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Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: "Сучасні економічні теорії" є дисципліною обов’язковою складової навчального 

плану циклу дисциплін спеціальної підготовки. Здобувачі отримують теоретичні знання про закони розвитку 

економічних систем, логіку економічного мислення й економічної культури і практичні навички з ефективного 

господарювання в умовах обмеженості ресурсів. Завдання дисципліни: ознайомлення із сучасними економічними 

теоріями та концепціями, що становлять базу формування певного типу економічного мислення та світогляду, 

вироблення економічного мислення та свідомості, забезпечення знань методів цивілізаційного, синергетичного та 

діалектичного аналізу економічного життя суспільства та функціонування сучасних економічних систем; набуття 

навичок пошуку, опрацювання джерел економічної інформації задля розуміння сучасних трендів розвитку 

соціально-економічних систем. 

Пререквізити: "Проблеми сучасної філософії". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять, самостійна робота здобувачів. 

Здобувачі мають змогу отримувати індивідуальні консультації. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна 

кількість годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної 

роботи здобувача 

3 90 2,5 5 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекційні заняття 18 

Практичні заняття 12 

Самостійна робота 60 

 

 

 

 

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1132


Компетентності, яких набуває здобувач при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-наукової 

програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗK01. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  
ЗK02. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел.  
ЗK03. Здатність працювати в 
міжнародному контексті.  
ЗK04. Здатність генерувати нові 
ідеї (креативність).  
ЗК05. Здатність розв’язувати 
комплексні проблеми економіки на 
основі системного наукового 
світогляду та загального 
культурного кругозору із 
дотриманням принципів 
професійної етики та академічної 
доброчесності. 
 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 
наукових результатів, які створюють нові знання в економіці та 
дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути 
опубліковані у провідних наукових виданнях з економіки та 
суміжних галузей. 
СК05. Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати 
проблеми дослідницького характеру у сфері економіки з 
врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-
економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних досліджень, у тому числі з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції.  
СК06. Здатність обґрунтовувати та готувати економічні рішення 
на основі розуміння закономірностей розвитку соціально-
економічних систем і процесів із застосуванням математичних 
методів та моделей.   
СК07. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 
наукові проєкти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні 
підходи,  проявляти  лідерство та відповідальність при їх 
реалізації; комерціалізувати результати наукових досліджень та 
забезпечувати дотримання прав інтелектуальної власності.  

 

Результати навчання відповідно до освітньо-наукової програми (РН) 

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з економіки, управління соціально-
економічними системами і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 
проведення фундаментальних і прикладних досліджень на рівні світових досягнень з відповідного 
напряму.   
РН02. Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи економічних наук, а також 
методологію наукових досліджень, створювати нові знання у сфері економіки з метою досягнення 
економічного та соціального розвитку в умовах глобалізації.   
РН03. Розробляти та досліджувати фундаментальні та прикладні моделі соціально-економічних 
процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення 
інноваційних продуктів у економіці та дотичних міждисциплінарних напрямах.  
РН05. Пропонувати нові рішення, розробляти та реалізовувати наукові проєкти, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати 
значущі і фундаментальні та прикладні проблеми економічної науки з врахуванням соціальних, 
економічних, екологічних та правових аспектів; забезпечувати комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та дотримання прав інтелектуальної власності.  
РН08. Планувати і виконувати емпіричні та/або теоретичні дослідження у сфері економіки та з дотич-
них міждисциплінарних напрямів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати 
інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.  
РН09. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні 
докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, емпіричних досліджень і математичного та/або 
комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані.  
РН10. Застосовувати сучасні методи та технології дослідження джерел економічної інформації, 
виявляти та аналізувати тенденції розвитку соціально-економічних процесів в сфері обігу товарів і 
послуг; осмислювати та оцінювати соціально-економічні процеси та явища глобального і 
національного масштабу з точки зору їх впливу на розвиток сфери обігу товарів і послуг. 
РН11. Розуміти механізми регулювання, функціонування та взаємодії соціально-економічних систем 
різного рівня в сфері обігу товарів і послуг; розробляти інноваційні управлінські рішення з урахуван-
ням чинників невизначеності та обмеженості ресурсів для забезпечення їх ефективності та розвитку. 



 

Дидактична карта дисципліни 
 

Назва теми, опис теми, завдання 

для самостійної роботи 

 

Календарний план курсу 

Вид навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання 

Оцінювання роботи, 

бали 
Тиждень  

семестру 

Деталі проведення (за 

тимчасовим 

розкладом, за 

постійним розкладом) 

Кількість годин 

Тема  1. Методологія  

економічної  науки  і  сучасні  

моделі  розвитку  

економічноїтеорії. 

Формування компетентностей: 

ЗК01,02,03,04,05; СК 01,05,06,07; 

Результати навчання: 

РН01,02,03,05,08,09,10,11. 

Завдання для СРС: 

Системний  принцип  до  історії  

економічних учень.  Історичний  

принцип.  Діалектичний  

принцип. Принцип  обєктивності  

викладу  матеріалу.   

1-ий за тимчасовим 

розкладом 

2 
лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  

1 

2-ий за розкладом 2 

практичне 

Усне опитування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

1-2-ий поза розкладом 7 

самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування; 

вирішення завдань, 

тестування 

7 

Тема 2. Еволюція  кейнсіанства,  

його  основні  напрями  і  теорії. 

Неокейнсіанство. 

Формування компетентностей: 

ЗК01,03,04,05; СК 01,06,07; 

Результати навчання: 

РН01,03,05,08,09,10,11. 

Завдання для СРС: 

Рой Харрод:  життєвий  шлях  і  

наукова  діяльність,  основні  

монографії.  Методологія  

Харрода.  Критика  ідей  Хансена.  

2-ий за розкладом 2 
лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  

1 

3-ий за розкладом 2 

практичне 

Усне опитування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

2-3-ій поза розкладом 7 

самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування; 

вирішення завдань, 

тестування 

7 

Тема 3. Сучасні концепції 

неолібералізму і соціальної 

школи. 

Формування компетентностей: 

ЗК01,02,04,05; СК 01,05,07; 

Результати навчання: 

РН01,02,03,08,09,10,11. 

Завдання для СРС: 

Застосування  праксеології  в  

економічній  теорії. Ф.А. Гаєк,  

Нобелівський  лауреат  1974 р.,  

основні  праці. Неоліберальна  

3-ій за розкладом 2 
лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  

1 

4-ий за розкладом 2 

практичне 

Усне опитування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

4-5-ий поза розкладом 7 

самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування; 

вирішення завдань, 

7 



політика сучасної  обєднаної  

Німеччини. 

тестування 

Тема 4. Теорії економічного 

неоконсерватизму. 

Формування компетентностей: 

ЗК01,02,03,05; СК 01,05,07; 

Результати навчання: 

РН01,02,03,05,09,10,11. 

Завдання для СРС: 

Економічні  ідеї  М. Фрідмана.  

Короткі  біографічні  відомості. 

Місце  в  економічній  теорії.  

Взаємозв’язок  економічного  

зростання  і  заощаджень.  

Бюджетний  дефіцит  і  розширене  

відтворення.  Проєкт  реформи  

податкової системи  через  

зниження  граничних  податкових  

ставок.  Крива  Лаффера. 

5-ий за розкладом 2 

лекція 
Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  

1 

5-ий поза розкладом 6 

самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування; 

вирішення завдань, 

тестування 

7 

Тема 5. Сучасні  соціально-

інституційні  технократичні  

теорії. Неоінституціоналізм. 

Формування компетентностей: 

ЗК01,03,04,05; СК 01,05,06; 

Результати навчання: 

РН01,02,03,05,08,10,11. 

Завдання для СРС: 

 Економічні  ідеї  К. Ґелбрейта.  

Короткі  бібліографічні  дані,  

основні  напрями  досліджень  та 

опубліковані  монографії.  

Системний  підхід  у  дослідженнях:  

ринкова  і  планова  системи.  

Економічні  ідеї  Р. Коуза.  Р. Коуз 

як  основоположник  

неоінституціоналізму  та  

Нобелівський  лауреат  (1991 р.).   

6-ий за розкладом 2 
лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  

1 

7-ий за розкладом 2 

практичне 

Усне опитування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

6-7-ий поза розкладом 7 

самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування; 

вирішення завдань, 

тестування 

7 

Тема 6. Радикальна політична 

економія. 

Формування компетентностей: 

ЗК01,02,04,05; СК 01,05,07; 

Результати навчання: 

РН01,02,03,05,08,09,10. 

Завдання для СРС: 

Неотроцькізм.  Неомарксизм  у  

світі  і  в  Україні:  Р. Роздольський,  

8-ий за розкладом 2 

лекція 
Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  

1 

8-ий поза розкладом 6 

самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування; 

вирішення завдань, 

7 



П. Баран.  Критика  марксизму  Р. 

Солоу. Р. Роздольський  як  

дослідник  теорії  К. Маркса:  

врахування  методу  наукової  

абстракції  і  догматизм  

ортодоксалів,  ставлення  до  КПРС,  

марксизм  і  національні  інтереси,  

визначення  капіталізму.  Основна  

праця  Р. Роздольського.   

тестування 

Тема 7. Економічні теорії 

сучасного марксизму і соціал-

демократії. 

Формування компетентностей: 

ЗК01,02,03,05; СК 01,06,07; 

Результати навчання: 

РН01,02,03,05,09,10,11. 

Завдання для СРС: 

Ідея «Імперії» А. Неґрі і М. Хардта. 

А. Кросленд  про  соціал-демокра-

тичну  інтерпретацію  змішаної  

економіки.  Теорія  ―функціональ-

ного  соціалізму‖  Г. Адлер-

Карлссона.   

9-ий за розкладом 2 
лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  

1 

10-ий за розкладом 2 

практичне 

Усне опитування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

9-10-ий поза розкладом 6 

самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування; 

вирішення завдань, 

тестування 

7 

Тема 8. Теорія фізичної 

економії. 

Формування компетентностей: 

ЗК01,02,03,04; СК 01,06,07; 

Результати навчання: 

РН01,02,03,05,08,09,11. 

Завдання для СРС: 

Економічні ідеї Л. Ларуша. 

Енергетична концепція економіки: 

енергія системи, вільна енергія. 

Накладні витрати. Інфляція. 

Економічна ентропія та 

економічний розвиток. 

11-ий за розкладом 2 
лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  

1 

11-ий поза розкладом 7 

самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування; 

вирішення завдань, 

тестування 

7 

Тема 9. Сучасні  теорії  

трансформації  економіки  та  

суспільства. 

Формування компетентностей: 

ЗК01,02,03,04,05; СК 01,05,06,07; 

Результати навчання: 

РН01,02,05,08,09,10,11. 

Завдання для СРС: 

Теорія  ―відкритого  суспільства‖  

Дж. Сороса.  Принципи  відкритого  

12-ий за розкладом 2 
лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  

1 

12-ий за розкладом 2 

практичне 

Усне опитування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

12-ий поза розкладом 7 

самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

7 



суспільства.  Поняття  рефлексив-

ності  як  єдність  когнітивної  та  

активної  функцій в  економічних  

дослідженнях. Критичний  аналіз  

економічної  теорії  Дж. Соросом. 

Критика  системи  світового  

капіталізму  Дж.Соросом.  

Перспективи  становлення  

―відкритого  суспільства‖.    

тезування, анотування; 

вирішення завдань, 

тестування 

Теми 1-9  поза розкладом  Контрольна 

робота 1 

Письмова робота 

рубіжного контролю 

10 

Всього   90   100 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Не передбачено 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійний проєктор (для презентацій на лекційних заняттях), 

ноутбук ASUS, екран проєкційний, персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, 

рубіжний контроль) та перевірки виконання завдань самостійної роботи, дошка аудиторна, трибуна, 

програмне забезпечення (текстовий редактор Word, табличний процесор MS Excel, презентаційна 

система PowerPoint, редактор Web-сторінок FrontPage, браузер Internet Explorer, Adobe Reader 9 Outlook 

Express, WinRAR, та ін.). 

 

Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Здобувач, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни здобувач отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10% (якщо заборгованість не була обумовлена поважними причинами); 

якщо заборгованість виникла з поважних причин (напр., хвороба) - зниження оцінки не проводиться. 

 Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 35%. 

• У разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 стандартизовані тести; 

 навчально-дослідні завдання аналітично-пошукового характеру; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 презентації та виступи на наукових заходах. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:  

- присутність та активність на заняттях (при 

пропусках занять з поважних причин допускаєть-

ся відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожну проявлену активність 1 бал 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 
за присутність і активність до 3-х балів 

Самостійна робота, у т. ч.:  

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 2 бали 

- виконання завдань, винесених на самостійне 

вивчення, тестування, конспектування 
до 5 балів за кожною темою 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Контрольна робота 1  максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, виконання наукових 

досліджень тощо. 

до 10 балів (згідно з рішенням кафедри) 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в останній 

таблиці 

 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань здобувачів та для підсумкового контролю 

подані у таблицях. 

 

Для заліку  
  Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 КР 1 
100 

11 11 11 8 11 8 11 8 11 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми занять. КР 1 – контрольна робота. 

 



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої 

освіти Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

90-100 

Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення 

в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або здобувач проявляє невпевненість 

в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції здобувача в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивченні питань, 

що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

82-89 

Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 

змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при 

вивченні дисципліни 

Добре (В) 

74-81 

Здобувач в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

64-73 

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції 

щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, 

може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає 

значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою 

викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D) 

60-63 

Здобувач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, здобувач з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 

 



 
                                                                                                        
 

 



 

 
Додаток до силабусу 

Рекомендовані джерела інформації на 2022-2023 навчальний рік 

Назва теми Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна література; 

допоміжна література; інформаційні ресурси в Інтернеті) 

Тема  1. Методологія  

економічної  науки  і  

сучасні  моделі  

розвитку  

економічної теорії. 

1. Башнянин Г. І. Сучасні економічні теорії : навч. посібник / Г. І. Башнянин, Б. М. 

Шевчик, Ю. Б. Миронов, М. І. Миронова. - 3-є вид. перероб. і допов.. – Львів: 

«Новий Світ-2000», 2015. – 338 с. 

2. Башнянин Г. І. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посібник / Г. 

І. Башнянин, Б. М. Шевчик, О. О. Сухий, О. О. Перепьолкіна. – 2-ге вид., перероб. 

і доп. – Львів: «Новий Світ-2000», 2013. – 366 с.   

3. Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посібник / Б. 

М. Шевчик. – Львів: «Новий Світ-2000», 2011. – 352 с. 

4. Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії : навч. посібник / Б. М. Шевчик.-  Львів: 

«Новий Світ-2000», 2012. – 213 с. 

5. Горняк О. В. Сучасні економічні теорії та актуальні проблеми економічної 

політики : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Горняк. - Одеса, 

2019. – 40 с. - Режим доступу : http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/ 

27731 

6. Довбенко  М. В.  Сучасна  економічна  теорія  (економічна  нобелелогія) :  навч.  

посібник. – К. :  Видавничий  центр  ―Академія‖,  2005. – 336 с. 

7. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Дослідницька секція «Парадигмальні 

зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» : матер. ІІ Міжнар. форуму / за заг. ред. 

проф. А. І. Ігнатюк. - К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. - 196 с. 

8. Куцик П.О. Економічна системологія Г. І. Башнянина: проблеми становлення 

метаекономії як загальної теорії економічних систем : монографія / П. О. Куцик, 

Б. М. Шевчик. - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2022. – 336 с. 

9. Пасемко Г. М. Сучасні економічні теорії : навч. посібник / Г. М.  Пасемко. - 

Харків : ХНАУ, 2020. – 169 с. 

10. Пелех О. Б. Еволюція поглядів на чинники економічного розвитку: теорії 

розвитку "згори" / О. Б. Пелех // Бізнес Інформ. - 2018. - № 5. - С. 8-14. 

11. Проскурін  П. В.  Історія  економіки  та  економічних  учень.  Нариси  

економічної  історії  індустріальної  цивілізації. – К. :  КНЕУ,  2005. – 372 с. 
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