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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основна мета вивчення дисципліни – одержання теоретичних знань та практичних 

навичок студентів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» з 

економічних аспектів різних напрямів державної політики, програм та проектів для 

прийняття управлінських рішень  при формування та реалізації державної політики, 

макроекономічного та галузевого співробітництва України та Європейського Союзу; 

оцінювання економічного потенціалу країни; складових природно-ресурсного потенціалу 

України; індикаторів та порогових значень економічної безпеки; теорій міжнародної 

торгівлі, а також формування професійних компетентностей для виконання функцій та 

завдань у майбутній фаховій діяльності. 

Реалізація зазначеної мети передбачає низку завдань щодо вивчення сутності, цілей, 

сутності економіки як інструментів аналізу в державному управлінні та місцевому 

самоврядуванні, стосовно окремих наукових категорій у зазначеній сфері діяльності. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

– напрями гармонізації законодавства у сфері макроекономічної політики до 

законодавства Європейського Союзу; 

– основні завдання галузевого розвитку економіки України; 

– показники та характеристики динаміки соціально-економічного явищ і процесів; 

– шляхи збалансування платіжного балансу; 

уміти: 

– визначати макроекономічні показники соціально-економічних явищ і процесів та 

проводити їхній аналіз; 

– будувати макроекономічні моделі; 

– визначати заходи стимулювання або стримування економіки; 

– готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді щодо діяльності установи, 

регіону, галузі на основі статистичного аналізу показників розвитку. 

 проводити аналіз отриманих результатів за результатами оцінювання розвитку 

конкретного сектору економіки;  

володіти навичками щодо: 

– застосування методів аналізу соціально-економічних явищ та процесів;  
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– основними методами побудови та аналізу моделей економічного та соціального 

розвитку; 

– розроблення практичних рекомендацій органам державної влади щодо напрямів, 

заходів та інструментів економічного розвитку України в умовах євроінтеграційних 

процесів. 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна вивчається за навчальними планами підготовки магістрів зі 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

У структурній схемі підготовки магістра спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» модуль «Економіка для врядування» викладається після модуля «Аналіз 

політики» і є підґрунтям до вивчення  модуля «Публічні фінанси та бюджетування». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Визначення загальної підсумкової оцінки з навчальної дисципліни 

 

Структура та критерії  
Екзамен Залік 

Бали (максимально) 

Семінарські заняття 

(Дисципліна: 2 кредити – 10 занять) 

40 50 

Критерії оцінювання за одне заняття  (максимально - 

4 бали)   

(максимально- 

5 балів)   

Відмінно: участь в дискусії/доповнення розв’язання 

практичного завдання (кейсу).  

100% 100% 

Дуже добре: участь в дискусії - більше ніж середнє, але з 

деякими помилками 

90% 90% 

Добре: загалом, гарна робота, але є достатня кількість 

помітних помилок 

80% 80% 

Задовільно. участь в дискусії/відповідь на запитання зі 

значними недоліками 

70% 70% 

Достатньо: відповідь на запитання - досягнуті мінімальні 

критерії 

65% 65% 

Індивідуальні завдання/Аналітична записка (20 балів 

– за одне або по 10 балів – за 2 завдання) 

20 20 

 

1. Текст завдання 

 

10 10 

Критерії:   

Відмінно: завдання/АЗ представлено правильно з 

належною аргументацією, логічно побудовано та 

презентовано. 

100% 100% 

Дуже добре: більше ніж середнє, але з деякими 

помилками 

90% 90% 

Добре: загалом, гарна робота, але є достатня кількість 

помітних помилок 

80% 80% 

Задовільно. завдання/АЗ представлено, але зі значними 

недоліками 

70% 70% 
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Достатньо: досягнуті мінімальні критерії 65% 65% 

2. Презентація 10 10 

Критерії:   

Відмінно: ґрунтовно та структуровано побудована 

доповідь з належною аргументацією; дотримано 

регламенту виступу;  дано відповіді на усі запитання. 

100% 100% 

Дуже добре: ґрунтовна та структуровано побудована 

доповідь , але з деякими помилками. 

90% 90% 

Добре: ґрунтовна та структуровано побудована доповідь 

, але є достатня кількість помітних помилок; не 

дотримано регламенту.  

80% 80% 

Задовільно: доповідь  зі значними недоліками. 70% 70% 

Достатньо: досягнуті мінімальні критерії до презентації. 65% 65% 

Підсумковий контроль знань: 40 30 

1. Тестування  30 25 

Критерії:   

Правильно виконано усі завдання 100% 100% 

Одна помилка на 10 тестів 90% 90% 

Дві помилки на 10 тестів 80% 80% 

Три помилки на 10 тестів 70% 70% 

Чотири помилки на 10 тестів 60% 60% 

П’ять правильних відповідей на 10 тестів 50% 50% 

Чотири правильних відповіді на 10 тестів 40% 40% 

Три правильних відповіді на 10 тестів 30% 30% 

Дві правильних відповіді на 10 тестів 20% 20% 

Одна правильна відповідь на 10 тестів 10% 10% 

Жодної правильної відповіді 0 0 

   

2. Кейс 10 5 

Критерії:   

Відмінно: кейс представлено правильно з належною 

аргументацією, логічно побудовано та презентовано. 

100% 100% 

Дуже добре: більше ніж середнє, але з деякими 

помилками 

90% 90% 

Добре: загалом, гарна робота, але є достатня кількість 

помітних помилок 

80% 80% 

Задовільно: кейс представлено, але зі значними 

недоліками 

70% 70% 

Достатньо: досягнуті мінімальні критерії 65% 65% 

Разом 100 100 

 

Допуск студента до “іспиту (заліку)” відбувається тільки за умови отримання ним 

підсумкової оцінки за “роботу в триместрі” не менше як 35 балів. 

 

Заохочувальні бали за активну діяльність* 10 10 

 

*Заохочувальні бали за активну діяльність студента в триместрі (участь у 

конференціях, написання статей, тез, участь у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах, 
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конкурсах, у громадській діяльності) у максимальній сумі – 10 балів, загальна сума не 

повинна перевищувати 100 балів. Додання студенту певної кількості заохочувальних балів 

до підсумкової суми балів за “активну діяльність в триместрі” є правом, а не обов’язком 

викладача. 

 

Підсумкове поточне оцінювання знань слухачів із дисципліни здійснюється за 

результатами поточного контролю, виконання індивідуальних завдань, практичних 

заняттях та тестування.  

 

4. ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ 

 

 

 

 

Назва теми 
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Тема 1. Базові засади економічної теорії для 

врядування 

15 1 4 10 КС, ДГ 

Тема 2. Вплив основних індикаторів 

економіки (інфляція, безробіття/ зайнятість, 

економічне зростання) на врядування 

7 1 2 4 ДС, КС 

Тема 3. Моделі та методи економіки для 

врядування 

7 1 2 4 ДС, ДГ  

Тема 4. Галузева економіка для врядування  7 1 2 4 ДС, КС 

Тема 5. Конкуренція та конкурентна політика 

для врядування 

3,5 0,5 1 2 ДП, КС 

Тема 6. Гармонізація законодавства у сфері 

економіки до законодавства Європейського 

Союзу 

3,5 0,5 1 2 ДС, КС 

Тема 7. Економічний потенціал. Економічна 

безпека держави 

3,5 0,5 1 2 ДП, ДГ 

Тема 8. Світові тенденції економічного 

розвитку  

3,5 0,5 1 2 ДС, КС 

Підсумковий контроль знань     Іспит 

 

РАЗОМ 

 

60/2 
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14 

 

30 
 

 

*ДС – дискусія; ДГ – ділова гра; КС – кейс-стаді (кейсові завдання); ДП – доповідь з 

індивідуального  завдання. 

 

ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Базові засади економічної теорії для врядування 

Ринок. Теоретичні засади становлення ринкових відносин. Сутність та функції ринку. 

Структура та інфраструктура ринку. Види ринків, характерні ознаки сучасного ринку. 

Попит, закон попиту, крива попиту. Пропозиція, закон пропозиції, крива пропозиції. 

Ціна та собівартість. Види цін.  

Вади ринку. Вади  держави. Функції та методи державного регулювання економіки. 
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Економічні закони та економічні категорії. Типи економічних систем. Власність. Власність 

і майно. Приватна власність як основа ринкової системи. Об’єкти та суб’єкти власності. 

Складові відносин власності. Форми, методи і принципи роздержавлення та приватизації.  

Основні економічні проблеми, що стоять перед суспільством. Основні напрями 

формування ринкових відносин. Формування державного і ринкового механізмів 

регулювання економіки.  

Економічні потреби та економічні інтереси. Різні підходи до класифікації потреб. 

Проблема економічного вибору. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 4 

Додаткові: 17, 24, 27, 28, 29, 47-54 

 

Тема 2. Вплив основних індикаторів економіки (інфляція, безробіття/ зайнятість, 

економічне зростання) на врядування 

Визначення валового внутрішнього продукту (ВВП) та валового національного 

продукту (ВНП) у системі національних рахунків. Поняття “резидент” та “нерезидент” 

національної економіки. Методи розрахунку ВВП (ВНП). Номінальні та реальні показники. 

Індекс цін ВВП та індекс споживчих цін. Інфляція. Поняття та вимірювання інфляції. 

Наслідки інфляції. Вплив інфляції на перерозподіл доходів. Безробіття: основні визначення 

та вимірювання. Рівень безробіття. Економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. 

Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса. Економічний цикл: види, структура, 

теорії. 

Діяльність Державної служби статистики України 

Теорії ринку праці. Діяльність профспілок та ефективна заробітна плата. Рівновага на 

ринку праці.  Причини та наслідки нерівності у суспільстві.  

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 7, 17, 24, 27, 28, 47-54 

 

Тема 3. Моделі та методи економіки для врядування 

Макроекономічна модель: суть, класифікація, етапи побудови. Модель державної 

політики. Сутність і зміст макроекономічного прогнозування. Види прогнозів. Принципи 

макроекономічного прогнозування. Методи прогнозування. 

Кейнсіанська функція споживання. Функції споживання І.Фішера та Ф.Модільяні. Реальна 

та номінальна відсоткові ставки. Функція інвестицій.  

Мікроекономічні моделі. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 8, 13, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 47-54 

 

Тема 4. Галузева економіка для врядування  

Макроекономічні засади державної політики в аграрній сфері. Розвиток аграрного 

сектору України. Охорона та відтворення лісових ресурсів. Державна політика у сфері 

охорони та використання земельних ресурсів. Продовольча безпека як складова 

національної безпеки України 

Державна політика в транспортній сфері. Розвиток транспортної системи України. 

Державне регулювання транспортної системи. Реалізація механізму державно-приватного 

партнерства в транспортній сфері України 
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Державна політика в екологічній сфері. Сутність проблеми забруднення довкілля у 

контексті формування державної екологічної політики України. Розвиток альтернативної 

енергетики. Радіаційне забруднення. Функції державного управління у сфері реалізації 

державної екологічної політики України 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 12,13, 24, 25, 26, 29, 47-54 

 

Тема 5. Конкуренція та конкурентна політика для врядування 

 

Види ринкових структур та їх ознаки. Конкуренція, методи, форми та наслідки 

конкуренції. Типи конкурентної поведінки. Моделі ціноутворення. Типи та характеристика 

ринкових моделей.  

Антимонопольна політика. Регульований ринок. Моделі антимонопольної політики та 

їх еволюція. Європейська та американська моделі антимонопольної політики. 

Ринок досконалої конкуренції. Властивості ринку досконалої конкуренції. Ринковий 

попит і крива попиту на товар фірми в умовах чистої конкуренції.  

Монополія. Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри входження у 

монопольний сектор. Природні та економічні монополії. Цінова дискримінація. Соціальні 

та економічні наслідки монополії.   Українське антимонопольне законодавство. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 47-54 

 

Тема 6. Гармонізація законодавства у сфері економіки до законодавства 

Європейського Союзу 

Угода про асоціацію Україна – ЄС. Економічне та галузеве співробітництво. 

Макроекономічне співробітництво. Бюджетна політика. Оподаткування. Навколишнє 

середовище. Транспорт. Сільське господарство та розвиток сільських територій. 

Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 4 

Додаткові: 14, 15, 16, 17, 21, 19, 27, 47-54 

 

Тема 7. Економічний потенціал. Економічна безпека держави 

Кількісні та якісні способи оцінки економічного потенціалу країни. Природно-

ресурсний потенціал України. Виробничий потенціал.  

Економічна безпека як складова національної безпеки. Складові економічної безпеки 

України. Індикатори економічної безпеки: сутність та порогові значення. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 4 

Додаткові: 14, 15, 20, 21, 19, 27, 47-54 

 

Тема 8. Світові тенденції  економічного розвитку  

Міжнародна торгівля. Теорії міжнародної торгівлі. Тарифні та нетарифні методи 

торгівельної політики. Платіжний баланс: структура, шляхи збалансування. Позитивне та 

негативне сальдо платіжного балансу. Валютний курс. Номінальний та реальний валютні 

курси. Фіксований та плаваючий валютні курси. 
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Глобалізація та економічний розвиток. Світове господарство. Світовий ринок.  

Міжнародна економічна інтеграція. Показники відкритості економіки. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 4 

Додаткові: 8, 26, 27, 28, 29, 30, 47-54 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема 1. Базові засади економічної теорії для врядування 

 

Практичне заняття 

Кейс-стаді «Економічні потреби та економічні інтереси».  

Обговорення та дискусія з питань: 

1. Теоретичні засади становлення ринкових відносин.  

2. Сутність та функції ринку.  

3. Структура та інфраструктура ринку.  

4. Функції та методи державного регулювання економіки.  

5. Приватна власність як основа ринкової системи.  

6. Форми, методи і принципи роздержавлення та приватизації.  

 

Самостійна робота студента 

1. Основні економічні проблеми.  

2. Основні напрями формування ринкових відносин.  

3. Формування державного і ринкового механізмів регулювання економіки.  

4. Проблема економічного вибору.  

 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1,4 

Додаткові: 7, 8, 10, 17, 28, 47-54 

 

Тема 2. Вплив основних індикаторів економіки (інфляція, безробіття/ 

зайнятість, економічне зростання) на врядування 

 

Практичне заняття 

Кейс-стаді «Вплив інфляції на перерозподіл доходів».  

Обговорення та дискусія з питань: 

1. Визначення валового внутрішнього продукту (ВВП) та валового національного 

продукту (ВНП) у системі національних рахунків.  

2. Методи розрахунку ВВП (ВНП).  

3. Номінальні та реальні показники.  

4. Індекс цін ВВП та індекс споживчих цін.  

5. Поняття та вимірювання інфляції.  

 

Самостійна робота студента 

1. Безробіття: основні визначення та вимірювання.  

2. Економічні наслідки безробіття.  

3. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.  

4. Діяльність Державної служби статистики України 

5. Теорії ринку праці.  

6. Причини та наслідки нерівності у суспільстві.  
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Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 7, 17, 24, 27, 28, 47-54 

 

Тема 3. Моделі та методи економіки для врядування 

 

Практичне заняття 

Обговорення та дискусія з питань: 

1. Макроекономічна модель: суть, класифікація, етапи побудови.  

2. Модель державної політики.  

3. Сутність і зміст макроекономічного прогнозування.  

4. Види прогнозів.  

5. Принципи макроекономічного прогнозування.  

6. Методи прогнозування. 

 

Самостійна робота студента 

1. Кейнсіанська функція споживання.  

2. Функції споживання І.Фішера та Ф.Модільяні.  

3. Реальна та номінальна відсоткові ставки.  

4. Функція інвестицій.  

5. Мікроекономічні моделі. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 8, 13, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 47-54 

 

Тема 4. Галузева економіка для врядування  

 

Практичне заняття 

Кейс-стаді «Макроекономічні засади державної політики в аграрній сфері». 

Дискусія з питань: 

1. Розвиток аграрного сектору України.  

2. Державна політика в транспортній сфері.  

3. Державна політика в екологічній сфері.  

 

Самостійна робота студента 

1. Макроекономічні засади державної політики в аграрній сфері.  

4. Державна політика у сфері охорони та використання земельних ресурсів.  

5. Розвиток транспортної системи України.  

6. Реалізація механізму державно-приватного партнерства в транспортній сфері 

України 

7. Розвиток альтернативної енергетики.  

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 12,13, 24, 25, 26, 29, 47-54 

 

Тема 5. Конкуренція та конкурентна політика для врядування 
 

Практичне заняття 

Доповідь з індивідуального завдання «Антимонопольна політика в окремій галузі 

економіки». 
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Кейс-стаді «Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри входження у 

монопольний сектор».  

 

Самостійна робота студента 

1. Види ринкових структур та їх ознаки.  

2. Конкуренція, методи, форми та наслідки конкуренції.  

3. Антимонопольна політика.  

4. Моделі антимонопольної політики та їх еволюція.  

5. Європейська та американська моделі антимонопольної політики. 

6. Ринок досконалої конкуренції.  

7. Монополія. Природні та економічні монополії.  

8. Українське антимонопольне законодавство. 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 47-54 

 

Тема 6. Гармонізація законодавства у сфері економіки до законодавства 

Європейського Союзу 
 

Практичне заняття 

Кейс-стаді «Угода про асоціацію Україна – ЄС. Економічне та галузеве 

співробітництво».  

Обговорення питань та дискусія: 

1. Угода про асоціацію Україна – ЄС.  

2. Економічне та галузеве співробітництво.  

3. Макроекономічне співробітництво.  

4. Бюджетна політика.  

 

Самостійна робота студента 

1. Сільське господарство та розвиток сільських територій.  

2. Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних 

можливостей 

 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 4 

Додаткові: 14, 15, 16, 17, 21, 19, 27, 47-54 

 

 Тема 7. Економічний потенціал. Економічна безпека держави 
 

Практичне заняття 

Доповідь з індивідуального завдання «Природно-ресурсний потенціал України». 

Ділова гра: «України. Індикатори економічної безпеки: сутність та порогові значення» 

 

Самостійна робота студента 

1. Кількісні та якісні способи оцінки економічного потенціалу країни.  

2. Природно-ресурсний потенціал України. Виробничий потенціал.  

3. Економічна безпека як складова національної безпеки.  

4. Складові економічної безпеки України.  

5. Індикатори економічної безпеки: сутність та порогові значення. 

 

Рекомендовані джерела: 
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Основні: 1, 4 

Додаткові: 14, 15, 20, 21, 19, 27, 47-54 

 

Тема 8. Світові тенденції економічного розвитку 

 

Практичне заняття 

Дискусія з питань: 

1. Теорії міжнародної торгівлі.  

2. Платіжний баланс: структура, шляхи збалансування.  

3. Глобалізація та економічний розвиток.  

4. Світове господарство.  

5. Міжнародна економічна інтеграція.  

6. Показники відкритості економіки. 

 

Самостійна робота студента 

1. Міжнародна торгівля.  

2. Тарифні та нетарифні методи торгівельної політики.  

3. Валютний курс. Номінальний та реальний валютні курси.  

4. Фіксований та плаваючий валютні курси. 

 

Підсумкове тестування 

  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 4 

Додаткові: 14, 15, 20, 21, 19, 27, 47-54 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

ОСНОВНІ 

1. Аналіз вигід і витрат. Концепції і практика [Текст] / Е.Е. Боардмен, Х.Д. Грінберг, 

Р.У. Вайнінг, Л.Д. Веймер ; Пер. с англ. – 2-ге вид. – К. : АртЕк, 2003. – 568 с.  

2. Економічна безпека: навч. посіб. / З. С. Варналій [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, 

проф. З. С. Варналія / З. С. Варналій . – К. : Знання, 2009. – 647 с.  

3. Горбулін, В. П. Національна безпека: український вимір / В. П. Горбулін, О. В. 

Литвиненко. – К.: ПІІ “Інтертехнологія” 2008. – 104 с. 

4. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник у 2-х ч. / За заг. ред. С. 

Будаговської. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. - Ч. ІІ.  

5. Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора / Джозеф Е.Стігліц / пер. з англ. 

А.Олійник, Р.Скільський. – К. : Основи, 1998. – 854 с. 

 

 

ДОДАТКОВІ 

6. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л. 

О.Баластрик ; за ред. В.Д.Базилевича – 3-тє вид., випр. – 623 с. 

7. Веймер Д.Л., Вайнінг А.Р. Аналіз політики: концепції і практика ; пер. з англ. за 

наук. ред. О. Кілієвича. – К. : Основи, 1998. – 654 с.  

8. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про 

економіку / О. С. Власюк ; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони 

України. – К., 2008. – 48 с.  

9. Данилишин Б.М. Економіка природокористування / Б.М. Данилишин, М.А. 

Хвесик, В.А. Голян. – К. : Кондор, 2010. – 465 с. 
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10. Долішній М.І. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України / 

М.І.Долішній, В.С.Кравців // Проблеми сталого розвитку України. – К. : Наукова думка, 

1998. – С. 69–80. 

11. Дахно І. І., Бовтрук Ю. А. Міжнародна економіка. — К. : МАУП, 2002 р. – 216 с. 

12. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні 

загрози, стратегія забезпечення / М.М. Єрмошенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 309 с.  

13. Малиш Н. А. Ефективні механізми формування державної екологічної політики : 

монографія / Малиш Н. А. – К. : “К.І.С. ”, 2011. – 348 с. 

14. Малиш Н.А. Макроекономіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

Н.А.Малиш. – [3-тє вид. стереотип.]. – К. : МАУП, 2007 р. 

15. Малиш Н.А. Структурні показники та економічна оцінка природно-ресурсного 

потенціалу України / Н.А.Малиш // Державне управління: теорія та практика. –2013. – № 

1(17). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2013-2/doc_pdf/malysh.pdf.    

16. Маркевич К., Сіденко В., Юрчишин В. Перспективи виходу України на ринки 

висхідних країн. Аналітична доповідь  / К.Маркевич, В.Сіденко, В.Юрчишин // 

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. – К. 

: Заповіт, 2015. – 116 с. 

17. Миколайчук М. М. Економічна політика регіонального розвитку в умовах глобалізації 

: монографія  / М. М. Миколайчук.  – Київ : К.І.С., 2009. – 228 с. 

18. Національна економіка [Текст]: навч. носіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. 

Желюк, Т. М. Попович; за ред. д-ра екон. наук проф. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. – 

463 с.  

19. Сак Т. В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції / Т. 

В. Сак // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 336–340. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_81.  

20. Ситник, Г. П. Національна безпека України: теорія і практика : монографія / Г. П. 

Ситник, В. М. Олуйко, М. П. Вавринчук. – Хмельницький; К. : Вид-во “Кондор”, 2007. – 

616 с. 

21. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник у 2-х ч. / За заг. ред. С. 

Будаговської. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – Ч. ІІ.  

22. Юрчишин В. В. Економічні ризики для України [Електронний ресурс] / 

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. 

2010. – Режим доступу :  http://razumkov.org.ua/ upload/yurchyshyn_ nov_2010.pdf.   

 

Нормативно-правові акти 

 

23. Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 р., № 2456-VI. – 

Редакція від 11.01.2019 р., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

24. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 

05.02.2015р., № 157-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19 

25. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р., ост. 

ред. 4.06.2017 р., Гл. 2, стаття 33, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр  

26. Закон України «Про національну безпеку України» (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2018, № 31, ст.241), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355 

27. Закон України «Про основи національної безпеки України» від  19.06.2003 р., 

 № 964-IV. – Редакція від 9.07.2017 р., http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 

28. Закон України «Про громадські об’єднання»  від 22.03.2012 р. –

Редакція від 22.07.2018 р., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 

29. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. https://ukraine-

eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/atm 

30. Конституція України. Ст. 16. – Редакція від 21.02.2019 р., 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2013-2/doc_pdf/malysh.pdf
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