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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 1,5 

Галузь знань: 

13 «Механічна 

інженерія»  . 

(шифр і назва) 

  

нормативна 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

133« Галузеве 

машинобудування » 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

45  

4-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 0,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

28 год. год. год. 

Практичні  

 6 год. год. год. 

Семінарські  

- год. - год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

10 год.   год. год. 

Індивідуальні заняття:  

1 год. 

Вид контролю:  

екзамен- Залік- 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання –78/22 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» є формування 

системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, 

проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи 

забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна теорія» є 

вивчення загальних засад економічного життя суспільства, закономірностей 

розвитку економічної системи, механізму дії економічних законів і використання їх 

людьми у процесі господарської діяльності; визначення принципових рис основних 

соціально-економічних систем і напрямів їх еволюції. 

  

  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:    

- об’єкт, предмет вивчення і дослідження економічної науки, її функції та 

роль у формуванні економічного мислення; 

- сутність економічних законів, взаємозв’язок економічних потреб, інтересів 

і виробництва; 

- сутність та структурні складові економічної системи суспільства, її 

матеріальну основу, цілі функціонування та чинники еволюції; 

- внутрішню структуру відносин власності та економічний зміст історичних 

типів, видів і форм власності; 

- особливості різних економічних форм суспільного виробництва, закони і 

категорії виробництва; 

- сутність і структуру грошей і грошових реформ, закони грошового обігу; 

- механізм функціонування ринку та його закони;  

- механізм державного та ринкового регулювання; 

вміти:    

- вносити пропозиції щодо вдосконалення процесу виконання професійних 

завдань з метою забезпечення оптимальної якості виробів; 

- розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її 

сутність, структуру, функції; 

-  давати тлумачення особливостей формування й розвитку товарно-

грошових відносин в умовах сучасних ринкових перетворень економіки 

України в систему міжнародного поділу праці; 

- вміти аналізувати соціально-значущі проблеми і процеси, факти і явища 

суспільного життя та приймати рішення щодо організації виробничої і 

соціальної діяльності колективу, які б мали значний результат і 

нестандартний характер. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1  Основи економічних теорій  

Тема1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ  

Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки. 

Роль економічної науки у житті окремої людини і суспільства. Суб’єкти 

економічних відносин. Об’єкти економічних відносин. Виробничі ресурси: земля, 

праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація. Власність на 

виробничі ресурси. Виробництво та продукт (результат) економічної діяльності. 

Виробничі технології. Особливості сучасних технологій. Економічна ефективність: 

зміст та оцінка. Доходи економічних суб’єктів. Розподіл, обмін та споживання як 

взаємопов’язані процеси. Економічний кругообіг. 

 

Тема 2.Раціональна економічна поведінка споживача та виробника 

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки. Мета споживача та ознаки 

раціональної поведінки споживача. Потреби споживача: зміст та класифікації. 

Споживчі блага та їх структура. Корисність споживчого блага і способи її оцінки. 

Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної 

корисності. Бюджет споживача. Виробник як суб’єкт економіки та мета його 

діяльності. Раціональний виробник. Прояви обмеженості виробничих ресурсів, 

відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості. Альтернативні 

варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей. Альтернативна 

вартість. Закон спадної продуктивності факторів виробництва. 

 

Змістовий модуль 2  Товарне виробництво і ринок  

 

Розділ 2. Ринкова економіка  

Тема 3 Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні 

економіки 

Ринкове вирішення питань «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого 

виробляти?» Принцип «прихованої руки» ринку та сутність ринкового 

саморегулювання. Зміст та ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації 

ринкової економіки. Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Крива 

індивідуального попиту. Ринкове пропонування: зміст, функція пропонування від 

ціни.  Крива індивідуальної пропонування. Нецінові чинники попиту та 

пропонування. Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення. Роль 

рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні. Причини та наслідки неринкового 

ціноутворення. Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості 

та засобу нагромадження. Види грошей. Сучасні електронні гроші. Грошова маса та 

її показники. Купівельна спроможність грошей. Стійкість національних грошей та 

курс національної валюти. 

 



6 

 

  

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці 

Особливості ринку праці. Попит і пропонування на ринку праці. Закон 

формування зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи оплати 

праці.Роль уряду та профспілок в організації ринку праці. Особливості ринку землі. 

Попит і пропонування землі. Земельна рента. Ціна землі та причини її диференціації. 

Роль держави в організації ринку землі. Особливості ринку капіталів ( кредитних 

ресурсів). Попит і пропозиція на ринку капіталів. Відсоток. Причини відмінностей у 

відсоткових ставках. Роль банків в організації ринку капіталів. Особливості ринку 

інформації. Попит і пропонування інформації. Ціна інформації. Доход власника 

інформаційних ресурсів. Роль Інтернет у забезпеченні руху інформації, його 

можливості та обмеження 

 

Тема 5. Підприємницька діяльність 

Функції підприємця та складники підприємницької діяльності. Доход і ризик у 

підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес. Види підприємництв: 

виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Мале та велике підприємництво. 

Фермерство як особливий вид підприємницької діяльності. Приватне, колективне та 

державне підприємство. Переваги та обмеження різних форм підприємств.Валовий 

доход, витрати та прибуток підприємця. Структура витрат. Способи максимізації 

прибутку. Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності 

підприємства. Зв’язки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими 

фінансово-кредитними установами. Управління підприємством. Бізнес-план 

підприємця. 

 

 

Змістовий модуль 3  Світове господарство і місце в ньому України 

Розділ 3. Національна економіка як ціле 

Тема 6. Загальні результати національного виробництва 

Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні (природні), 

фінансові ресурси та технології. Сектори національної економіки: домашніх 

господарств, підприємницький, державний, зовнішній. Сукупні доходи та сукупні 

витрати: структура та взаємозв’язки. Валовий внутрішній продукт (ВВП) – показник 

результатів національного виробництва. Способи розрахунку ВВП. Валовий 

національний доход (ВНД). Реальний та номінальний ВВП. Використання ВВП для 

міжнародних порівнянь 

 

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція 

Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори 

(показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів. Безробіття і 

зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види  безробіття: 

фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Наслідки безробіття для 

національної економіки. Загальний рівень цін та інфляція. Вимірювання інфляції. 

Причини інфляції. Наслідки нерегульованої інфляції для національної економіки. 
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Тема 8. Державне регулювання економіки 

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки. 

Цілі державного регулювання: економічне зростання, зайнятість, стабільність цін, 

конкурентоспроможність національної економіки. Інструменти фінансового 

регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет. Інструменти грошового 

регулювання: емісія  грошей, режими формування валютного курсу. Інструменти 

регулювання у соціальній сфері: перерозподіл доходів, соціальні пільги, допомоги, 

гарантії для громадян. Суспільних блага: ознаки та необхідність державного 

регулювання обсягу. Підтримка конкуренції та антимонопольне регулювання. 

 

Розділ 4. Світова економіка 

 

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між 

країнами 

Сучасне світове господарство: визначальні риси. Групи країн, що формують 

світове господарство. Міжнародні економічні відносини. Необхідність міжнародної 

торгівлі та її сучасні форми. Торговий баланс країни. Міжнародні торгівельні 

організації. Переваги членства в СОТ. Механізми встановлення валютних курсів. 

Міжнародні організації валютного регулювання. Форми міжнародних грошей. 

Європейська валютна система у ХХІ ст. СДР та Євро. Валютні курси та умови 

зовнішньої торгівлі. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та 

іноземне інвестування. Діяльність міжнародних фінансово – кредитних організацій у 

забезпеченні міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни. 

 

Тема 10. Переваги та загрози глобалізації 

Зміст глобалізації та її основні причини. Позитивні наслідки глобалізації: 

прискорення економічного розвитку, поширення знань та сучасних технологій. 

Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення: вичерпання ресурсів, 

забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами. Місце «великих» та 

«малих» економік у процесах глобалізації. Основні загрози глобалізації: втрата 

керованості національних економік, панування міжнародних монополій. Способи 

протидії загрозам глобалізації 
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4   Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1  (КСО-02.ПР.Р.01.09; КСО-03.ПР.Р.01.03; КЗН-

01.ПР.Р.04.01 ) Загальні основи економічної теорії 

Розділ 1. Основи економічного життя суспільства 

Тема1. Взаємозв’язки економічних процесів 

та явищ 

2 

2 

2     

2 

 

Тема 2.Раціональна економічна поведінка 

споживача та виробника 

2 

2 

2     

2 

 

Практична робота№1 Раціональна 

поведінка споживача та виробника 

2  2     

Змістовий модуль 2  (КСО-08.ПР.Р.01.03; КЗН-01.ПР.Р.04.03) Товарне 

виробництво, ринок та підприємництво в ринковій економіці 

Розділ 2. Ринкова економіка 

Тема 3. Попит, пропонування, ринкова ціна 

та гроші у функціонуванні економіки 

2 

2 

2 

2 

    

 

 

Практична робота №2:Оцінка 

еластичності попиту за ціною для 

конкретного товару, побудова кривих 

попиту і пропозиції 

2  2     

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та 

доходи у ринковій економіці 

2 

2 

2 

2 

     

Тема 5. Підприємницька діяльність 2 2      

Практична робота №3: Визначення 

показників ефективності діяльності 

підприємства 

2  2     

Змістовий модуль 3  (КЗН-01.ПР.Р.01.02; КЗН-01.ПР.Р.04.02) Національна 

економіка і світове господарство 

Розділ 3. Національна економіка як ціле 

Тема 6. Загальні результати національного 

виробництва 

2 

2 

2 

2 

     

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та 

інфляція 

2 

2 

2 

2 

     

Тема 8. Державне регулювання економіки 2 

2 

2     

2 

 

Розділ 4. Світова економіка 

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні 

відносини, рух капіталів між країнами 

2 

2 

2     

2 

 

Тема 10. Переваги та загрози глобалізації 2 

2 

2     

2 
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Індивідуальне заняття 1      1 

УСЬОГО годин 45 28 6   10 1 

 

 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Практична робота№1 Раціональна поведінка 

споживача та виробника 

2 

2 Практична робота №2:Оцінка еластичності попиту 

за ціною для конкретного товару, побудова кривих 

попиту і пропозиції 

2 

3 Практична робота №3: Визначення показників 

ефективності діяльності підприємства 

2 

 Всього 6 

 

 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

….   

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ 2 

2 

 

Тема 2.Раціональна економічна поведінка 

споживача та виробника 

2 

 

3 Тема 8. Державне регулювання економіки 2 

4 Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, 

рух капіталів між країнами 

2 
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5 Тема 10. Переваги та загрози глобалізації 2 

 Всього 10 

 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

Наприкінці вивчення змістового матеріалу навчальних дисциплін 

«Економіка» та «Економічна теорія»  проводяться індивідуальні заняття з метою 

перевірки розуміння студентом програмного матеріалу з модуля (модулів) в цілому, 

здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати адекватне 

розуміння певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Індивідуальні завдання з дисципліни складені у відповідності з вимогами 

освітньо-професійної програми та навчальної програми, вони містять питання 

теоретичного та термінологічного змісту, практичного та графоаналітичного 

напрямку, що дозволяє промоніторити як теоретичні знання так і практичні вміння і 

навички студентів з предмету; мають професійне спрямування і їх вирішення 

вимагає від студентів творчої розумової діяльності.  

В ході виконання індивідуальних завдань студенти вирішують проблемні 

задачі, які відповідають рівню підготовки зі спеціальності і показують навички 

самостійного рішення питань з основ економічних знань. 

До інших індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, 

підготовка глосаріїв, словників, розробка та виконання кросвордів та інших творчих 

завдань, виступи на конференціях, участь в олімпіадах. 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Економічна теорія»: 

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (розрахункові практичні роботи, реферати, доповіді, 

самостійні роботи); 

- самоконтроль та мотивація. 

 

11. Методи контролю 

 

Усне опитування, фронтальна бесіда, тестова поточна та підсумкова перевірка, 

письмова та практична перевірка тощо. 

 

12. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 
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навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 
2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 
Оцінка «12» ставиться, якщо студент: 
1) виявляє особливі творчі здібності,   

2) самостійно розвиває власні обдарування і нахили,  
3) вміє самостійно здобувати знання.  
Оцінка «11» ставиться, якщо студент: 

1) вільно висловлює власні думки і відчуття,  
2) визначає програму особистої   пізнавальної діяльності,  
3) самостійно оцінює різноманітні життєві явища і  факти, виявляючи 

особисту позицію щодо них;  
4) без допомоги викладача знаходить джерела  інформації і використовує   

одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної 

діяльності.  
5) використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.                   

Оцінка «10» ставиться, якщо студент: 

1) виявляє початкові творчі здібності,   

2) самостійно визначає окремі цілі власної  навчальної діяльності,  

3) оцінює окремі нові факти, явища, ідеї;  

4) знаходить джерела  інформації та самостійно використовує їх  відповідно 

до цілей, поставлених викладачем.    

Оцінка «9» ставиться, якщо студент: 

1)   вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі  і 

застосовує його на практиці;  

2) вільно  розв'язує задачі в стандартних ситуаціях,  

3) самостійно виправляє допущені помилки,  

4) добирає переконливі аргументи на  підтвердження вивченого матеріалу.              

Оцінка «8» ставиться, якщо студент: 

1) вміє порівнювати, узагальнювати,  систематизувати інформацію під  

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на  практиці, 

2)  контролювати власну діяльність,  

3) виправляти помилки і добирати аргументи  на підтвердження певних думок 

під  керівництвом викладача.                      

Оцінка «7» ставиться, якщо студент: 

1) здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій,               

2)частково контролювати власні навчальні   дії,  

3)наводити окремі власні приклади  на  підтвердження певних тверджень.            

Оцінка «6» ставиться, якщо студент: 

1) може відтворити значну частину   теоретичного матеріалу,  
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2) виявляє знання і  розуміння основних положень,  

3) за допомогою  викладача може аналізувати навчальний   матеріал, 

4)   порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки.               

Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 

1) володіє матеріалом на рівні, вищому |за початковий,  

2) здатний за допомогою  |викладача  логічно відтворити значну його частину. 

Оцінка «4» ставиться, якщо студент: 

1) володіє матеріалом на початковому   рівні,  

2) значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.                  

Оцінка «3» ставиться, якщо студент володіє матеріалом на рівні окремих  

фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.                     

Оцінка «2» ставиться, якщо студент:  

1) володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння,  

2) викладає його  уривчастими реченнями,  

3) виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні.    

Оцінка «1» ставиться, якщо студент: володіє навчальним матеріалом на  рівні 

елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів, що позначаються студентом окремими словами чи реченнями.                      

  

Оцінювання письмових навчальних робіт. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 

При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «12»  ставиться, якщо виконано 100% завдання. Оцінка «11» ставиться, 

якщо виконано 95%, «10» - 90%, «9» - 85%, «8» - 80%, «7» - 75%, «6» - 60%, «5» - 

55%, «4» - 50%, «3» - 45%, «2» - 40%, «1» - менше 40%.  

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  

 

13. Методичне забезпечення 
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1. Конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки щодо розв’язання практичних завдань. 

14. Рекомендована література 

 

Базова: 

1. Гальчинський, А.С. Економічна теорія: підруч. / А. С. Гальчинський, 

П. С. Єщенко. – К.: Вища шк., 2007. – 503 с. 

2. Економічна теорія. Політекономія: підруч. / за ред. В. Д. Базилевича. – 8-

е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2012. – 702 с.  

3. Економічна теорія: підруч. / за ред. В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 784 с. 

4. Мочерний, С.В. Економічна теорія: навч. посіб. / С. В. Мочерний. – К. : 

Академія, 2009. – 640 с. 

5. Політекономія: Підручник / За ред. Ніколенка Ю.В. — К. : ЦУЛ, 2003. 

— 412 с. 

Допоміжна: 

1. Башнянин, Г.І. Політична економія : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, 

П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв. – К.: Ніка – Центр: Ельга, 2000. – 527 с. 

2. Білецька, Л.В. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка : підруч. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – К. : ЦУЛ, 

2009. – 688 с. 

3. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: навч. посіб. / за ред. 

З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: “Альтернативи”, 2005. – 606 с. 

4. Основи економічної теорії : політекономічний аспект : підруч. / за ред. 

Г. Климка. –5-е вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с. 

5. Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. 

– К.: Академвидав, 2007. – 672 с. 

6. Самуэльсон, П. Экономика / П. Самуэльсон, В. Нордхаус.; пер. с англ., 

16-е изд. – М.: Вильямс, 2012. – 1360 с. 

7. Семененко, В.М. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / За заг. 

ред. В. М. Семененка та Д.І. Коваленка. – К.: Центр уч. літ., 2010. – 360 с. 

8. Селезньов, В.В. Основи ринкової економіки. навч. посібн. / 

В. В. Селезньов. – К. : А.С.К., 2008. – 688 с. 

9. Чухно, А.А. Сучасні економічні теорії: підруч. / А. А. Чухно, 

П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К.: Знання, 2007. – 870 с. 

Інтернет – ресурси: 

1. Кабінет міністрів України - www.kmu.gov.ua  

2. Верховна Рада України - www.rada.gov.ua 

3. www.google.com.ua  

http://www.kmu.gov.ua/
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4. www.rambler.ru  

5. www.meta-ukraine.com  

6. www.economix.com.ua  

7. Національний банк України – www.bank.gov.ua  

8. Державний комітет статистики – www.ukrstat.gov.ua  

http://www.rambler.ru/
http://www.meta-ukraine.com/
http://www.economix.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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