
 

 



 

     

                                                                                                                                                                         



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність/напрям, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна заочна 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

не передбачено 

 

Спеціальність/напрям: 

015 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

 

Рік підготовки 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –2 год,  

самостійної роботи 

студента –3,5 год. 

 

Перший рівень вищої освіти: 

(бакалаврський) 

 

20 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

42 год.  

Консультації:  

12 год.  

Вид контролю:  

Екзамен  

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 36/54 

 

 

 

 

  



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Економічна теорія  є економічні 

відносини та економічні закони суспільного виробництва. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» є формування 

ґрунтових знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і 

розвитку, для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку 

сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності більш повно задовольняти 

потреби людей. 

Основні завдання вивчення дисципліни:  

- здобуття перших економічних знань про господарський механізм, економічний 

розвиток, виробничі відносини та види виробництва, про соціально-економічний 

устрій суспільства та фінансові відносини в суспільстві. 

- є формування у студентів економічного мислення, опанування основних 

економічних законів, методів пізнання економічних явищ та процесів. Крім того 

знання цієї дисципліни дасть можливість студентам даної спеціальності продовжити 

вивчення інших економічних дисциплін. 

- на методологічних засадах цивілізаційної теорії розвитку суспільного 

виробництва та на сучасних наукових джерелах, статистичних даних, економічній 

ерудиції сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, 

забезпечити засвоєння ними знань за допомогою системного підходу до аналізу 

економічних процесів; створити умови повноцінного засвоєння ними навчальних 

тем у межах відведеного для цього часу.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

− предмет економічної теорії та її практичне використання; 

− загальні основи соціально-економічного розвитку; 

− загальні основи ринкової економіки; 

− теоретичні основи макро- і мікроекономіки та ін. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

− прогнозувати оптимальні витрати на виробництві та максимальні прибутки за 

короткотерміновий та довготерміновий періоди; визначати ціну та обсяг 

виробництва в умовах конкуренції; 

− на основі аналізу потреб та сімейного бюджету господарств, використовуючи 

моделі поведінки споживача, здійснювати прогноз максимізації загальної корисності 

та платоспроможності домашнього господарства;  

− на основі аналізу наявних споживчих благ, використовуючи класифікаційні 

ознаки, класифікувати та визначати потреби суспільства.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані 

такі компетентності:  

ФК3. Здатність до аналізу техніко-економічних показників технологічних 

процесів у галузі легкої промисловості. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН4. Здійснювати аналіз техніко-економічних показників технологічних 

процесів у галузі легкої промисловості згідно спеціалізації.  

 ПРН7. Планувати та організовувати власну професійну діяльність, а також 

діяльність підлеглих чи учнів у виробничій галузі або освіті, забезпечуючи необхідні 

умови для раціонального застосування просторово-часових, матеріально-технічних, 

фінансово-економічних, енергетичних, інформаційних та ін. ресурсів.   



 

Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

Тема 1. Вступ. Економічна теорія: предмет, методи, функції. 

Виникнення економічної теорії, основні етапи і напрями її розвитку; предмет, метод 

та  функції  економічної  теорії; економічні  категорії,  принципи    та  закони; процес 

зародження та розвитку економічної теорії, характеристика основних шкіл та течій 

економічної думки: меркантилізм, фізіократична школа, класична політична 

економія, критичний напрям політичної економії,марксистська економічна теорія, 

маржиналізм, історична школа, теорія імперіалізму, кейнсіанство, неоліберіалізм, 

неоконсерватизм, інституціоналізм, тощо; еволюційне визначення предмету 

економічної теорії кожною з названих концепцій; роль української економічної 

думки у розвитку світової економічної науки. 

Тема 2. Сутність, структура і типи економічних систем. 

Зміст, структура та типи економічних систем; суспільне виробництво – основа 

економічної системи, чинники  та   структура; виробництво як суспільний процес; 

прогрес суспільного виробництва;  ефективність економіки: продуктивність праці, 

трудомісткість продукції, матеріаловіддача, матеріаломісткість, фондовіддача, 

фондомісткість продукції, а також інтегральний показник ефективності виробництва; 

крива виробничих можливостей; суть та показники ефективності виробництва; 

власність в економічній системі суспільства: економічний зміст і право власності; 

реформування власності в Україні;  аналіз структури суспільного виробництва, яке 

поділяється на матеріальне та нематеріальне (соціальна сфера). 

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші. 

Форми суспільного господарства– натуральне та товарне, основні риси, еволюція;  

Товарне виробництво, товар, а також його властивості, споживна вартість та мінова 

вартість товару; теорії вартості, різні підходи (концепції): теорія трудової вартості, 

теорія граничної корисності, теорія факторів виробництва, неокласична теорія 

вартості; походження, суть і функції грошей,  а саме: міра вартості, засіб обігу, засіб 

накопичення скарбів, засіб платежу та світові гроші; процес еволюції грошей і 

грошових відносин. 

Тема 4. Ринкова організація виробництва. 

Суть ринку як економічної категорії, який поєднує споживачів та виробників товарів 

і послуг та виражає інтереси суб’єктів ринкових відносин; умови виникнення та 

функціонування ринкової    економіки; структура і функції ринку: регулююча, 

стимулююча, розподільча, інтегруюча та контрольна; інфраструктура ринку та її 

основні елементи; структура ринку за ознаками: за призначенням об’єктів ринкових 

відносин, за територіальною ознакою, за ступенем зрілості ринкових відносин, за 

ступенем обмеження конкуренції, відповідно до законодавства; найбільш ефективні 

моделі економіки: французька, німецька, шведська, японська, корейська та 

американська. 

Тема 5.  Основи саморегулювання ринкової економіки. 

Основні елементи ринкового механізму, суть попиту та його детермінанти,  закон 

попиту і крива попиту. ринковий попит, ринкова пропозиція та її детермінанти, закон 

пропозиції і крива пропозиції, основні елементи ринкового механізму, взаємодія 

попиту і пропозиції та ринкова рівновага, ціна у ринковій економіці: суть, види та 

функції; вплив держави на ціноутворення, конкуренція та її роль у функціонуванні 

ринкової системи; монополія як антипод  конкуренції, причини виникнення, види і 



 

форми антиподу конкуренції – монополіїї, методи встановлення її домінуючого стану 

в розвитку економіки. 

Тема 6. Доходи населення у ринковій економіці. 

Сутність доходу, основні джерела доходів населення, механізм формування доходів 

населення у ринковій економіці, заробітна плата,  Нерівність та нерівномірність 

розподілу доходів,  номінальний та реальний доходи, грошові та натуральні доходи; 

заробітна плата, її суть, функції, системи, елементи організації та основні напрямки 

вдосконалення; позичковий відсоток та його ставка. 

Розділ 2. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

Тема 7. Підприємництво і підприємство (фірма). 

Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва; економічна сутності поняття 

“підприємницька діяльність”, умови та принципи її організації; організаційно-

правові  форми  підприємництва   в  ринковій   економіці, аналіз основних 

організаційних форм; підприємство в системі підприємництва, його соціально – 

виробнича функція, суть, ознаки та види підприємств. 

Тема 8. Капітал витрати виробництва і прибуток. 

Капітал  як   матеріальна  основа   підприємницької  діяльності; основний  і оборотний   

капітал; сутность та класифікація витрат виробництва в ринковій економіці, витрати 

виробництва у короткостроковому і довгостроковому  періодах; структуру 

собівартості продукції; основні фактори зниження витрат виробництва; прибуток у 

ринковій економіці,  норми прибутку та рівень рентабельності підприємства.  

Тема 9. Національна економіка. Основні макроекономічні  показники. 

Національна економіка: суть, структура і особливості; система національних 

рахунків, основні макроекономічні показники, валовий внутрішній продукт, 

номінальний, реальний; чистий валовий продукт, національний доход, особистий 

доход. 

Тема 10.  Фінансова і кредитна система. 

Суть і роль фінансів, структура фінансової системи, державний бюджет і його 

структра, бюджетний дефіцит, податкова система, грошово – кредитна політика 

держави, суть і форми кредиту, структура сучасної кредитної системи,  принципи і 

напрями соціальної політики держави,  аналіз державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та особливостей державного регулювання 

економіки України 

Тема 11.  Відтворення та економічне зростання і макроекономічна 

нестабільність. 

Суть відтворення та його види,  екстенсивний та інтенсивний тип розширеного 

відтворення, що відповідає різним типам економічного зростання;  модель 

кругообороту ресурсів, продуктів та доходу. Економічне зростання, його суть, типи і 

фактори. сутність економічних циклів, як відхилення від нормального стану розвитку 

економіки та причини циклічних коливань Циклічність розвитку економіки:   короткі 

(малі), середні (промислові) та великі цикли, тривалість та характеристики фаз;  

Економічні кризи: причини, характерні риси та соціально – економічні наслідки; 

інфляція, її суть та причини; антиінфляційна політика; безробіття, його причини, 

типи та наслідки.  
 

Тема 12. Світове господарство та його еволюція. 

Об’єктивні передумови становлення та суті сучасного світового господарства,  

суть і структура світового господарства;  сучасні форми міжнародного економічного 



 

співробітництва; міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація господарського 

життя, міжнародна економічна інтеграція; світова торгівля, зовнішньоекономічні 

зв’язки; міжнародна валютна система та платіжний баланс; валютні ринки, валютні 

курси, механізм їх регулювання; глобалізація, її сутність та види;  ролі України у 

розвитку міжнародних відносин, основні напрями її інтеграцій у світову систему 

господарства 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  У тому числі усього  у тому числі 

л п Конс  інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

Тема 1. Вступ. 

Економічна теорія: 

предмет, методи, 

функції. 

6 1 1 1  3 - - - - - - 

Тема 2. Сутність, 

структура і типи 

економічних систем. 

6 1 1 1  3 - - - - - - 

Тема 3. Форми 

організації 

суспільного 

виробництва. Гроші. 

7 2 1 1  3 - - - - - - 

Тема 4. Ринкова 

організація 

виробництва. 

7 2 1 1  3 - - - - - - 

Тема 5.  Основи 

саморегулювання 

ринкової економіки. 

7 2 1 1  3       

Тема 6. Доходи 

населення у ринковій 

економіці. 

7 2 1 1  3       

Разом за розділом 1 40 10 6 6  18 - - - - - - 

Розділ 2 Розділ 2. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 

Тема 7. 

Підприємництво і 

підприємство (фірма). 

9 2 2 1  4 - - - - - - 

Тема 8. Капітал 

витрати виробництва 

і прибуток. 

9 2 2 1  4 - - - - - - 

Тема 9. Національна 

економіка. Основні 

макроекономічні  

показники. 

9 2 2 1  4 - - - - - - 

Тема 10.  Фінансова і 

кредитна система. 

9 2 2 1  4       

Тема 11.  Відтворення 

та економічне 

зростання і 

7 1 1 1  4       



 

макроекономічна 

нестабільність. 

Тема 12. Світове 

господарство та його 

еволюція. 

7 1 1 1  4       

Разом за розділом 2 50 10 10 6  24 - - - - - - 

Усього годин 
90 20 16 12  42 - - - - - - 

 

  

 

5. Теми семінарських (практичних) занять 

№ 

з/

п 

Теми практичних занять К-сть 

годи

н 

Розділ 1. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

1. Тема 1. Вступ. Економічна теорія: предмет, методи, функції. 1 

2. Тема 2. Сутність, структура і типи економічних систем. 1 

3. Тема 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші. 1 

4. Тема 4. Ринкова організація виробництва. 1 

5. Тема 5.  Основи саморегулювання ринкової економіки. 1 

6. Тема 6. Доходи населення у ринковій економіці. 1 

Всього за розділом 1 6 

Розділ 2. Розділ 2. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 

 

7. Тема 7. Підприємництво і підприємство (фірма). 2 

8. Тема 8. Капітал витрати виробництва і прибуток. 2 

9. Тема 9. Національна економіка. Основні макроекономічні  показники. 2 

10. Тема 10.  Фінансова і кредитна система. 2 

11. Тема 11.  Відтворення та економічне зростання і макроекономічна нестабільність. 1 

12. Тема 12. Світове господарство та його еволюція. 1 

Всього за розділом 2 10 

Всього годин 16 

 

6. Теми лабораторних занять навчальним планом не передбачені 

 
  



 

7. Самостійна робота, консультації 

№ 

з/п 

Теми для самостійного опрацювання та вивчення К-сть 

годин 

Розділ 1. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  

 Самостійна робота (теоретичні завдання) 18 

1. Тема 1. Вступ. Економічна теорія: предмет, методи, функції. 3 

2. Тема 2. Сутність, структура і типи економічних систем. 3 

3. Тема 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші. 3 

4. Тема 4. Ринкова організація виробництва. 3 

5. Тема 5.  Основи саморегулювання ринкової економіки. 3 

6. Тема 6. Доходи населення у ринковій економіці. 3 

 Консультації 6 

1. Виконання домашніх завдань, підготовка до занять. 6 

№ 

з/п 

Теми для самостійного опрацювання та вивчення 
К-сть 

годин 

Розділ 2. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  

 
Самостійна робота (теоретичні завдання) 24 

7. Тема 7. Підприємництво і підприємство (фірма). 4 

8. Тема 8. Капітал витрати виробництва і прибуток. 4 

9. Тема 9. Національна економіка. Основні макроекономічні  показники. 4 

10. Тема 10.  Фінансова і кредитна система. 4 

11. Тема 11.  Відтворення та економічне зростання і макроекономічна 

нестабільність. 
4 

12. Тема 12. Світове господарство та його еволюція. 4 

 Консультації 6 

1. Виконання домашніх завдань, підготовка до занять. Виконання і захист 

індивідуального завдання 

6 

 

8. Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені 

 

9. Методи навчання 

        При вивченні курсу використовуються наступні методи навчання: 

Словесний метод ( лекція, дискусія, співбесіда, тощо) практичний метод ( лабораторні та практичні 

завдання) робота з навчально-методичною літературою( конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату) самостійна робота дискусії 

10. Методи контролю 

Контроль успішності та якості навчання здійснюється за допомогою рейтингової системи 

оцінювання, яка передбачає наступні контрольні заходи:  

Екзамен тестування тсне опитування тналітичні звіти, реферати, есе контрольні роботи поточний 

контроль, тематичне оцінювання 

 



 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 
Протягом семестру оцінювання знань студентів проводиться за трьома змістовними модулями, 

розподіл балів за якими наведено в таблиці: 

 

Види завдань, виконуваних студентами 
Максимальна 

кількість балів 

Змістовний модуль 1 

1. Поточне опитування  5*2рази=10 

2 Виконання домашніх завдань 5 

3. Контрольна 1  5 

4. Виконання та захист індивідуалього завдання 

 

5. Захист реферату* 

5*2коеф=10  

(10*) 

5*2коеф=10* 

Разом 30(50*) 

Змістовний модуль 2 

1. Поточне опитування  5*2рази=10 

2 Виконання домашніх завдань 5 

3. Контрольна 2  5 

4. Виконання та захист індивідуалього завдання 

 

5. Захист реферату*   

5*2коеф=10  

(10*) 

5*2коеф=10* 

Разом 30 (50*) 

Разом за семестр 60 (100*) 

 

Оцінювання проводиться за 5 бальною шкалою 

* Додаткові завдання для групи яка складає залік 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань для заліку– 100 

балів: 

Модуль 1 Модуль 2 
Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12  

50 50 100 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань для екзамену–60 балів: 

Модуль 1 Модуль 2 
Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12  

30 30 60 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 

(університету, національною та ECTS):  
 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення За національною шкалою 

90-100 А Відмінно Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Зараховано 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Зараховано  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX Не достатньо Незараховано 

 
Оцінювання проводиться за такими критеріями: 

1)  розуміння,  ступінь  засвоєння  теорії  та  методології  проблем,  що 

розглядаються;2) ступінь засвоєння матеріалу навчальної дисципліни; 

3) ознайомлення  з  рекомендованою  літературою,  а  також  із  сучасною літературою 

з питань, що розглядаються; 



 

4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, розв’язанні 

задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, 

та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в 

аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки. 

Оцінка "відмінно" ставиться за умови відповідності виконаного завдання студента   або   

його   усної   відповіді   до   усіх   п’яти   зазначених   критеріїв. Відсутність тієї чи іншої 

складової знижує оцінку на відповідну кількість балів. 

При оцінюванні практичних завдань увага приділяється також їх якості та 

самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком  навчального  

процесу).  Якщо  якась  із  вимог  не  буде  виконана,  то оцінка буде знижена. 

Поточні контрольні роботи (ПКР) передбачають виявлення опанування студентом 

лекційного матеріалу та вміння застосовувати його для вирішення практичної ситуації. 

Поточні контрольні роботи проводяться у письмовій формі та можуть вміщувати практичні та 

ситуаційні завдання, проблемні запитання щодо вивченої тематики, тестові завдання тощо. 

 

  



 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма курсу, 

робоча навчальна програма, плани практичних занять та завдань для самостійної 

роботи, тестові завдання, а також Методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів з курсу. 

 

14.  Рекомендована література 
 

 
 

14.1. Основна література 
 

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. Навч. посіб. 

– К.: Знання, 2006. – 263с. 

2. Економічна теорія: Політекономія: Підр. / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631с. 
 

3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. Підручник. -К.: 

Вища школа, 1995. 

4. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. – 314с. 

5. Мочерний С.В. Політекономія: Підр. – 2-ге вид., випр.- К.: Вікар, 2005. – 386с. 

6. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: 

Знання, 2007. – 684с. 

7. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного. - К., 1997. 

8. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект / За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. 

- К.: Вища школа, 1997. 

9. Основи економічної теорії. У двох книгах / За ред. Ю.В.Ніколенка. Підручник - К.: Либідь, 

1998. 

10. Основи економічної теорії: Посібн. для студ. Вищих навч. закл. / В.О.Рибалкін, 

М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко, А.Г.Прохоренко та ін. – К.: „Академія”, 2002. – 352с. 

 

14.1. Додаткова література 
 

11. Ажнюк М.О. Основи економічної теорії. Навчальний посібник.- Ужгород: Гранда, 2005. – 

204с. 

12. Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ.. І.Дзюб. -  К: „Основи”, 2001. 

– 670с. 

13. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. - К.: Наукова думка, 1992. 

14. Гальчинський А.С., Єщенко П.С, Палкін Ю.І. Основи економічних знань. - К.: Вища школа, 

1999. 

15. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний 

аспект) / Наук. монографія / - К, „Світ знань”, 2002р., 528с. 

16. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005.- 372с.: 

іл.. 

17. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. – 239с. 

18. Леоненко П.М., Черепніна О.І. Сучасні економічні системи. Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. 

– 429с. 

19. Манків Г.Н. Макроекономіка. — К.: Основи, 2000. — 588 с 

20. Міжнародна економіка: Підр. / А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін.; За ред. 

А.П.Румянцева.- 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: 2006. – 479с. 

21. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів економічних спец. закл. освіти: 

У 2 ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін. За заг. ред. С.Будаговської. – К.: „Основи”, 

2001. – 517с. 

22. Панчишин Степан. Макроекономіка: Навч. посібн. Вид. 2-ге, стереотипне.- К.: Либідь, 2002. 

– 616с. 



 

23. Рибалкін В. О., Лазня І. В. Теорія власності. —К.: Логос, 2000. 

24. Солонінко К.С. Макроекономіка: Навч. посібн. для студ. економ. Спец. ВНЗ. – К: ЦУЛ, 2002. 

– 320с. 

25. Стівен Роузфілд. Порівнюємо економічні системи/ Пер. з англ.. – К.: „К.І.С.”, 2005. – 370с. 

26. Туган-Барановський М.І. Політична економія. — К.: Наук, думка, 1994. 

27. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підр. – К.: Либідь, 2006. – 480с. 

28. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. — М.: Иностранная литература, 

1959. —760 с. 

29. Чухно А. А. Основи економічної теорії. — ч. 1., ч 2. — К.: Університет, 1996. 

30. BNP Parisbas, Monthly Economic and Market Monitor. — 2001. —March. 

31. Dornbush R., Fisher S. Macroeconomics. — McGrow Hill, 1990. 

32. Milton Friedmann's Monetary Framework. A Debate with His Critics. Edited by Robert J. Gordon. 

— The Univ. Of Chicago Press, 1974. 

33. Mishkin F. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, — 5-th ed. — Addison-

Wesley, 1998. 

Інформаційні ресурси 

34. Законодавчі   та   нормативні   акти   України.   –   Режим   доступу   : 

wwww.zakon.com. 

35. Офіційний  сайт  Кабінету  міністрів  України.  –  Режим  доступу  : 

www.kmu.gov.ua 

36. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : 

www.ukrstat.gov.ua. 

37. http://www.imf.org. 

38. http://econ.worldbank.org/wdr. 
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