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А00 – Економіка та навчання: загальний курс 

А10 – Економіка: загальний курс 
А11 – Роль економіки; роль економістів 
А12 – Відношення економіки до інших дисциплін 
А13 – Економіка та система соціальних цінностей 
А19 – Економіка. Загальний курс: додатковий матеріал (дослідження посилань 

на автора, відомчі ранжирування і т. д.) 
А14 – Соціологія економіки 
А20 – Навчання економіці: основні положення 
А21 – Навчання економіці: довузівське навчання 
А22 – Навчання економіці: вузівське навчання 
А23 – Навчання економіці: аспірантура 
А29 – Навчання економіці: інше навчання 

В00 – Методологія та історія економічної думки 
В10 – Історія економічної думки до 1925 р.: основні напрямки 
В11 – Історія економічної думки: до класичний період (давній світ, 

середньовіччя, меркантилізм, фізіократи) 
B12 – Історія економічної думки: класичний період (включаючи Адама Сміта) 
B13 – Історія економічної думки: неокласичний період до кінця 1925 р. 

(включаючи Австрійську школу, Маршалла і Вальраса) 
B14 – Історія економічної думки до 1925 р.: соціалізм, марксизм 
B15 – Історія економічної думки до 1925 р.: історична школа, 

інституціональний підхід 
B19 – Історія економічної думки до 1925 р.: інші напрямки 
B20 – Історія економічної думки з 1925 р.: основні напрямки 
B21 – Історія економічної думки: мікроекономіка 
B22 – Історія економічної думки: макроекономіка  
B23 – Історія економічної думки: економетрика, кількісний аналіз 
B24 – Історія економічної думки з 1925 р.: соціалізм, марксизм  
B25 – Історія економічної думки з 1925 р.: історична школа, інституціональний 

та еволюційний підходи 
B29 – Історія економічної думки з 1925 р.: інші напрямки 
B30 – Історія вчень: учення окремих економістів (основні положення) 
B31 – Історія вчень: учення окремих економістів 
B40 – Економічна методологія: основні положення 
B41 – Економічна методологія 
B49 – Економічна методологія: інші підходи 

C00 – Математичні та кількісні методи: основні положення 
C10 – Економічні і статистичні методи: основні положення 
C11 – Аналіз Байєса 
C12 – Перевірка гіпотези 
C13 – Оцінка 
C14 – Напівпараметричний і непараметричний методи 
C15 – Методи статистичного моделювання: методи Монте Карло 
C19 – Економетричні та статистичні методи: додатковий матеріал 
C20 – Економетричні методи: моделі єдиної збалансованості (основні 

положення) 



C21 – Економетричні методи: моделі єдиної збалансованості: статистичні 
моделі 

C22 – Економетричні методи: моделі єдиної збалансованості: динамічні моделі 
C23 – Економетричні методи: моделі єдиної збалансованості: моделі з 

панельними даними 
C24 – Економетричні методи: моделі єдиної збалансованості: усічені та 

цензуровані моделі 
C25 – Економетричні методи: моделі єдиної збалансованості: моделі 

дискретного регресу та кількісного вибору 
C29 – Економетричні методи: моделі єдиної збалансованості (додатковий 

матеріал) 
C30 – Економетричні методи: моделі множинної / одночасної збалансованості 

(основні  положення) 
C31 – Економетричні моделі множинної / одночасної збалансованості: 

статистичні моделі 
C32 – Економетричні моделі множинної / одночасної збалансованості: 

динамічні моделі 
C33 – Економетричні моделі множинної / одночасної збалансованості: моделі з 

анельними даними 
C34 – Економетричні моделі множинної / одночасної збалансованості: усічені 

та цензуровані моделі 
C35 – Економетричні моделі множинної / одночасної збалансованості: моделі 

дискретного регресу і кількісного вибору 
C39 – Економетричні моделі множинної / одночасної збалансованості 

(додатковий матеріал) 
C40 – Економетричні і статистичні методи: спеціальні теми (основні 

положення) 
C41 – Аналіз тривалості 
C42 – Методи огляду 
C43 – Індекс чисел та підсумовування (провідні індикатори) 
C44 – Статистична теорія рішення; дослідження операцій 
C45 – Нейронні мережі та теми, що до них відносяться  
C49 – Економетричні та статистичні методи: спеціальні теми (додатковий 

матеріал) 
C50 – Економетричне моделювання (основні положення) 
C51 – Модельна конструкція та оцінка 
C52 – Модельне визначення якості та аналіз ефективності 
C53 – Прогнозування та інші модельні додатки 
C59 – Економетричне моделювання (додатковий матеріал) 
C60 – Математичні методи і програмування (основні положення) 
C61 – Методи оптимізації: моделі програмування; динамічний аналіз 
C62 – Існування та умови стабільності рівноваги 
C63 – Обчислювальні методи 
C67 – Моделі «витрати – випуск» 
C68 – Розрахункові загальні моделі рівноваги 
C69 – Математичні методи і програмування (додатковий матеріал) 
C70 – Теорія ігор і теорія контрактів (основні положення) 
C71 – Кооперативні ігри 
C72 – Некооперативні ігри 
C73 – Стохастичні і динамічні ігри 
C78 – Теорія контрактів і теорія відповідності 
C79 – Теорія ігор і теорія контрактів (додатковий матеріал) 



C80 – Збір даних і методологія оцінки даних; комп`ютерні програми (основні 
положення) 

C81 – Методологія для збору, оцінки та організації макроекономічних даних 
C82 – Методологія для збору, оцінки і організації макроекономічних даних 
C87 – Економетричне програмне забезпечення 
C88 – Комп`ютерне програмне забезпечення (додатковий матеріал) 
C89 – Збір даних і методолога оцінки даних; комп`ютерні програми 
C90 – Розроблення експериментів (основні положення) 
C91 – Розроблення експериментів: лабораторне, індивідуальне 
C92 – Розроблення експериментів: лабораторне, групове 
C93 – Польові експерименти 
C99 – Розроблення експериментів (додатковий матеріал) 

D00 – Мікроекономіка 
D10 – Поведінка домогосподарств (основні положення) 
D11 – Економічна теорія поведінки споживача: теорія 
D12 – Економічна теорія поведінки споживача: емпіричний аналіз 
D13 – Продукція домогосподарств 
D18 – Захист прав споживачів 
D19 – Поведінка домогосподарств та сімейна економіка (додатковий 

матеріал) 
D20 – Виробництво і організації (основні положення) 
D21 – Поведінка фірми 
D23 – Організаційна поведінка; трансакційні витрати: права власності 
D24 – Виробництво; капітал і загальна продуктивність за факторами 

виробництва; обсяг виробництва  
D29 – Виробництво і організації (додатковий матеріал) 
D30 – Розподіл (основні положення) 
D31 – Індивідуальний дохід і розподіл багатства  
D33 – Розподіл доходів за факторами 
D39 – Розподіл (додатковий матеріал) 
D40 – Структура ринку і ціноутворення (основні положення) 
D41 – Структура ринку і ціноутворення: досконала конкуренція 
D41 – Структура ринку і ціноутворення: монополія 
D43 – Структура ринку і ціноутворення: олігополія та інші форми 

недосконалого ринку 
D44 – Аукціони 
D45 – Нормування; ліцензування 
D46 – Теорія цінності 
D49 – Структура ринку і ціноутворення (додатковий матеріал) 
D50 – Загальна рівновага та порушення рівноваги (основні положення) 
D51 – Обмін та економіка виробництва 
D52 – Недосконалі ринки 
D57 – Загальна рівновага та порушення рівноваги: аналіз витрат та випуску 
D58 – Обчислювальні та інші прикладні загальні моделі рівноваги 
D59 – Загальна рівновага та порушення рівноваги (додатковий матеріал) 
D60 – Економічний добробут (основні положення) 
D61 – Розподілена ефективність: аналіз вартості та ефективності 
D62 – Екстерналії 
D63 – Справедливість, правосуддя, нерівність та інші нормативні критерії та 

обчислення 
D64 – Альтруїзм 
D69 – Економічний добробут (додатковий матеріал) 



D70 – Аналіз колективного прийняття рішення (основні положення) 
D71 – Соціальний вибір; клуби; комітети 
D72 – Економічні моделі політичних процесів; пошук ренти; вибори; 

законодавчі органи та поведінка в умовах голосування 
D73 – Бюрократія; адміністративний процес у громадських організаціях 
D74 – Конфлікт; вирішення конфлікту 
D78 – Позитивний аналіз розроблення політичних заходів та їх виконання 
D79 – Аналіз колективного прийняття рішення (додатковий матеріал) 
D80 – Інформація та невизначеність (основні положення) 
D81 – Критерії для прийняття рішення в умовах ризику та невизначеності 
D83 – Асиметрична та прихована інформація 
D83 – Пошук, вивчення та інформація 
D84 – Очікування; припущення 
D89 – Інформація та невизначеність (додатковий матеріал) 
D90 – Міжчасовий вибір за зростання (основні положення) 
D91 – Міжчасовий вибір споживача; моделі життєвого циклу та заощадження 
D92 – Міжчасовий вибір фірми та зростання: інвестиції чи фінансування 
D99 – Міжчасовий вибір та зростання (додатковий матеріал)  

E00 – Макроекономіка і теорія грошей (основні положення) 
E10 – Загальні агрегатні моделі: основні положення (включаючи вимірювання 

та дані відносно національних рахунків та багатства) 
E11 – Загальні агрегатні моделі: марксистська модель; модель Сраффа; 

інституціональна модель; еволюційна модель 
E12 – Загальні агрегатні моделі: модель Кейнса, кейнсіанство, 

посткейнсіанство  
E13 – Загальні агрегатні моделі: неокласичні (нові класичні) 
E17 – Загальні агрегатні моделі: прогноз та моделювання 
E19 – Загальні агрегатні моделі (додатковий матеріал) 
E20 – Макроекономіка: споживання, заощадження, виробництво, 

зайнятість та інвестиції: основні положення (включаючи 
статистичне вимірювання та дані) 

E21 – Макроекономіка: споживання; заощадження 
E22 – Макроекономіка: капітал; інвестиції (включаючи матеріальні 

запаси; продуктивність) 
E23 – Макроекономіка: виробництво 
E24 – Макроекономіка: зайнятість; безробіття; заробітна плата; індексація 

заробітної плати 
E25 – Сукупний показник розподілу доходів 
E27 – Макроекономіка: споживання, заощадження, виробництво, 

зайнятість та інвестиції: прогноз і моделювання 
E29 – Макроекономіка: споживання, заощадження, виробництво, зайнятість та 

інвестиції (додатковий матеріал) 
E30 – Ціни, коливання ділової кон`юнктури і цикли: основні положення 

(включаючи вимірювання та дані) 
E31 – Ціновий рівень; інфляція; дефляція 
E32 – Коливання ділової кон`юнктури; цикли 
E37 – Ціни, коливання ділової кон`юнктури і цикли: прогнози і моделювання 
E39 – Ціни, коливання ділової кон`юнктури і цикли (додатковий матеріал) 
E40 – Гроші та відсоткові ставки: основні положення (включаючи 

вимірювання і дані) 
E41 – Попит на гроші 
E42 – Грошово-кредитні стандарти і режими; уряд і грошово-кредитна система 



E43 – Визначення кредитних ставок; структура, умови відсоткових ставок 
E44 – Фінансові ринки та макроекономіка 
E47 – Гроші і відсоткові ставки: прогноз і моделювання 
E49 – Гроші і процентні ставки (додатковий матеріал) 
E50 – Грошова політика, центральний банк, пропозиція грошей і кредит: 

основні положення (потік капіталів) 
E51 – Пропозиція грошей; кредит; грошові мультиплікатори 
E52 – Грошова політика (цілі, інструменти і результати) 
E58 – Центральні банки і їх політика (організація, приклади ситуацій, 

регулювання грошового обороту) 
E59 – Грошова політика, центральний банк, грошова пропозиція і кредит 

(додатковий матеріал) 
E60 – Макроекономічні аспекти державних фінансів, макроекономічної 

політики і загальної перспективи розвитку (основні положення)  
E61 – Цілі політики; політичні аспекти і їх гармонічність; координація 

політики 
E62 – Макроекономічні аспекти фінансової політики; державні витрати; 

інвестиції та фінанси; оподаткування 
E63 – Порівняльний чи сукупний фінансовий та грошовий аналіз чи 

політика стабілізації 
E64 – Політика доходів; цінова політика 
E65 – Дослідження окремих політичних моментів 
E66 – Загальна перспектива та умови 
E69 – Макроекономічні аспекти державних фінансів, макроекономічної 

політики та загальної перспективи розвитку 

F00 – Міжнародна економіка (основні положення) 
F01 – Глобальна перспектива 
F02 – Світовий економічний порядок; економічна інтеграція (основні 

положення) 
F10 – Торгівля (основні положення) 
F11 – Неокласичні моделі торгівлі 
F12 – Моделі торгівлі з недосконалою конкуренцією і масштабні економічні 

системи 
F13 – Комерційна політика; протекціонізм; заохочення; торговельні 

переговори 
F14 – Дослідження сільськогосподарської та промислової торгівлі 
F15 – Економічна інтеграція 
F17 – Торгівля: прогноз і моделювання 
F19 – Торгівля (додатковий матеріал) 
F20 – Світові тенденції розвитку та світовий бізнес (основні положення) 
F21 – Світові інвестиції; довгостроковий рух капіталу 
F22 – Світова міграція 
F23 – Багатонаціональні фірми; світовий бізнес 
F29 – Світові тенденції розвитку 
F30 – Міжнародні фінанси (основні положення) 
F31 – Зарубіжна валюта (обмінні курси, інтервенція, валютні запаси) 
F32  – Регулювання поточного рахунку; короткостроковий рух капіталу 

(програми регулювання) 
F33 – Міжнародні грошові угоди та інститути 
F34 – Міжнародна позика та боргові проблеми 
F35 – Зарубіжна допомога 
F36 – Фінансові аспекти економічної інтеграції 



F37 – Міжнародні фінанси: прогноз і моделювання 
F39 – Міжнародні фінанси (додатковий матеріал) 
F40 – Макроекономічні аспекти міжнародної торгівлі та фінансів (основні 

положення) 
F41 – Економіка вільного підприємництва. Макроекономіка 
F42 – Міжнародна політика; координація і вплив 
F43 – Економічне зростання економіки вільного підприємництва 
F47 – Макроекономічні аспекти міжнародної торгівлі і фінансів: прогноз і 

моделювання 
F49 – Макроекономічні аспекти міжнародної торгівлі і фінансів (додатковий 

матеріал)  

G00 – Фінансова економіка: основні положення (включаючи фінансове 
посередництво) 

G10 – Загальні фінансові ринки: основні положення (включаючи розміри і 
кількість учасників) 

G11 – Вибір портфеля цінних паперів 
G12 – Ціноутворення на ринку цінних паперів 
G13 – Можливий розрахунок ціни; ф`ючерсна ціна (опціонна ціна) 
G14 – Інформаційна і ринкова ефективність, дослідження подій 
G15 – Міжнародні фінансові ринки 
G18 – Загальні фінансові ринки: державна політика і регулювання 
G19 – Загальні фінансові ринки (додатковий матеріал) 
G20 – Фінансові інститути і послуги (основні положення) 
G21 – Банки; інші кредитні установи; позики під заставу нерухомості 
G22 – Страхування; страхові компанії 
G23 – Пенсійні фонди; інші приватні фінансові інститути; 

інституціональні інвестори 
G24 – Банківські інвестиції; венчурний капітал; брокерські операції 
G28 – Фінансові установи і служби: політика уряду і регулювання 
G29 – Фінансові установи і служби (додатковий матеріал) 
G30 – Корпоративні фінанси і управління (основні положення) 
G31 – Розрахунок рентабельності капіталовкладень; інвестиційна політика 

(вартість капіталу) 
G32 – Фінансова політика, капітал і структура власності (фінансові 

коефіцієнти; цінність фірми) 
G33 – Банкрутство; ліквідація 
G34 – Злиття компаній; поглинання; реструктуризація; корпоративне 

управління 
G35 – Платіжна політика 
G38 – Корпоративні фінанси і управління: державна політика і 

регулювання 
G39 – Корпоративні фінанси і управління (додатковий матеріал) 

H00 – Економіка громадського сектору (основні положення) 
H10 – Структура і сфера діяльності держави (основні положення) 
H11 – Структура і сфера діяльності держави 
H19 – Структура і сфера діяльності держави (додатковий матеріал) 
H20 – Оподаткування, субсидії і дохід (основні положення) 
H21 – Оподаткування, субсидії і дохід: ефективність, оптимальне 

оподаткування 
H22 – Оподаткування: сфера дії 
H23 – Оподаткування, субсидії і дохід: екстерналії, перерозподілені ефекти 



H24 – Податок на власність фізичних осіб та інші некомерційні податки 
(включаючи податки на спадок та дарування) 

H25 – Оподаткування бізнесу (включаючи податок на продажі та податок 
на додану вартість (ПДВ) 

H26 – Ухилення від податків (дотримання вимог податкового 
законодавства, податкові надходження)  

H27 – Інші джерела доходу (лотерея) 
H29 – Оподаткування, субсидії і дохід (додатковий матеріал) 
H30 – Податкова політика та поведінка економічних агентів (основні 

положення) 
H31 – Податкова політика і поведінка економічних агентів: домогосподарство 

(вплив на трудові ресурси) 
H32 – Фіскальна політика і поведінка економічних агентів: фірма 
H39 – Фіскальні політика і поведінка економічних агентів (додатковий 

матеріал) 
H40 – Блага, що надаються в суспільстві (основні положення) 
H41 – Суспільні блага 
H42 – Суспільні індивідуальні блага 
H43 – Проектна оцінка; соціальна облікова ставка 
H49 – Суспільні блага (додатковий матеріал) 
H50 – Національні державні витрати і пов’язана з ними політика (основні 

положення) 
H51 – Національні державні витрати і охорона здоров’я 
H52 – Національні державні витрати й освіта 
H53 – Національні державні витрати і програми соціального забезпечення 
H54 – Національні державні витрати і пов’язана з ними політика: 

інфраструктура; інші суспільні інвестиції та основний капітал 
H55 – Соціальне забезпечення і суспільні пенсії 
H56 – Національна безпека і війна 
H57 – Національні державні витрати і пов’язана з ними політика: закупівлі 
H57 – Національні державні витрати і пов’язана з ними політика (додатковий 

матеріал) 
H60 – Державний бюджет, дефіцит і борг (основні положення) 
H61 – Державний бюджет; бюджетні системи 
H62 – Державний дефіцит 
H63 – Державний борг; регулювання боргу 
H69 – Державний бюджет, дефіцит і борг (додатковий матеріал) 
H70 – Держава і місцеві органи державного управління: міжурядові 

відносини (основні положення) 
H71 – Державне і місцеве оподаткування, субсидії і дохід 
H72 – Державний і місцевий бюджет і витрати 
H73 – Держава і місцеві органи державного управління; міжурядові відносини: 

міжурядові відмінності та їх ефекти 
H74 – Держава і місцеві запозичення 
H77 – Міжурядові відносини 
H79 – Держава і місцеві органи державного управління; міжурядові відносини 

(додатковий матеріал) 
H80 – Економіка громадського сектору: суміжні питання (основні положення) 
H81 – Державні позики і кредити 
H82 – Державна власність 
H87 – Міжнародні фінансові проблеми 
H89 – Економіка громадського сектору: інші положення (додатковий матеріал) 



I00 – Економіка охорони здоров’я, освіти і соціальної сфери (основні положення) 
I10 – Охорона здоров’я (основні положення) 
I11 – Аналіз ринків охорони здоров’я 
I12 – Виробництво товарів для охорони здоров’я: харчування, смертність, 

захворюваність, непрацездатність і економічна поведінка 
I18 – Охорона здоров’я: політика уряду; регулювання; державна охорона 

здоров’я 
I19 – Охорона здоров’я (додатковий матеріал) 
I20 – Освіта (основні положення) 
I21 – Аналіз освіти 
I22 – Фінансування освіти 
I28 – Освіта: державна політика 
I29 – Освіта (додатковий матеріал) 
I30 – Добробут і бідність (основні положення) 
I31 – Загальний добробут; основні потреби; якість життя 
I32 – Вимірювання і аналіз бідності 
I38 – Умови і цілі програм соціального забезпечення 
I39 – Добробут і бідність (додатковий матеріал) 

J00 – Праця і економічна демографія (основні положення) 
J10 – Економічна демографія (основні положення) 
J11 – Демографічні тенденції і прогнози 
J12 – Шлюб; розлучення; структура сім’ї 
J13 – Народження дітей; охорона дитинства; діти; молодь 
J14 – Економіка людей похилого віку 
J15 – Економіка неповнолітніх 
J16 – Гендерна економіка 
J17 – Цінність життя; передбачений дохід 
J18 – Економічна демографія: громадська політика 
J19 – Економічна демографія (додатковий матеріал) 
J20 – Розподіл часу, поведінка на роботі і визначення зайнятості (основні 

положення) 
J21 – Робоча сила і зайнятість, розмір і структура (що визначаються 

промисловістю, заняттям, демографічними особливостями і т. д.) 
J22 – Розподіл часу і трудові ресурси (часи роботи, часткова зайнятість, 

розподіл праці, абсентеїзм) 
J23 – Проблема зайнятості; попит на робочу силу; самостійна 

підприємницька діяльність 
J24 – Капіталовкладення в людину – у школі, формальних програмах 

навчання, на робочому місці; вибір професії; продуктивність праці 
J26 – Звільнення; політика звільнень 
J28  – Безпека; нещасні випадки; виробнича санітарія, задоволення умовами 

праці; громадський порядок (страхування від нещасного випадку на 
виробництві) 

J29 – Розподіл часу, поведінка на роботі і визначення зайнятості (додатковий 
матеріал)  

J30 – Заробітна плата, компенсація і трудові витрати (основні положення) 
J31 – Рівень заробітної плати та її структура; відмінності в заробітній платі 

залежно від кваліфікації, професійної підготовки, професійної сфери і т. 
д. (діяльність, освіта, досвід, термін служби на даній посаді, професійна 
категорія тощо) 

J32 – Незарплатні витрати на найману працю і вигоди (додаткові винагороди, 
соціальне забезпечення, витрати на наймання і звільнення, пенсії) 



J33 – Компенсаційні пакети; методи оплати (ставки відрядної оплати праці, 
ставки за одиницю відпрацьованого часу, премії, участь у розподілі 
прибутку) 

J38 – Заробітна плата, компенсація і трудові витрати: державна політика 
(субсидії заробітної плати, закон про мінімальний розмір оплати праці) 

J39 – Заробітна плата, компенсація і трудові витрати (додатковий матеріал) 
J40 – Особливі ринки праці (основні положення) 
J41 – Контракти: специфічний людський капітал, моделі, що узгоджуються, 

моделі відрядної оплати праці і внутрішні ринки праці (інші контракти) 
J42 – Монопсонія (ринок одного покупця); сегментовані ринки праці 
J43 – Сільськогосподарські ринки праці 
J44 – Професійні ринки праці і професії 
J45 – Ринки праці громадського сектору 
J49 – Особливі ринки праці (додатковий матеріал) 
J50 – Відносини «праця –  управління», профспілки і переговори між 

підприємцями і профспілками про вкладання колективного договору 
(основні положення) 

J51 – Профспілки: цілі, структура і результати 
J52  – Вирішення суперечок: страйки, арбітраж і посередництво (переговори 

між  підприємцями і профспілками про умови праці) 
J53 – Відносини «праця – управління»; виробнича юриспруденція  
J54 – Виробничі кооперативи; фірми, що управляються трудовими 

колективами 
J58 – Відносини «праця – управління», профспілки і укладення угоди: 

державна політика 
J59 – Відносини «праця –  управління», профспілки і переговори між 

підприємцями і профспілками про вкладання колективного договору 
(додатковий матеріал) 

J60 – Мобільність, безробіття і вакансії (основні положення) 
J61 – Географічна трудова мобільність; робочі-іммігранти 
J62 – Професійна і міжнародна мобільність (просування) 
J63 – Плинність робочої сили; вакансії; період тимчасового звільнення 

(включаючи звільнення, прийом на роботу, скорочення, стаж роботи, 
тимчасове виконання обов’язків) 

J64 – Безробіття: моделі, тривалість, сфера розповсюдження і пошук роботи 
J65 – Соціальне страхування по безробіттю; вихідна допомога; закриття 

підприємства 
J68 – Мобільність, безробіття і вакансії: державна політика (включаючи 

службу зайнятості населення) 
J69 – Мобільність, безробіття і вакансії (додатковий матеріал) 
J70 – Дискримінація (основні положення) 
J71 – Дискримінація (наймання і звільнення) 
J78 – Дискримінація: державна політика (включаючи порівняльну вартість) 
J79 – Дискримінація (додатковий матеріал)  

K00 – Право і економіка (основні положення) 
K10 – Основні сфери закону: основні положення (конституційний закон) 
K11 – Право власності 
K12 – Договірне право 
K13 – Обов’язкове право і відповідальність за якість продукції 
K14 – Кримінальне право 
K19 – Основні сфери закону (додатковий матеріал) 
K20 – Статут і торговельне право (основні положення) 



K21 – Антимонопольний закон 
K22 – Корпорація і закон про цінні папери 
K23 – Галузі промисловості, що регулюються і адміністративне право 
K29 – Статут і торговельне право (додатковий матеріал) 
K30 – Інші основні сфери права (основні положення) 
K31 – Трудове право 
K32 – Закон про охорону навколишнього середовища, здоров’я і техніку 

безпеки 
K33 – Міжнародне право 
K34 – Закон про оподаткування 
K39 – Інші основні сфери права (додатковий матеріал) 
K40  – Юридична процедура, юридична система і протизаконна поведінка 

(основні положення) 
K41 – Судовий процес 
K42 – Незаконна поведінка і правозастосування 
K49 – Юридична процедура, юридична система і протизаконна поведінка 

(додатковий матеріал) 

L00 – Теорія організації галузевих ринків (основні положення) 
L10 – Структура ринку, стратегія фірми і функціонування ринку (основні 

положення) 
L11 – Виробництво, ціноутворення і структура ринку; розподіл за розмірами 

фірми (концентрація, диференціювання продукту, вхід і вихід) 
L12 – Структура ринку, стратегія фірми і функціонування ринку: монополія; 

стратегії монополізації (картелі; змова) 
L13 – Структура ринку, стратегія фірми і функціонування ринку: 

олігополія та інші недосконалі ринки (монополістичне змагання; 
спірні ринки) 

L14 – Ділові взаємовідносини; контракти і репутація 
L15 – Інформація і якість продукту; стандартизація і сумісність 
L16 – Організація виробництва і макроекономіка; макроекономічна 

виробнича структура 
L19 – Структура ринку, стратегія фірми і функціонування ринку (додатковий 

матеріал) 
L20 – Цілі фірми, організація і поведінка (основні положення) 
L21 – Комерційні цілі фірми 
L22 – Організація фірми і ринкова структура: ринки проти ієрархій; 

вертикальна інтеграція 
L23 – Організація виробництва  
L29 – Цілі фірми, організація і поведінка (додатковий матеріал) 
L30 – Некомерційні організації і державне підприємство (основні положення) 
L31 – Некомерційні установи (фонди і т. д.) 
L32 – Державні підприємства  
L33 – Межі громадського і приватного підприємства; приватизація; звільнення 

від обов’язків 
L39 – Некомерційні організації і державне підприємство (додатковий матеріал) 
L40 – Антимонопольна політика (основні положення) 
L41 – Монополізація; горизонтальні анти конкурентні методи 
L42 – Вертикальні обмеження; підтримка роздрібних цін, оптові знижки 
L43 – Монополії, що мають юридичну основу і держконтроль чи відміна 

держконтролю 
L44 – Антимонопольна політика і державне підприємство, некомерційні 

установи і професійні організації 



L49 – Антимонопольна політика (додатковий матеріал) 
L50 – Регулювання і промислова політика (основні положення) 
L51 – Економіка регулювання 
L52 – Промислова політика; галузеві методи планування 
L59 – Регулювання і промислова політика (додатковий матеріал) 
L60 – Дослідження промисловості; виробництво (основні положення) 
L61 – Метал та вироби з металу; цемент; скло; кераміка 
L62 – Автомобілі; інше транспортне обладнання 
L63 – Мікроелектроніка; комп’ютери; комунікаційне обладання 
L64 – Інші машини; обладнання для бізнесу 
L66 – Продукти; напої; косметика; тютюн 
L67 – Інші споживчі товари короткострокового використання: одяг, 

тканина, взуття і шкіра 
L68 – Електричні прилади; інші споживчі товари довгострокового 

використання 
L69 – Дослідження промисловості: виробництво (додатковий матеріал) 
L70 – Дослідження промисловості: продукти первинної обробки 

(сировина) і будівництво (основні положення) 
L71 – Гірничодобувна промисловість, вилучення і очищення: 

вуглеводневе паливо 
L72 – Гірничодобувна промисловість, вилучення і очищення: інші 

невідновні ресурси 
L73 – Продукція лісного господарства: деревина і папір 
L74 – Будівництво 
L79 – Дослідження промисловості: продукти первинної обробки (сировина) і 

будівництво (додатковий матеріал) 
L80 – Дослідження промисловості: послуги (основні положення) 
L81 – Роздрібна і оптова торгівля; складування 
L82 – Розважальні програми; ЗМІ (виконавчі види мистецтва, 

образотворче мистецтво, радіомовлення, видавнича діяльність і т. 
д.) 

L83 – Спорт; азартні ігри; відпочинок; туризм (готелі) 
L84 – Індивідуальні і професійні послуги (закон, бухгалтерський облік, 

перукарі, косметологи, консультанти, оптика і т. д.) 
L85 – Послуги у сфері нерухомості 
L86 – Інформаційні послуги; програмне забезпечення 
L89 – Дослідження промисловості: послуги (додатковий матеріал) 
L90 – Дослідження промисловості: транспортні засоби, об’єкти і комунікації 

загального використання (основні положення) 
L91 – Транспортні засоби 
L92 – Залізничні дороги та інші наземні транспортні засоби: автомобілі, 

автобуси, вантажівки і засоби водного транспорту (морські 
залізничні пороми, судна, кораблі, океанські лайнери і т. д.) 

L93 – Повітряні транспортні засоби (авіалінії) 
L94 – Електроенергетика (електростанції) 
L95 – Газопостачання; трубопроводи; комунальне водопостачання 
L96 – Засоби зв’язку 
L97 – Комунальні послуги (основні положення) 
L98 – Дослідження промислості: комунальні послуги і транспортування: 

політика уряду 
L99 – Дослідження промисловості: комунальні послуги і транспортування 

(додатковий матеріал) 



M00 – Ділове адміністрування і економіка підприємницької діяльності; 
маркетинг; бухгалтерський облік (основні положення) 

M10 – Ділове адміністрування (основні положення) 
M11 – Управління виробництвом 
M12 – Управління персоналом (винагорода управлінського складу) 
M13 – Підприємництво (нові фірми; створення нової компанії) 
M14 – Корпоративна культура; соціальна відповідальність 
M19 – Ділове адміністрування (додатковий матеріал) 
M20 – Економіка підприємницької діяльності (основні положення) 
M21 – Економіка підприємницької діяльності 
M29 – Економіка підприємницької діяльності (додатковий матеріал) 
M30 – Маркетинг і реклама (основні положення) 
M31 – Маркетинг 
M37 – Реклама 
M39 – Маркетинг і реклама (додатковий матеріал) 
M40 – Облік і аналіз господарської діяльності (основні положення) 
M41 – Облік і аналіз господарської діяльності 
M49 – Облік і аналіз господарської діяльності (додатковий матеріал) 

N00 – Економічна історія (основні положення) 
N01 – Розвиток дисципліни: історіографічні джерела і методи 
N10 – Економічна історія: макроекономіка і теорія грошей; зростання і 

коливання: загальна, міжнародна чи порівняльна 
N11 – Економічна історія: макроекономіка; зростання і коливання: США, 

Канада: до 1913 р. 
N12  – Економічна історія: макроекономіка; зростання і коливання: США, 

Канада: 1913-1971 рр.  
N13 – Економічна історія: макроекономіка; зростання і коливання: до 1913 р. 
N14 – Економічна історія: макроекономіка; зростання і коливання: Європа: 

1913-1971 рр. 
N15 – Економічна історія: макроекономіка; зростання і коливання: Азія 

включаючи Близький Схід 
N16 – Економічна історія: макроекономіка; зростання і коливання: Латинська 

Америка; Кариби 
N17 – Економічна історія: макроекономіка; зростання і коливання: Африка; 

Океанія 
N20 – Економічна історія: фінансові ринки та інститути: загальне, міжнародне і 

порівняльне 
N21 – Економічна історія: фінансові ринки та інститути: США; Канада: до 1913 

р. 
N22 – Економічна історія: фінансові ринки та інститути: США; Канада: 1913-

1971 рр. 
N23 – Економічна історія: фінансові ринки та інститути: Європа: до 1913 р. 
N24 – Економічна історія: фінансові ринки та інститути: Європа: 1913-1971 рр. 
N25 – Економічна історія: фінансові ринки та інститути: Азія включаючи 

Близький Схід 
N26 – Економічна історія: фінансові ринки та інститути: Латинська Америка; 

Кариби 
N27 – Економічна історія: фінансові ринки та інститути: Африка; Океанія 
N30 – Економічна історія: робоча сила, демографія, освіта, дохід і багатство: 

загальна, міжнародна чи порівняльна 
N31 – Економічна історія: робоча сила, демографія, освіта, дохід і багатство: 

США, Канада: до 1913 р. 



N32 – Економічна історія: робоча сила, демографія, освіта, дохід і багатство: 
США, Канада: 1913-1971 рр. 

N33 – Економічна історія: робоча сила, демографія, освіта, дохід і багатство: 
Європа: до 1913 р. 

N34 – Економічна історія: робоча сила, демографія, освіта, дохід і багатство: 
Європа: 1913-1971 рр. 

N35 – Економічна історія: робоча сила, демографія, освіта, дохід і багатство: 
Азія включаючи Близький Схід 

N36 – Економічна історія: робоча сила, демографія, освіта, дохід і багатство: 
Латинська Америка; Кариби 

N37 – Економічна історія: робоча сила, демографія, освіта, дохід і багатство: 
Африка; Океанія 

N40 – Економічна історія: уряд, війна, закон і регулювання: загальна, 
міжнародна чи порівняльна 

N41 – Економічна історія: уряд, закон і регулювання: США, Канада: до 1913 р. 
N42 – Економічна історія: уряд, закон і регулювання: США, Канада: 1913-1971 

рр. 
N43 – Економічна історія: уряд, закон і регулювання: Європа: до 1913 р. 
N44 – Економічна історія: уряд, закон і регулювання: Європа: 1913-1971 рр. 
N45 – Економічна історія: уряд, закон і регулювання: Азія включаючи 

Близький Схід 
N46 – Економічна історія: уряд, закон і регулювання: Латинська Америка, 

Кариби 
N47 – Економічна історія: уряд, закон і регулювання: Африка, Океанія 
N50 – Економічна історія: сільське господарство, природні ресурси, 

навколишнє середовище і галузі добувної промисловості: загальна, 
міжнародна чи порівняльна  

N51 – Економічна історія: сільське господарство, природні ресурси, 
навколишнє середовище і галузі добувної промисловості: США, Канада: 
до 1913 р.  

N52 – Економічна історія: сільське господарство, природні ресурси, 
навколишнє середовище і галузі добувної промисловості: США, Канада: 
1913-1971 рр. 

N53 – Економічна історія: сільське господарство, природні ресурси, 
навколишнє середовище і галузі добувної промисловості: Європа: до 
1913 р. 

N54 – Економічна історія: сільське господарство, природні ресурси, 
навколишнє середовище і галузі добувної промисловості: Європа: 1913-
1971 рр. 

N55 – Економічна історія: сільське господарство, природні ресурси, 
навколишнє середовище і галузі добувної промисловості: Азія 
включаючи Близький Схід 

N56 – Економічна історія: сільське господарство, природні ресурси, 
навколишнє середовище і галузі добувної промисловості: Латинська 
Америка; Кариби 

N57 – Економічна історія: сільське господарство, природні ресурси, 
навколишнє середовище і галузі добувної промисловості: Африка; 
Океанія 

N60 – Економічна історія: виробництво і будівництво: загальна, міжнародна і 
порівняльна 

N61 – Економічна історія: виробництво і будівництво: США, Канада: до 1913 
р. 



N62 – Економічна історія: виробництво і будівництво: США, Канада: 1913-
1971 рр. 

N63 – Економічна історія: виробництво і будівництво: Європа: до 1913 р. 
N64 – Економічна історія: виробництво і будівництво: Європа: 1913-1971 рр. 
N65 – Економічна історія: виробництво і будівництво: Азія включаючи 

Близький Схід 
N66 – Економічна історія: виробництво і будівництво: Латинська Америка, 

Кариби 
N67 – Економічна історія: виробництво і будівництво: Африка; Океанія 
N70 – Економічна історія: транспорт, зовнішня і внутрішня торгівля, 

енергетика та інші послуги: загальна, міжнародна і порівняльна 
N71 – Економічна історія: транспорт, зовнішня і внутрішня торгівля, 

енергетика та інші послуги: США, Канада: до 1913 р. 
N72 – Економічна історія: транспорт, зовнішня і внутрішня торгівля, 

енергетика та інші послуги: США, Канада: 1913-1971 рр. 
N73 – Економічна історія: транспорт, зовнішня і внутрішня торгівля, 

енергетика та інші послуги: Європа: до 1913 р. 
N74 – Економічна історія: транспорт, зовнішня і внутрішня торгівля, 

енергетика та інші послуги: Європа: 1913 -1971 рр. 
N75 – Економічна історія: транспорт, зовнішня і внутрішня торгівля, 

енергетика та інші послуги: Азія включаючи Близький Схід 
N76 – Економічна історія: транспорт, торгівля, енергетика та інші послуги: 

Латинська Америка, Кариби 
N77 – Економічна історія: транспорт, зовнішня і внутрішня торгівля, 

енергетика та інші послуги: Африка, Океанія 
N80 – Економічна історія: історія малого бізнесу: загальна, міжнародна чи 

порівняльна 
N81 – Економічна історія: історія малого бізнесу: США, Канада: до 1913 р. 
N82 – Економічна історія: історія малого бізнесу: США, Канада: 1913-1971 рр. 
N83 – Економічна історія: історія малого бізнесу: Європа: до 1913 р. 
N84 – Економічна історія: історія малого бізнесу: Європа: 1913-1971 рр. 
N85 – Економічна історія: історія малого бізнесу: Азія включаючи Близький 

Схід 
N86 – Економічна історія: історія малого бізнесу: Латинська Америка, Кариби 
N87 – Економічна історія: історія малого бізнесу: Африка, Океанія  

O00 – Економічний розвиток, технологічні зміни і зростання (основні положення) 
O10 – Економічний розвиток (основні положення) 
O11 – Макроекономічні дослідження економічного розвитку (включаючи 

макромоделі та дослідження ідеальних моделей та визначальних 
факторів розвитку) 

O12 – Макроекономічні дослідження економічного розвитку (включаючи 
мікромоделі) 

O13 – Економічний розвиток: сільське господарство; природні ресурси; 
навколишнє середовище; інші первинні продукти 

O14 – Індустріалізація; вибір технології 
O15 – Економічний розвиток: людські ресурси: розподіл доходу; міграція 

(харчування, охорона здоров’я, освіта, народжуваність, структура і 
формування домогосподарства, трудові ринки) 

O16 – Економічний розвиток: фінансові ринки; економія і 
капіталовкладення (фінансове посередництво) 

O17 – Формальний і неформальний сектори; тіньова економіка; 
інституціональні механізми 



O18 – Економічний розвиток: регіональні, міські і сільські дослідження 
O19  – Міжнародні зв’язки, направлені на розвиток; роль міжнародних 

організацій (включаючи міжнародні програми допомоги; торгові і 
фінансові потоки; умови, що пред’являє МВФ) 

O20 – Планування розвитку і політики (основні положення) 
O21 – Моделі планування; політика планування (включаючи моделі «витрати – 

випуск» і розрахункові моделі загальної рівноваги) 
O22 – Проектний аналіз 
O23 – Розвиток фіскальної і грошової політики 
O29 – Планування розвитку і політики (додатковий матеріал) 
O30 – Науково-технічний прогрес (основні положення) 
O31 – Інновація і винахід: процес і цілі 
O32 – Управління технологічною інновацією: науково-дослідницька 

робота і технології 
O33 – Науково-технічний прогрес: вибори і наслідки (включаючи вплив 

на виробництво, добробут, розподіл доходу, міжнародну 
конкурентоспроможність, озброєні сили, систему заходів і вплив на 
предметні дослідження, міжнародну передачу технології) 

O34 – Права інтелектуальної власності: національні і міжнародні 
проблеми (патенти, авторські права) 

O38 – Науково-технічний прогрес: політика уряду 
O39 – Науково-технічний прогрес (додатковий матеріал) 
O40 – Економічне зростання і сукупна продуктивність (основні положення 

включаючи джерела даних) 
O41 – Одно-, дво- та мультисекторні моделі економічного зростання 
O42 – Моделі грошового зростання 
O47 – Вимірювання економічного зростання; сукупна продуктивність 
O49 – Економічне зростання і сукупна продуктивність (додатковий матеріал) 
O50 – Загальноекономічне вивчення країн (основні положення) 
O51 – Загальноекономічне вивчення країн: США, Канада 
O52 – Загальноекономічне вивчення країн: Європа 
O53 – Загальноекономічне вивчення країн: Азія включаючи Близький Схід  
O54 – Загальноекономічне вивчення країн: Латинська Америка, Кариби 
O55 – Загальноекономічне вивчення країн: Африка 
O56 – Загальноекономічне вивчення країн: Океанія 
O57 – Порівняльне дослідження країн 

P00 – Економічні системи (основні положення) 
P10 – Капіталістичні системи (основні положення) 
P11 – Капіталістичні системи: планування, координація і реформа 
P12 – Капіталістичні підприємства 
P13 – Спільні підприємства 
P16 – Капіталістичні системи: політична економіка 
P17 – Капіталістичні системи: результати і перспективи 
P19 – Капіталістичні системи (додатковий матеріал) 
P20 – Соціалістичні системи і перехідна економіка (основні положення) 
P21 – Соціалістичні системи і перехідна економіка: планування, координація і 

реформа 
P22 – Соціалістичні системи і перехідна економіка: ціни  
P23 – Соціалістичні системи і перехідна економіка: факторні і продуктові 

ринки (робоча сила, капітал) 
P24 – Соціалістичні системи і перехідна економіка: національний дохід, 

продукт і витрати, гроші, інфляція 



P26 – Соціалістичні системи і перехідна економіка: політична економія 
P27 – Соціалістичні системи і перехідна економіка: результати і перспективи 
P29 – Соціалістичні системи і перехідна економіка (додатковий матеріал) 
P30 – Соціалістичні інститути та їх перетворення (основні положення) 
P31 – Соціалістичні підприємства та їх перетворення 
P32  – Соціалістичні підприємства та їх перетворення; колективи; комуни; 

сільськогосподарські інститути 
P33 – Соціалістичні інститути та їх перетворення: міжнародні зв’язки 
P34 – Соціалістичні інститути та їх перетворення: фінанси 
P35 – Соціалістичні інститути та їх перетворення: державні фінанси 
P36 – Соціалістичні інститути та їх перетворення: поведінка домогосподарства 
P39 – Соціалістичні інститути та їх перетворення (додатковий матеріал) 
P40 – Інші економічні системи (основні положення) 
P41 – Інші економічні системи: планування, координація і реформа 
P42 – Інші економічні системи: виробничі підприємства, факторні і продуктові 

ринки, ціни 
P43 – Інші економічні системи: фінанси, державні фінанси 
P44 – Інші економічні системи: національний дохід, продукт і витрати, гроші, 

інфляція 
P45 – Інші економічні системи: міжнародні зв’язки 
P46 – Інші економічні системи: поведінка домогосподарства 
P47 – Інші економічні системи: результати і перспективи 
P49 – Інші економічні системи: інше 
P50 – Порівняльний аналіз економічних систем (основні положення) 
P51 – Порівняльний аналіз економічних систем  
P52 – Порівняльні дослідження окремої економічної системи 
P59 – Порівняльний аналіз економічних систем (додатковий матеріал) 

Q00 – Економіка сільського господарства і природних ресурсів (основні 
положення) 

Q10 – Сільське господарство (основні положення) 
Q11 – Сільське господарство: сукупний аналіз попиту і пропозиції, ціни 
Q12  – Мікроаналіз сільськогосподарських підприємств; фермерських 

господарств і фермерських ринків факторів виробництва 
Q13 – Сільськогосподарські ринки і маркетинг; кооперативи; агробізнес 
Q14 – Сільськогосподарські фінанси 
Q15 – Земельна власність і володіння; земельна реформа; використання 

землі; іригація 
Q16 – Сільськогосподарські дослідження і розробки; сільськогосподарська 

технологія; служба поширення сільськогосподарських знань 
Q17 – Роль сільського господарства у міжнародній торгівлі 
Q18 – Сільськогосподарська політика; продовольча політика 
Q19 – Сільське господарство (додатковий матеріал) 
Q20 – Відновні ресурси та їх збереження, заходи з охорони навколишнього 

середовища (основні положення) 
Q21 – Відновні ресурси та їх збереження, заходи з охорони навколишнього 

середовища: попит та пропозиція (загальні блага) 
Q22 – Відновні ресурси та їх збереження, заходи з охорони навколишнього 

середовища: рибні ресурси 
Q23 – Відновні ресурси та їх збереження, заходи з охорони навколишнього 

середовища: лісове господарство 
Q24 – Відновні ресурси та їх збереження, заходи з охорони навколишнього 

середовища: земельні ресурси 



Q25 – Відновні ресурси та їх збереження, заходи з охорони навколишнього 
середовища: водні ресурси, повітря 

Q26 – Рекреаційні аспекти природних ресурсів, методи ймовірнісної оцінки 
Q28 – Відновні ресурси та їх збереження, заходи з охорони навколишнього 

середовища: політика уряду 
Q29 – Відновні ресурси та їх збереження, заходи з охорони навколишнього 

середовища (додатковий матеріал) 
Q30 – Невідновні ресурси та їх збереження (основні положення) 
Q30 – Невідновні ресурси та їх збереження: попит і пропозиція 
Q32 – Вичерпні ресурси та економічний розвиток 
Q33 – Різке збільшення ресурсів (голландська хвороба) 
Q38 – Невідновні ресурси та їх збереження: політика урядку (включаючи 

політику ОПЕК) 
Q39 – Невідновні ресурси та їх збереження (додатковий матеріал) 
Q40 – Енергетика (основні положення) 
Q41 – Енергетика: попит і пропозиція 
Q42 – Альтернативні джерела енергії 
Q43 – Енергетика і макроекономіка 
Q48 – Енергетика: політика уряду  
Q49 – Енергетика (додатковий матеріал) 

R00 – Економіка міста, села та регіону (основні положення) 
R10 – Загальний територіальний аналіз економіки: основні відомості, 

включаючи регіональні дані 
R11 – Загальний територіальний аналіз економіки: аналіз зростання, 

розвитку та змін 
R12 – Масштаб і територіальний розподіл регіональної економічної 

діяльності (економічна географія) 
R13 – Загальна рівновага і добробут, економічний аналіз регіональних 

економічних систем 
R14 – Характер землекористування 
R15 – Загальний територіальний аналіз економіки: економетричні моделі і 

моделі введення –виведення; інші моделі 
R19 – Загальний територіальний аналіз економіки (додатковий матеріал) 
R20 – Економіка міста, села і регіону: аналіз домогосподарств 
R21 – Економіка міста, села і регіону: попит на житло 
R22 – Економіка міста, села і регіону: інші запити (територіальний аналіз) 
R23 – Економіка міста, села і регіону: регіональна міграція, регіональні 

трудові ринки, населення 
R29 – Економіка міста, села і регіону: аналіз домогосподарств (додатковий 

матеріал) 
R30 – Аналіз виробництва і місцезнаходження фірми (основні положення) 
R31 – Пропозиція житла і ринки житла 
R32 – Інший територіальний аналіз і аналіз розрахунку цін (просторовий 

аналіз) 
R33 – Несільськогосподарські і не пов’язані з постійним проживанням ринки 

нерухомості  
R34 – Аналіз виробництва і місцезнаходження фірми: вихідний аналіз 

попиту (просторовий) 
R38 – Економіка міста, села і регіону: аналіз виробництва і 

місцезнаходження фірми: політика уряду; політика регулювання 
(регулювання орендної плати) 



R39 – Аналіз виробництва і місцезнаходження фірми (додатковий 
матеріал) 

R40 – Транспортні системи (основні положення) 
R41 – Транспорт: попит, пропозиція і перевантаженість 
R42 – Транспортні системи: урядовий та приватний інвестиційний аналіз 
R48 – Транспортні системи: цінова політика уряду, політика регулювання цін 
R49 – Транспортні системи (додатковий матеріал) 
R50 – Регіональний урядовий аналіз (основні положення) 
R51 – Фінанси в міських і сільських економічних системах 
R52 – Правила використання землі та інші нормативні акти 
R53 – Аналіз розташування громадських будівель і споруд; державні 

капіталовкладення та основні фонди 
R58 – Політика регіонального розвитку 
R59 – Регіональний урядовий аналіз (додатковий матеріал) 
Z00 – Інші спеціальні теми (основні положення) 
Z10 – Економіка культури (основні положення) 
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