


ВСТУП 

 

Цілеспрямований перехід України до цивілізованих ринкових відносин та 

приведення в дію потенціалу економічного зростання зумовлюють потребу у 

фахівцях, які володіють ґрунтовними економічними знаннями щодо основних 

закономірностей та принципів функціонування ринкової економіки, базових 

методів пізнання та аналізу економічних явищ і процесів. 

Економічна теорія виступає науково-методологічним підґрунтям для 

опанування здобувачами вищої освіти конкретних економічних знань, оскільки 

економічна теорія виступає тим необхідним фундаментом, на якому базується 

вивчення всіх інших економічних дисциплін. Курс «Економічної теорії» 

включає питання ефективності господарювання підприємства (фірми) в 

ринкових умовах, розглядаються можливості застосування теоретичних 

моделей у реальній дійсності. Досліджуються закони та закономірності 

економічного розвитку суспільства, розглядаються економічні цикли, 

теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України. Значна увага 

приділяється питанням державного регулюванню в умовах ринкової економіки. 

Програма курсу «Економічна теорія» призначена для вивчення 

економічних категорій, економічних законів та закономірностей 

функціонування економічних систем, найважливіших концепцій економічного 

аналізу мікро- та макроекономічного розвитку народного господарства. 

 

1. Мета, завдання та результати (компетенції) вивчення дисципліни, її 

місце у навчальному процесі 

Предметом економічної теорії є основоположні економічні категорії, 

економічні закони і принципи функціонування різних економічних систем. 

Вона досліджує економічні відносини, господарські механізми і дії людей, що 

спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених ресурсів. 

Метою курсу «Економічна теорія» є формування у майбутніх фахівців 

системних економічних знань щодо основних концепцій та категорій, 

закономірностей і механізмів функціонування ринкової економіки, розвиток 



економічної культури та економічного мислення учасників суспільного 

виробництва, здатних до підприємницької діяльності та прийняття 

обґрунтованих рішень на різних рівнях господарювання. 

Таким чином, економічні знання допомагатимуть майбутнім фахівцям у 

їхній практичній діяльності, в досягненні високої професійної майстерності, з 

тим, щоб впевнено, зі знанням справи, працювати в різних фірмах, корпораціях, 

в численних структурах внутрішнього та міжнародного бізнесу. 

Головними завданнями курсу є: 

- вивчення економічних законів, закономірностей і особливостей 

функціонування економічних систем; 

- вивчення закономірностей розвитку ринкового господарства, 

функціонування ринкового механізму та основних його елементів; 

- з’ясування мотиваційних механізмів та дій суб’єктів господарювання, 

спрямованих на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних 

ресурсів; 

- ознайомлення з інструментами та важелями державного регулювання 

ринкової економіки; 

- аналіз специфіки перехідного періоду та проблем ринкової 

трансформації економіки України; 

- ознайомлення з сучасними процесами глобалізації економічного життя 

людства та їх наслідками для національних економік; 

- з’ясування сутності та особливості сучасних господарських процесів, 

що сприятиме формуванню професійного та громадського світогляду студентів. 

Економічна теорія є однією з фундаментальних дисциплін, вивчення якої 

сприяє глибокому засвоєнню як суспільно-теоретичних дисциплін, так і 

конкретних економічних. Як джерело теоретичних знань для всіх економічних 

наук, вона допомагає у вивченні торгівлі, фінансів, грошового обігу, а також 

міжнародних економічних відносин. Галузеві і функціональні економічні 

науки, не маючи ґрунтовних теоретико-економічних досліджень, втрачають 

власний теоретичний рівень. 

 



Результати (компетенції) вивчення дисципліни: 

1. Оволодіння категоріально - понятійним апаратом («економічною 

мовою»). 

2. Усвідомлення глибинної сутності економічних процесів і явищ, дії 

об'єктивних економічних законів. 

3. Вміння володіти основними методами пізнання економічних процесів і 

явищ для застосування цих знань на практиці в майбутній професійній 

діяльності. 

4. Здатність володіти навчальним матеріалом, узагальнювати, робити 

власні висновки. 

5. Виховання логіки сучасного економічного мислення. 

6. Формування цілісного уявлення про функціонування економіки на 

національному і загальносвітовому рівнях 

7. Можливість виробити грамотну господарську поведінку в умовах 

ринкової системи. 

8. Вміння обробляти, осмислювати одержану економічну інформацію. 

9. Вміти виконувати постановку та розробляти алгоритм розв'язання 

ситуаційних завдань. 

10. Створювати інформаційну базу та працювати з нею при дослідженні 

конкретних економічних процесів. 

11. Вміння приймати обґрунтовані рішення на різних рівнях 

господарювання. 

 

ІІ. Зміст дисципліни 

Тема 1. Вступ до курсу. Предмет і метод економічної теорії 

Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії. 

Меркантилісти. Фізіократи. Класична політична економія. Марксизм. 

Маржиналізм. Неокласичний, кейнсіанський та інституціонально-соціологічний 

напрями, неокласичний синтез. 

Предмет економічної теорії та еволюція. Його трактування від 

традиційної (класичної) політекономії до сучасної економічної науки. Макро- і 



мікроекономіка як складові частини економічної теорії. Позитивна економічна 

теорія. Нормативна економічна теорія. 

Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі 

конкретно-економічних наук. 

Категоріально-понятійний апарат економічної теорії. Економічні 

категорії та економічні закони. Їх сутність, зміст, види. Форми пізнання та 

використання економічних законів. 

Методи пізнання економічних процесів та явищ. Загально-наукові та 

спеціальні методи пізнання. Емпіричні та теоретичні методи пізнання 

економічних процесів. Економіко-математичне моделювання, економічний 

експеримент.  

Економічне мислення та його роль у розумінні економічного життя 

суспільства. Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та 

господарської практики. Економічна теорія як теоретико-методологічна база 

інших економічних наук. 

 

Тема 2. Економічна система суспільства. Відносини власності 

Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного 

розвитку. 

Сутність та цілі економічної системи. Її структурні та функціональні 

елементи. Елементи економічної системи. Система економічних відносин. 

Основні типи економічних систем, їх еволюція. Ринкові та неринкові 

економічні системи. Національні моделі сучасної ринкової економіки. 

Місце власності в економічній системі. Основи аналізу відносин 

власності. Юридичний та економічний підходи до визначення поняття 

власності. Суб’єкти та об’єкти власності. Власність, її сутність, типи, види, 

форми. Взаємозв’язок форм власності і форм господарювання. Плюралізм форм 

власності як основа функціонування сучасної ринкової економіки. Новітні 

тенденції у відносинах власності у сучасній економіці. 

Місце і роль людини в економічній системі. Поняття «людина 

економічна», «людина виробник», «людина як суб’єкт економічних відносин», 



«людина як споживач». 

Економічні потреби суспільства, їх суть, структура та класифікація. 

Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. 

Зміст економічного закону зростання потреб. Проблеми його 

використання в сучасних умовах. 

Потреби і споживання, їх взаємообумовленість, сучасні тенденції 

розвитку та проблеми формування. 

Економічні потреби як матеріальна основа інтересів. Сутність, види 

економічних інтересів та їх суб’єкти. Економічні інтереси - рушійна сила 

соціально-економічного розвитку. Шляхи поєднання економічних інтересів. 

Ієрархія інтересів економічних суб’єктів у різних економічних системах. 

 

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція 

Виробництво як суспільний процес, його сутність та структура. 

Матеріальне та нематеріальне виробництво. Форми організації суспільного 

виробництва: натуральна та товарна, їх еволюція. Товарне виробництво як 

основа розвитку ринкової економіки. 

Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок. 

Виробнича функція. Економічні ресурси: варіантність їх використання і 

проблема вибору. 

Ефективність суспільного виробництва, її сутність, економічні та 

соціальні показники. 

Благо як системоутворююча категорія господарювання. Поняття товару та 

послуги. Економічні та неекономічні блага. Товар та його властивості. 

Альтернативні теорії вартості. Теорії вартості та цінності, їх еволюція. 

Вартість, корисність, цінність: зміст та сучасне трактування. 

Гроші як основоположна категорія розвинутих товарних відносин. 

Теоретичні концепції виникнення та природи грошей. Функції грошей та їх 

еволюція в сучасній ринковій економіці. Грошовий обіг та його закони. 

Грошова система, її структурні елементи. Типи грошових систем. Види та 

природа сучасних грошей (паперові, кредитні, електронні та інші). 



Тема 4. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура 

Ринкове господарство як невід’ємна складова товарного виробництва. 

Умови виникнення ринкового господарства. Ринок як економічне явище. 

Еволюція поглядів на ринок. Етапи формування ринку. Зміст та визначення 

поняття ринку на сучасному етапі та умови його функціонування. Основні 

суб’єкти ринкової економіки. 

Ринковий механізм, його сутність та елементи. Конкуренція, її суть, види 

та роль в економіці. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. Цінова та 

нецінова конкуренція. Види конкурентних стратегій. Ринковий попит та 

фактори, що його визначають. Закон попиту. Еластичність попиту. Пропозиція 

та її чинники. Закон пропозиції. Еластичність пропозиції. Взаємодія попиту та 

пропозиції. Ринкова рівновага. 

Функції ринку у суспільно-відтворювальному процесі. Контрольна, 

регулююча та стимулююча функції ринку. Ринок як сигнальна кон'юнктурно-

економічна система. 

Інфраструктура ринку, її роль та функції. Підсистеми ринкової 

інфраструктури. Основні елементи ринкової інфраструктури та її організаційно-

функціональна побудова. 

Переваги та обмеження ринкового механізму. 

 

Тема 5. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва 

Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Сутність і 

генезис поняття капіталу. Теорії капіталу. Капітал як фактор виробництва. Його 

матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. 

Промисловий капітал - визначальна форма функціонування капіталу. 

Кругообіг капіталу, його стадії та функціональні форми. Оборот капіталу. Його 

час та складові частини. 

Основний та оборотний капітал. Амортизація і відтворення основного 

капіталу. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація, її 

суть, економічне призначення та норми в умовах сучасної НТР. 

Витрати виробництва: сутність, структура, види та фактори, що 



визначають їх динаміку. 

Прибуток на капітал і фактори що його визначають. Економічна роль 

прибутку. 

Природа та генезис торговельного капіталу. Послуги в сфері обігу та їх 

зміст. Витрати обігу, їх природа та структура. 

Сутність торгівлі, її основні форми та еволюція. Сучасні види торгівлі. 

Природа, генезис і джерела позичкового капіталу. Позичковий процент, 

його джерела. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. 

Роль кредиту у функціонуванні сучасного ринкового господарства. 

Тема 6. Теорія поведінки споживача 

Споживач як суб’єкт ринкових відносин. Суверенітет і раціональність 

споживача. Основний зміст теорії поведінки споживача. Вимоги та умови 

визначення споживчого вибору. Уподобання та переваги споживача. 

Корисність і попит. Функція корисності. Загальна і гранична корисність. 

Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності. Порядковий 

(ординалістський) підхід до корисності. 

Криві байдужості та їх властивості. Карта кривих байдужості. Криві 

байдужості різних товарів. Гранична норма заміщення. 

Обмеження можливостей споживача. Бюджетні обмеження споживача. 

Бюджетна лінія та її властивості, нахил бюджетної лінії. Вплив на бюджетну 

лінію зміни доходу і зміни цін. 

Умови рівноваги споживача. Принцип рівної корисності 

(еквімаргінальний принцип). Розширене бюджетне обмеження. Поведінка 

споживача у кризових ситуаціях. 

 

Тема 7. Підприємство в умовах ринкового господарювання 

Сутність, основні принципи, ознаки та умови підприємницької діяльності. 

Об’єкт підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Теорії та моделі 

підприємництва. 

Підприємство як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. 

Підприємство та його функції в ринковій системі. Організаційно-правові форми 



діяльності підприємств. Переваги та недоліки певних форм підприємств. 

Підприємства та їх основні види. Класифікація підприємств за розміром. 

Об’єднання підприємств. Нові види підприємницької діяльності. 

Мотивація поведінки підприємства в умовах ринкового господарювання. 

Економічні періоди функціонування підприємства. 

Економічна та бухгалтерська оцінка діяльності підприємства. Витрати 

виробництва, їх сутність, види та фактори, що визначають їх динаміку. 

Ринково-конкурентне середовище функціонування підприємства. 

Стратегія підприємства в умовах досконалої та недосконалої конкуренції. 

 

Тема 8. Сутність процесу суспільного відтворення. Відтворення 

національного продукту і національного багатства 

Зміст процесу суспільного відтворення. Суспільне відтворення, його види 

та динаміка. Умови реалізації та відтворення суспільного продукту. Просте, 

розширене, і звужене відтворення. Відтворення національного продукті та 

національного багатства. Розширене відтворення та шляхи розв'язання 

екологічних проблем в Україні. 

Система національних рахунків як нормативна база національного 

рахівництва. Сутність та методологічні принципи побудови системи 

національних рахунків. Основні категорії системи національних рахунків: 

додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки. 

Зміст макроекономічних показників у системі національних рахунків. 

Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, 

загальний рівень цін, зайнятість. Валовий національний продукт (ВНП) та 

валовий внутрішній продукт (ВВП). 

Методи обчислення ВВП за доходами та витратами. Подвійний рахунок 

та його виключення. СНР - система взаємопов’язаних показників. 

Співвідношення між основними показниками СНР. Чистий національний 

продукт. Національний доход. Особистий доход. Доход кінцевого 

використання. Рух та розподіл національного продукту. 

Номінальний та реальний ВВП. Темп росту та темп приросту реального 



ВВП. Індекс цін та дефлятор. Чистий економічний добробут. 

Економічне зростання, його типи та рушійні сили. Фактори та критерії 

економічного зростання. 

 

Тема 9. Макроекономічна рівновага та циклічність суспільного 

виробництва 

Сутність сукупного попиту та його структура. Споживчий попит. 

Інвестиційний попит. Попит держави. Попит закордону. Цінові та нецінові 

фактори, що визначають сукупний попит. Сукупна пропозиція. Сукупна 

пропозиція в довгостроковому та короткостроковому періоді. Цінові та нецінові 

фактори, що визначають сукупну пропозицію. 

Взаємозв’язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний 

обсяг виробництва. Макроекономічна рівновага, її сутність, умови та типи. 

Теорії макроекономічної рівноваги. 

Циклічність як об’єктивна закономірність економічного розвитку. 

Причини і механізм циклічних коливань. Основні характеристики циклів. 

Класифікація економічних циклів за тривалістю. Середні і малі цикли. Цикли 

ділової активності: фази циклу та причини коливань. Довгі хвилі в економіці та 

їхній вплив на структуру суспільного виробництва. 

Інфляція, її сутність, причини та види. Інфляція попиту та інфляція 

витрат. Стагфляція. Соціально-економічні наслідки інфляції. Шляхи та 

інструменти боротьби з інфляцією. 

Зайнятість та відтворення робочої сили. Соціально-економічний зміст і 

форми прояву зайнятості. Безробіття, сутність, причини виникнення та його 

види. Еволюція теоретичних концепцій ринку праці, зайнятості та безробіття. 

Антициклічне державне регулювання економіки. 

 

Тема 10. Державне регулювання в умовах ринкової економіки 

Еволюція теоретичних уявлень про роль держави в економіці. 

Необхідність і суть державного регулювання економіки. Економічні функції 

держави в командній, ринковій та перехідній економіці. 



Форми і методи державного регулювання ринкової економіки. Основні 

моделі державного регулювання ринкової економіки (неокласична, 

неокейнсіанська, монетаристська) та їх еволюція. Характерні риси змішаної 

системи управління. Види систем макроекономічного регулювання. 

Національні особливості державного регулювання економіки. 

Основні цілі державного регулювання економіки. Об’єкти державного 

регулювання економіки. Суб’єкти виконання та суб'єкти впливу. Економічна 

політика держави. Політика економічного розвитку: державне коригування 

економіко-соціального розвитку суспільства. 

Регулювання діяльності господарюючих суб’єктів, зайнятості населення. 

Бюджет та податки як інструменти державного регулювання. Фінансово-

кредитне та бюджетне регулювання економіки. Соціальні гарантії та 

соціальний захист населення. 

Зовнішньоекономічне регулювання в перехідній економіці. 

Особливості державного регулювання економіки України. 

 

Тема 11. Закономірності розвитку світового господарства 

Об’єктивні основи становлення і розвитку сучасного світового 

господарства. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація господарського 

життя як закономірний процес розвитку світової економіки. Форми 

міжнародних економічних відносин. 

Світовий ринок і міжнародна торгівля. Попит, пропозиція та 

ціноутворення в міжнародній торгівлі. 

Міжнародні валютні відносини. Міжнародна валютна система, зміст та 

структура. Етапи її еволюції. Світові валютні ринки, валютні курси та механізм 

їх регулювання. Міжнародні фінансові інститути. 

Міжнародна економічна інтеграція та проблеми входження України у 

світовий економічний простір. 

Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій 

економіці. Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні 

проблеми людства. 



КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні 

для здобуття освітнього ступеня «магістр» 

 

1.  Загальні положення: 

- Мета вступного випробування - оцінити відповідність знань, умінь 

та навичок вступників вимогам програмного положення з дисципліни 

«Економічна теорія». 

 

2.  Структура екзаменаційного білету: 

Білет письмового тестування з дисципліни «Економічна теорія» 

складається з 50-ти закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати 

одну правильну (найбільш повну) відповідь. 

 

3.  Критерії оцінювання: 

•  Рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою. 

•  При відповіді на тестове завдання вступнику слід обрати одну правильну 

відповідь. 

•  Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, а неправильна 

— у 0 балів. 

•  Особи, які отримали менше 100 балів, до наступних випробувань не 

допускаються та участі у конкурсі не беруть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Основний  
1. Податковий кодекс України: станом на 5 березня 2013 року. – К. : Центр 
учбової літератури, 2013. – 530 с. 
2.  Цивільний кодекс України. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:  
http://code.leschishin.org/cc/ 
3. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 16.05.2009р. 
№1276 // Відомості Верховної Ради України. – 2009.- №20.- Ст. 243. 
4. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. №1023 // 
Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 20. - Ст. 384. 
5. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. 
№960 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29. - Ст. 378. 
6. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної 
конкуренції у підприємницькій діяльності : Закон України від 18.02.1992 р. 
№2133 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 21. - Ст. 297. 
7. Про приватизацію державного майна : Закон України від 04.03.1992 р. № 
2164 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 24. - Ст. 349. 
8. Про ціни і ціноутворення : Закон України. Редакція від 24.06. 2015. 
Відомості Верховної Ради України, 2013, № 19-20, ст.190. [Електронний 
ресурс.] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5007-17  
9. Базилевич В. Д. Макроекономіка : навч. посібник / В. Д. Базилевич,  
Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., допов. – К. : Атіка, 2007. – 368 с. 
10. Безугла В. О. Мікроекономіка : навч. посібник / В. О. Безугла, І. І. Постіл. 
– К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 
11. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : підруч. /  
В. Я. Бобров. – К. : Вища школа, 2003. – 719 с. 
12. Вступ до економічної теорії : підруч. / З. Ватаманюк, С. Панчишин,  
С. Кудин та ін. ; за ред. З. Ватаманюка. – 3-є вид., допов. – Львів : Новий світ - 
2000, 2007. – 504 с. 
13. Гальчинський А. С. Основи економічних знань : навч. посібник /  
А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – 
К. : Вища школа, 2002. – 543 с.  
14. Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посібник / О. О. Гетьман, 
В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. 
15. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка / За ред. Ватаманюка З. та 
Панчишина С. – К. : Альтернативи, 2001. – 608 с. 
16. Економічна теорія : навч. посібник / М. М. Баб’як, Л. А. Пешенкова,  
А. В. Рибчук. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. –  208 с. 
17. Економічна теорія : навч. посібник / М. Х. Корецький, О. І. Дацій,  
Г. М. Кульнєва та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с. 
18. Економічна теорія : навч. посібник / А. М. Андрющенко, А. П. Бурляй,  
В. С. Костюк та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с. 
19. Економічна теорія : підруч  / В. М. Тарасевич, В. В.  Білоцерківець,  
С. П. Горобець та ін. ; за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Центр навчальної 
літератури, 2006. – 784 с. 



20. Економічна теорія : підруч  / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін,  
В. Д. Кухаренко ; за ред. Предборського В. А. –  К. : Кондор, 2007. –  492 с. 
21. Економічна теорія: (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : 
навч. посібник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. - 2-ге вид., переробл. 
і допов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. –  688 с. 
22. Економічна теорія : політична економія : підруч  / С. І. Юрій, І. В. Буян, 
Р. М. Березюк та ін. ; за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с. 
23. Економічна теорія : Політекономія : навч. посібник / В. М. Семененко,  
Д. І. Коваленко, В. В. Бугас, О. В. Семененко ; за заг. ред. В. М. Семененка та  
Д. І. Коваленка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К. : Центр учбової літератури, 
2011. – 428 с.   
24. Економічна теорія. Політекономія : підруч  / В. М. Тарасевич,  
О. Ю. Бобровська, В. К. Лебедєва та ін. ; за ред. В. М. Тарасевича. – К. : 
Знання, 2012. – 206 с. 
25. Економічна теорія : Політекономія : підруч.  / В. Д. Базилевич, 
В. М. Попов, К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська ; за ред. В.Д. Базилевича. – 7-е 
вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
26. Экономикс : принципы, проблемы и политика : учеб. / К. Р. Макконел. - 
Пер. с англ. 14-го изд. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 972 с. 
27. Єщенко П. С. Сучасна економіка : навч. посібник / П. С. Єщенко, 
Ю. І. Палкін. – К. : Вища школа, 2005. – 325 с. 
28. Костюк В. С. Економічна теорія : навч. посібник / В. С. Костюк,  
А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. –  
282 с. 
29. Кушнір В. С. Мікро- та макроекономіка : навч. посібник / В. С. Кушнір. – 
К. : ІНКОС, Центр учбової літератури, 2006. – 256 с. 
30. Лісовий А. В. Мікроекономіка : курс лекцій / А. В. Лісовий. – Ірпінь: 
Академія ДПС України, 2002. – 200 с. 
31. Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін,  
І.П. Соколов, Ю.М. Уманців, Ю.І. Зігліна. – К. : КНТЕУ, 2007. – 102 с. 
32. Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посібник 
/ А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник; за ред.  
А.Ф. Мельника. – К. : Знання, 2008. – 699 с. 
33. Мельник Л. Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст : 
навч.посібник / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. – К. : Кондор, 2008. – 524 с. 
34. Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навч. посібник 
/ С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – 3-ге вид., стер. – К. : Академія, 2009. –  
504 с.  
35. Основи економічної теорії : підруч. / За ред. Чухно А. А. – К. : Вища 
школа, 2001. – 606 с.  
36. Основи економічної теорії : політекономічний аспект : підруч. / За ред. 
Климка Г. Н. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 615 с.  
37. Основи теорії економіки : навч. посібник / В. С. Кушнір, Г. Є. Мазнєв, 
В. Г. Рижков, Л. Є. Сухомлин. – К. : Кондор, 2007. – 229 с. 
38. Основи економічної теорії : навч. посібник / За заг. ред. П. В. Круша,  
В. І. Депутат, С. О. Тульчинської – К. : Каравела, 2008. – 448 с. 



39. Основи економічної теорії : навч. посібник / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. - 
2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 491 с. 
40. Основи економічної теорії : навч. посіб. ∕ О. В. Отрошко. – К. : Знання, 
2011. – 325 с.  
41. Плескач В. Л. Моделювання фінансово-економічних процесів : монографія 
/ В. Л. Плескач. – К. : КНТЕУ, 2010. – 428 с. 
42. Політична економія : навч. посібник / Т. І. Біленко, В. Г. Бодров, 
В. В. Волинцев та ін. ; за ред. Рибалкіна В.О., Бодрова В.Г. – К. : Академвидав, 
2004. – 672 с. 
43. Предборський В. А. Економічна теорія : підруч.к / В. А. Предборський, 
Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко ; за ред. В.А. Предборського  – К. : Кондор, 2003. – 
492 с. 
44. Прокопенко О. В. Поведінка споживачів : навч. посібник 
/ О. В. Прокопенко, М. Ю. Троян. – К. : Центр учбової літератури, 2008. –  
176 с.  
45. Пушкаренко П. І. Теоретичні основи сучасної макроекономіки : навч. 
посібник / П. І. Пушкаренко, О. О. Нєсвєтов, Р. В. Кочубей ; за заг. ред.  
П. І. Пушкаренко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 331 с. 
46. Ринкова трансформація господарства регіону. Кластерний підхід : навч. 
посібник / Г. М. Заболотний, О. М. Дідик, В. І. Захарченко, А. М. Ступницький. – 
Вінниця : ВДАУ, 2006. – 395 с. 
47. Романенко В. А. Соціально-економічні наслідки ринкових реформ в 
Україні (1990-2000 рр.) : монографія / В. А. Романенко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 
184 с. 
48. Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посібник 
/ Г. Г. Старостенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с. 
49. Федоренко В. Г. Основи економічної теорії : підруч. / В. Г. Федоренко, 
Ю. М. Ніколенко, О. М. Діденко ; за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2005. – 
511 с. 
50. Чухно А. А. Сучасні економічні теорії : підруч. / А. А. Чухно, 
П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2007. – 878 с.  
51. Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник 
/ В. О. Шевчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання-Прес, 2008. – 663с. 
52. Щетинін А. І. Політична економія : підруч. / А. І. Щетинін. – К. : центр 
учбової літератури, 2011. – 480 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додатковий 
53. Алимов О. Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства / 
О. Алимов, І. Ігнатієва // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №7. –  
С.109-115. 
54. Бобух І. М. Оцінка національного багатства у контексті міжнародного 
досвіду / І. М. Бобух // Економіка і прогнозування. – 2011. – №2. – С.24-38. 
55. Бобух І. М. Визначення взаємозалежності компонентів національного 
багатсва / І. М. Бобух, В. О. Луцков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – 
№5. – С.68-78. 
56. Бардиш Г. О. Трансформація української економіки: стан і перспективи / 
Г. О. Бардиш // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С. 223-231. 
57. Бойцун О. Аналіз показників фінансової відкритості економіки країни /  
О. Бойцун // Фінанси України. – 2005. – №5. – С.72-78. 
58. Болдуєв М. В. Ринковий механізм та об’єктивна необхідність втручання 
держави в аграрну сферу економіки / М. В. Болдуєв // Економіка & держава. – 
2007. – №12. – С.79-81. 
59. Борщук Є. М. Ринкові механізми економіки стійкого розвитку /  
Є. М. Борщук // Регіональна економіка. – 2007. – №1. – С.62-71. 
60. Васильців Т. Заходи щодо зміцнення економічної безпеки підприємництва 
регіону / Т. Васильців // Вісник КНТЕУ. – 2007. – №5. – С.9-15. 
61. Власюк В. Є. Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних 
економік / В. Є. Власюк // Фінанси України. – 2005. – №1. – С.4-9. 
62. Воротін В. Вплив держави на світо господарські зв’язки в умовах 
глобальних ринкових трансформацій / В. Воротін // Статистика України.-2002. - 
№4. - ст.216, с. 27-33. 
63. Галиця І. Державне регулювання в умовах ринкових відносин / І. Галиця 
// Економіка України. – 2002. – № 6. – C. 52-58. 
64. Губіна В. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків регіону в умовах 
зростання відкритості національної економіки / В. Губіна // Вісник КНТЕУ. – 
2009. – № 5. – С. 39-45. 
65. Демківський А. В. Гроші та кредит: навч. посібник / А. В. Демківський. – 
К. : Дакор, 2007. – 528с. 
66. Державне регулювання економіки: навч. посібник / С. М. Чистов,  
А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – К. : КНЕУ, 
2004. – 440с. 
67. Довбенко М. Економічна теорія початку ХХI століття: криза чи 
розвиток? / М. Довбенко // Журнал європейської економіки. – 2010. – №1. –  
С.3-18. 
68. Єрохін С. Сучасні методологічні проблеми економічної науки / С. Єрохін 
// Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №5. – С.3-10. 
69. Залевська-Шишак А. Особливості процесу роздержавлення та 
приватизації в умовах трансформаційної економіки / А. Залевська-Шишак 
// Вісник КНТЕУ. – 2005. – №5. – С.22-29. 
70. Игнатовский П. Экономические интересы, их противоречия. 
/ П. Игнатовский // Экономист. – 2002. – №3. – С.28-39. 
71. Ільїн В. Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей 
/ В. Ільїн // Вісник Національного банку України. – 2011. – №4. – С.60-64. 



72. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський,  
В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко.  – К. : Знання України, 2004. – С. 
9-76. 
73. Кічурчак М. В. Інструментарій дослідження процесів виробництва 
суспільних товарів у національній економіці / М. В. Кічурчак // Актуальні 
проблеми економіки. – 2010. – №12. – С.19-25. 
74. Коптюх О. Ризики сучасної грошової системи та перспективи її 
розвитку / О. Коптюх // Вісник Національного банку України. – 2008. – №9. – 
С.16-19. 
75. Костюк В. С. Економічна теорія : навч. посібник / В. С. Костюк, 
А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 282 
с. 
76. Корнаї Я. Шлях до вільної економіки / Я. Корнаї. – К. : Наукова думка, 
1991. – 139 с. 
77. Кочкіна Н. Маркетингові дослідження економічних інтересів споживачів 
/ Н. Кочкіна // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №11. – С.49-53. 
78. Круглікова В. В. Система соціально-економічних одиниць виміру 
спеціалізації й кооперації суспільного виробництва / В. В. Круглікова 
// Економіка & держава. – 2007. – №9. – С.23-26. 
79. Кульчицький Б. Порівняння економічних систем у контексті сучасного 
методологічного дискурсу: уроки для України / Б. Кульчицький // Регіональна 
економіка. – 2004. – №1. – С.16-21. 
80. Куценко О. Україна у трансформаційних процесах / О. Куценко 
// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – №1. – С.18-32. 
81. Кущевой Д. Особливості державного регулювання регіональної 
економіки / Д. Кущевой // Економіст. – 2002. – №3. – С.67-69. 
82. Марцин В. Трансформація функцій торгівлі в діяльності ринкових 
структур / В. Марцин // Фінанси України. – 2003. – №11. – С.36-42. 
83. Момотюк Л. Бюджетний механізм забезпечення соціальних гарантій 
населення України / Л. Момотюк // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – 
№10. – С.172-181. 
84. Момотюк Л. Особливості формування соціальних гарантій у ринковій 
економіці / Л. Момотюк // Фінанси України. – 2003. – №7. – С.84 
85. Мочерний С. В. Інтернаціоналізація виробництва і сучасні тенденції 
розвитку світового господарства / С. Мочерний // Економіка України.- Знання-
Прес, 2008. – №5. – С.173(47-56) 
86. Небрат В. Державні видатки в системі регулювання економіки: світові 
тенденції та вітчизняний досвід / В. Небрат // Вісник КНТЕУ. – 2009. – №2. – 
С.12-19. 
87. Ніколенко Ю. В. Основи економічної теорії : підручник / Ю. В. Ніколенко, 
А. В. Демківський, Л. І. Вергун ; за ред. Ніколенка Ю.В. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 
2003. – 540с. 
88. Офік М. П. Суб’єкти підприємницької діяльності в умовах сучасного 
інституційного середовища / М. П. Офік // Фінанси України. – 2006. – №3. – 
С.56-64. 
89. Павлюк Т. І. Суть та структура економічних потреб суспільства 
/ Т. І. Павлюк // Реформування економічної системи України в контексті 
міжнародного співробітництва: збірник наукових праць Міжнародної науково-



практичної конференції 21 квітня 2011 року. – Вінниця : Центр підготовки 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – ч. 2. – С.421-423. 
90. Петришина Н. Функції держави в економічних системах / Н. Петришина 
// Банківська справа. – 2007. – №2. – С.67-82. 
91. Пунько Б. М. Економічна система раціональних відносин суспільного 
відтворення і природокористування / Б. М. Пунько // Механізм регулювання 
економіки. – 2008. – №1. – С.57-67. 
92. Пуцентейло П. Ефективність виробництва в підприємницьких структурах 
/ П. Пуцентейло // Економіка АПК. – 2005. – №6. – С. 51-57. 
93. Рокоча В. Глобалізаційні чинники трансформації національних 
економічних інтересів / В. Рокоча // Вісник КНТЕУ. – 2004. – №1. – С.41-49. 
94. Рудакова И. Основное течение экономической теории: потенциал и 
научная критика / И. Рудакова // Вопросы экономики. – 2005. – №9. – С.21-35. 
95. Рябченко О. Д. Роздержавлення і його основні форми / О. Д. Рябченко 
// Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №1. – С.32-37. 
96. Сердюк І. Державне регулювання інноваційної діяльності суб'єктів 
господарювання / І. Сердюк // Економіка АПК. – 2003. – №10. – С.39-45. 
97. Стадницький Ю. Класифікація підприємств за факторами розташування: 
теоретичні та практичні аспекти / Ю. Стадницький // Регіональна економіка. – 
2006. – №2. – С.108-116. 
98. Сторчевой М. Новая модель человека для экономической науки 
/ М. Сторчевой // Вопросы экономики. – 2011. – №4. – С.78-98. 
99. Тютюник В. Продуктивність праці виробничого підприємства /  
В. Тютюник // Справочник экономиста. – 2012. – №1. – С.29-35. 
100. Федоренко В. Г. Основи економічної теорії : підручник / В. Г. Федоренко, 
Ю. М. Ніколенко, О. М. Діденко ; за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2005. – 
511 с. 
101. Фоломьев А. Обоснование инновационного типа воспроизводства 
/ А. Фоломьев // Экономист. – 2005. – №8. – С.40-45. 
102. Фомішина В. Споживчий елемент сукупного попиту як чинник 
економічного зростання / В. Фомішина // Банківська справа. – 2006. – №5-6. – 
С.74-85. 
103. Харазішвілі Ю. Вимірювання тіньового ВВП на основі функцій сукупного 
попиту і сукупної пропозиції / Ю. Харазішвілі // Економіка України. – 2007. – 
№1. – С.57-63. 
104. Цигилик І. І. Прогнозування, планування і регулювання як складові 
підприємницької діяльності в системі внутрішнього економічного механізму / І. 
І. Цигилик, В. Ф. Морицан, О. М. Морицан // Економіка, фінанси, право. – 2009. 
– №4. – С.6-9. 
105. Черепаніна О. Взаємозумовленість трансформаційних процесів і розвитку 
світового ринку / О. Черепаніна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №1. 
– ст.185, С. 92- 99. 
106. Чистов С. М. Державне регулювання економіки : навч.-метод. посібник 
для самост. вивч. дисц. / С. М. Чистов. – К. : КНЕУ, 2002. – 208 с. 
107. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному 
етапі / А. Чухно // Економіка України. – 2009. – №5. – С.15-35. 



108. Шостак Л. Відкрита економіка перспективи позиціювання України у 
світовій господарській системі / Л. Шостак, О. Бадрак // Економіка України. – 
2009. – №7. – С.38-48. 
109. Шумська С. С. Національне багатство: методологічні підходи та оцінки 
по Україні / С. С. Шумська // Економічна теорія. – 2006. – №4. – С.62-76. 
110. Якубенко О. Припинення діяльності підприємства з іниціативи власника / 
О. Якубенко // Справочник экономиста. – 2004. – №4. – С.38-47. 
111. Яременко О. Функції української держави в інформаційній сфері: поняття 
та класифікація / О. Яременко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. 
– №6. – С.109-112. 
 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 
  
112. Бібліотека для студентів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : 
http://www.ebooktime.net 
113. Бібліотека українських підручників. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.libfree.com 
114.  Бібліотека український підручників. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http:// www.pidruchniki.ws  
115. Библиотека Воеводина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : 
http://www.enbv.narod.ru 
116. Вільна енциклопедія. [Електронний ресурс.] – Режим доступу. : 
http://www.uk.wikipedia.org  
117. Віртуальна економічна бібліотека. [Електронний ресурс.] – Режим 
доступу. : http://www.econom.nsc.ru 
118. Економічна бібліотека онлайн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.finance-library.com.ua 
119. Економічна онлайн-бібліотека. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ecolib.com.ua 
120. Економічний портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : 
http://www.econ-house.ru 
121. Економічна теорія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http:// 
www.economic-teory.blogspot.com  
122. Електоронная библиотека Князева. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу. : http://www.ebk.net.ua  
123. Електронна бібліотека. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : 
http://www.info-library.com.ua 
124. Освіта в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http:// 
www.osvita.ua  
125. Онлайн бібліотека підручників. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : 
http://www.studentam.net.ua 
126. Підручники он-лайн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : 
http://www.bookz.com.ua 
127. Українська електронна бібліотека. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу. : http://www.libr.org.ua  

http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://www.ebooktime.net/
http://www.libfree.com/
http://pidruchniki.ws/
http://www.enbv.narod.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://www.finance-library.com.ua/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://www.ecolib.com.ua/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://www.econ-house.ru/
http://economic-teory.blogspot.com/
http://economic-teory.blogspot.com/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://www.info-library.com.ua/
http://osvita.ua/
http://osvita.ua/
http://econom.nsc.ru/
http://www.libr.org.ua/


128. Українські підручники онлайн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : 
http://www.buklib.net  
129. Web-ресурс науково-практичних конференцій. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу. : http://www.confcontact.com 
 

 

Ухвалили 
 
Завідувач кафедри економіки та 
міжнародних відносин            _______________   В.В. Хачатрян 
     
 
Погоджено 
 
Голова фахової атестаційної комісії   Т.І. Павлюк 
 
 
Начальник навчально- 
методичного відділу         _______________   Т.М. Шевчук 
 

http://www.buklib.net/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://www.confcontact.com/

	Економ теор.
	Економ теор

