33. Поняття та види контролю. 

34. Формування системи проектного контролю. 

35. Моніторинг і управління змінами. 

36. Процеси завершення проекту.  

37. Управління командою проекту. Життєвий цикл команди проекту.  

38. Лідерство і мотивація в команді.  

39. Поняття та види конфліктів. Управління конфліктами в проектах.  

40. Професійний розвиток команди.  

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
 

 

2  
Приклад розподілу балів на семінарських заняття з курсу «Основи економіки» 

 

Поточне тестування та самостійна робота  (залік) Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 50 100 

М1 Т1 Т2 Т3 Т4  М 2 Т5 Т6 Т7 Д ІНДЗ    

10 3 3 3 3 22 10 3 3 3 2 7 24 

Т1, Т2, Т3 …Т6 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 

Д - поповідь 

ІНДЗ  –  індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 
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1.
 СХЕМА КУРСУ «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ» 

Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

 

Завдання, год. Термін 

виконання 

4.09.2017 
13

.30
–14.

55 

 

Тема 1 Вступ. Економічна 

теорія як наука. 
 

 

Лекція 1. Основи економічної теорії для технічних 

спеціальностей : конспект лекцій / Роман 

Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 

50 с.  (ст.3-11). 

2. Основи економічної теорії : підручник 

[Електронний ресурс] / За заг. ред. проф. 

Л. С. Шевченко. ― Х. : Право, 2008. – 448 с. 

― Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPL

EKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/ 

EkonomTeoria.pdf (С. 5-15). 

- - 

11.09.2017 
13

.30
–14.

55 
 

Тема 2. Економічний 

розвиток суспільства. 

Перехідна економіка. 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Основи економічної теорії для технічних 

спеціальностей : конспект лекцій / Роман 

Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 

50 с.  (ст.3-11). 

2. Основи економічної теорії : підручник 

[Електронний ресурс] / За заг. ред. проф. 

Л. С. Шевченко. ― Х. : Право, 2008. – 448 с. 

― Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPL

EKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/ 

EkonomTeoria.pdf (С. 5-15). 

 

1.Підготувати 

питання по темі 1. 
2. Підготувати 

доповідь-

презентацію.  
 

До 11 

вересня 

2017р. 

18.09.2017 
13.

30
–14.

50 

 

Тема 2. Економічний 

розвиток суспільства. 

Перехідна економіка. 
 

Лекція 1. Любохинець Л.С. Інституційні аспекти 

становлення соціальної держави за умов 

ефективної соціальної політики / Л.С. 

Любохинець// Вісник соціально-економічних 

досліджень. ― 2012. ― № 1(44).  ― Режим 

доступу : 

file:///D:/Downloads/Vsed_2012_1_15%20(1).p

df. 

2. Основи економічної теорії : підручник 

[Електронний ресурс] / За заг. ред. проф. 

Л. С. Шевченко. ― Х. : Право, 2008. – 448 с. 
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― Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPL

EKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/ 

EkonomTeoria.pdf (С. 67-81). 

3. Сірко А.В. Економічна теорія. 

Політекономія : навчальний посібник 

[Електронний ресурс] /  А.В. Сірко. ― К. : 

Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 с. – 

Режим доступу: 

file:///D:/Downloads/sirko_a_v_ekonomichna 

 _teoriya_politekonomiya.pdf (С. 53-62). 

 

25.09.2017 
13.

30
–14.

50 

 

Економічний розвиток 

суспільства. Перехідна 

економіка. 
. 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Основи економічної теорії : підручник 

[Електронний ресурс] / За заг. ред. проф. 

Л. С. Шевченко. ― Х. : Право, 2008. – 448 с. 

― Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPL

EKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/ 

EkonomTeoria.pdf (С. 67-81). 

2. Сірко А.В. Економічна теорія. 

Політекономія : навчальний посібник 

[Електронний ресурс] /  А.В. Сірко. ― К. : 

Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 с. – 

Режим доступу: 

file:///D:/Downloads/sirko_a_v_ekonomichna 

 _teoriya_politekonomiya.pdf (С. 53-62). 

 

1.Підготувати 

питання по темі 2. 
2. Обговорити  

доповіді. 
 

До 25 

вересня 

2017 р. 
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2.10.2017 
13.

30
–14.

50 

 

Тема 3.  Основи  

функціонування ринкової 

економіки. Ринковий 

механізм і його елементи. 

Попит, пропозиція, ціна і 

конкуренція. 

Лекція 1. Білецька Л.В.  Економічна теорія 

(Політекономія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка) : підручник  [Електронний 

ресурс] / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, 

В.І. Савич. ― К. : Центр учбової літератури, 

2009. — 688 с.  ― Режим доступу: 

file:///D:/Downloads/ekonomter%20(4).pdf. 

(С.89-94). 

2. Основи економічної теорії : підручник 

[Електронний ресурс] / За заг. ред. проф. 

Л. С. Шевченко. ― Х. : Право, 2008. – 448 с. 

― Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPL

EKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/ 

EkonomTeoria.pdf (С. 95-98). 

 

- - 

9.10.2017 
13.

30
–14.

50 

 

Основи функціонування 

ринкової економіки. 

 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Білецька Л.В.  Економічна теорія 

(Політекономія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка) : підручник  [Електронний 

ресурс] / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, 

В.І. Савич. ― К. : Центр учбової літератури, 

2009. — 688 с.  ― Режим доступу: 

file:///D:/Downloads/ekonomter%20(4).pdf. 

(С.89-94). 

2. Основи економічної теорії : підручник 

[Електронний ресурс] / За заг. ред. проф. 

Л. С. Шевченко. ― Х. : Право, 2008. – 448 с. 

― Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPL

EKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/ 

EkonomTeoria.pdf (С. 95-98). 

1.Підготувати 

питання по темі 3. 
2. Обговорити  

доповіді. 
 

До 9 

жовтня 

2017 р. 

16.10.2017 
13.

30
–14.

50 

 

Тема 4. Підприємництво як 

сучасна форма 

господарювання.   
 

Лекція 1. Георгіаді Н.Г. Сучасний стан 

підприємницької активності в Україні 

[Електронний ресурс]  / Н.Г. Георгіаді // 

Ефективна економіка, 2016. ‒ №3 с. ‒ Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/? 

op=1&z=4818. 

2. Кулиняк Ю.І. Багаторівневе порівняння 

- - 
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стану та розвитку малих підприємств 

України [Електронний ресурс] / Ю.І. 

Кулиняк // Економічний простір.  ― 2016. ― 

№105. ― 78-88. ― Режим доступу : 

file:///D:/Downloads/ecpros_ 2016_105_10.pdf. 

3. Нове в класифікації суб'єктів 

господарювання // Дебет-Кредит. ― 2012. ― 

№12. ― Режим доступу : 

https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94

% D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9621 

.epub/navPoint-3.  

4. Сірко А.В. Економічна теорія. 

Політекономія : навчальний посібник 

[Електронний ресурс] /  А.В. Сірко. ― К. : 

Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 с.  

5. Тема 11. Підприємницька діяльність. 

Теорія прибутку // Економічна теорія. ― 

Режим доступу: 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/30/11.pd

f. 

 

23.10.2017 
13.

30
–14.

50 

 

Підприємництво як 

сучасна форма 

господарювання.  

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 
Модуль №1 

1. Пурська І.С.  Управління проектами в 

туризмі : навчально-методичні вказівки  

для студентів  географічного факультету 

спеціальності «Туризм» / Ірина Пурська. 

― Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. ― 74 с. 

2. Кобилянський Л.С. Управління 

проектами : навч. посіб. / 

Л.С. Кобилянський. ― К. : МАУП, 2002. 

― 200 с. (С. 48-50). 
3. Матвіїшин Є.Г. Планування проектних 

дій : навч. посіб. / Євген Матвіїшин. ― К. 

: Хай-Тек-Прес, 2008. ― 216 с. (С.41-56, 

78-91 ). 
4. Ноздріна Л. В. Управління проектами : 

1. Підготувати 

питання по темі 4. 
2.  Обговорити 

 доповіді. 

3. Написати модуль 

До 23 

жовтня 

2017 р. 
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підручник  [Електронний ресурс]   / 

Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай // 

За заг. ред. Л. В. Ноздріної. ― К. : Центр 

учбової літератури,  2010. ― 432 с. ― 

Режим доступу : 

http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2010

/Upravlinnya%20proektami-

Nozdrina2010.pdf.  (С. 117-133). 
5. Петренко Н.О. Управління проектами : 

навч. посіб. [Електронний ресурс]  / Н.О. 

Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. 

― К. : Центр учбової  літератури, 2015. ― 

244 с. ― Режим доступу : 

http://culonline.com.ua/Books/upravlinnay_p

roektamy_petrenko.pdf. (С.17-18). 

6. Тарасюк  Г.М. Управління проектами : 

навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. ― 3-є вид., ― 

К. : Каравелла , 2009. ― 320 с. (С.115-

126). 

30.10 .2017 
13.

30
–14.

50 

 

Тема 5. Національна 

економіка та результати її 

функціонування. 

 

Лекція 1. Круш П.В. Макроекономіка : навч. посіб. 

[Електронний ресурс] / П.В. Круш, 

С.О. Тульчинська. – 2-ге вид. переб.  і доп. – 

К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.  

– Режим доступу : http://subject.com.ua 

/pdf/184.pdf (С. 11-18; 32-43). 

2. Основи економічної теорії : підручник 

[Електронний ресурс] / За заг. ред. проф. 

Л. С. Шевченко. ― Х. : Право, 2008. – 448 с. 

― Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/ 

POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOV

A_ET/ EkonomTeoria.pdf (С. 231-242). 

- - 

6.11 .2017 
13.

30
–14.

50 

 

Тема 5. Національна 

економіка та результати її 

функціонування. 
 

Лекція 1. Круш П.В. Макроекономіка : навч. посіб. 

[Електронний ресурс] / П.В. Круш, 

С.О. Тульчинська. – 2-ге вид. переб.  і доп. – 

К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.  

– Режим доступу : http://subject.com.ua 

/pdf/184.pdf (С. 11-18; 32-43). 

2. Основи економічної теорії : підручник 

[Електронний ресурс] / За заг. ред. проф. 
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Л. С. Шевченко. ― Х. : Право, 2008. – 448 с. 

― Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua 

/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNO

VA_ET/ EkonomTeoria.pdf (С. 231-242). 

3.  

13.11 .2017 
13.

30
–14.

50 

 

Національна економіка та 

результати її 

функціонування. 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Круш П.В. Макроекономіка : навч. посіб. 

[Електронний ресурс] / П.В. Круш, 

С.О. Тульчинська. – 2-ге вид. переб.  і доп. – 

К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.  

– Режим доступу : 

http://subject.com.ua/pdf/184.pdf (С. 11-18; 32-

43). 

2. Основи економічної теорії : підручник 

[Електронний ресурс] / За заг. ред. проф. 

Л. С. Шевченко. ― Х. : Право, 2008. – 448 с. 

― Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPL

EKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/ 

EkonomTeoria.pdf (С. 231-242). 

1.Підготувати 

питання по темі 5. 
2.  Обговорити 

 доповіді. 

3.Проаналізувати 

макроекономічні 

показники України 

- 

 

До 13 

листопада 

2017 р. 

20.11 .2017 
13.30–14.50 

 

Тема 6.   Економічне 

зростання  та 

макроекономічна 

нестабільність.  

 

Лекція 1. Сірко А.В. Економічна теорія. 

Політекономія : навчальний посібник 

[Електронний ресурс] /  А.В. Сірко. ― К. : 

Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 с. – 

Режим доступу: file:///D:/Downloads/sirko_a_v 

_ekonomichna  _teoriya_politekonomiya.pdf (С. 

230-237; 249-259). 

2. Солонінко К. С. Макроекономіка : навч. 

посіб. [Електронний ресурс] / К. С. 

Солонінко – К. : «Центр учбової літератури», 

2015. – 200 с. – Режим доступу : 

http://culonline.com.ua/Books/Makroekonomika

_Soloninko.pdf (С.67-70; 83-86) 
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27.11.2017 
13.

30
–14.

50 

 

Економічне зростання  та 

макроекономічна 

нестабільність. 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Сірко А.В. Економічна теорія. 

Політекономія : навчальний посібник 

[Електронний ресурс] /  А.В. Сірко. ― К. : 

Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 с. – 

Режим доступу: file:///D:/Downloads/sirko_a_v 

_ekonomichna  _teoriya_politekonomiya.pdf (С. 

230-237; 249-259). 

2. Солонінко К. С. Макроекономіка : 

навч. посіб. [Електронний ресурс] / К. С. 

Солонінко – К. : «Центр учбової літератури», 

2015. – 200 с. – Режим доступу : 

http://culonline.com.ua/Books/Makroekonomika

_Soloninko.pdf (С.67-70; 83-86). 

1.Підготувати 

питання по темі 6. 
2.  Обговорити 

 доповіді. 

3.Проаналізувати 

фактори 

макроекономічної 

нестабільності 

України 

- 

До 27 

листопада 

2017 р. 

4.12.2017 
13.30–14.50 

 

Тема 7. Податково-

бюджетна система та 

фіскальна політика. 

 

Лекція 1. Круш П.В. Макроекономіка : навч. 

посіб. [Електронний ресурс] / П.В. Круш, 

С.О. Тульчинська. – 2-ге вид. переб.  і доп. – 

К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.  

– Режим доступу : 

http://subject.com.ua/pdf/184.pdf (С. 198-212). 

2. Податкова реформа : основні 

зміни, які вступили в дію з 1 січня 2016 року 

// Відділ комунікацій Головного управління 

ДФС у Тернопільській області. ― 2016. ―  

Режим доступу : http://tr.sfs.gov.ua/media-

ark/news-ark/231988.html. 

3. Сірко А.В. Економічна теорія. 

Політекономія : навчальний посібник 

[Електронний ресурс] /  А.В. Сірко. ― К. : 

Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 с. – 

Режим доступу : 

file:///D:/Downloads/sirko_a_v_ekonomichna 

 _teoriya_politekonomiya.pdf (С. 276-293). 

 .  

11.12.2017 
13.

30
–14.

50 

 

 

Податково-бюджетна 

система та фіскальна 

політика. 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Круш П.В. Макроекономіка : навч. 

посіб. [Електронний ресурс] / П.В. Круш, 

С.О. Тульчинська. – 2-ге вид. переб.  і доп. – 

К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.  

– Режим доступу : 

.Підготувати 

питання по темі 7. 
2.  Обговорити 

 доповіді. 

3.Проаналізувати 

податкову систему 

До 11 

грудня 

2017 р.  



 14

 

 

http://subject.com.ua/pdf/184.pdf (С. 198-212). 

2. Податкова реформа : основні зміни, які 

вступили в дію з 1 січня 2016 року // Відділ 

комунікацій Головного управління ДФС у 

Тернопільській області. ― 2016. ―  Режим 

доступу : http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/231988.html. 

3. Сірко А.В. Економічна теорія. 

Політекономія : навчальний посібник 

[Електронний ресурс] /  А.В. Сірко. ― К. : 

Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 с. – 

Режим доступу : 

file:///D:/Downloads/sirko_a_v_ekonomichna 

 _teoriya_politekonomiya.pdf (С. 276-293). 

 

України 

- 

18.12.2017 
13.

30
–14.

50 

 

Написання модуля №2 

Підбиття підсумків та 

завершальне оцінювання 

студентів. 

   . 


