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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної  

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
обов’язкова 

Спеціальність:  

071 «Облік і оподаткування» 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

     

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 12 1-й 

Індивідуальне науково – 

дослідне  завдання 

___________ 

    (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

180 год. 

І –й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 7 год. 

самостійної роботи студента 

– 5,7 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

 

56 год. 

Практичні, семінарські 

56 год. 

Самостійна робота 

68 год. 

Вид контролю: Екзамен 

 
 

Примітка. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1,65 
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Передмова 

Робоча програма навчальної дисципліни  «Економічна теорія» є основним 

документом навчально-методичного забезпечення дисципліни, передбаченим 

Законом України «Про вищу освіту» (п.12 ч.3.ст.34 та ч.7 ст.35) і відповідає 

вимогам, встановленим у п.38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності. 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни  «Економічна теорія» 

складена відповідно до освітньої програми підготовки по спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» і охоплює всі змістові модулі, передбачені  для 

набуття компетентності у галузі економічних наук. Дисципліна викладається 

кафедрою економіки, обліку та менеджменту. 

Предметом вивчення дисципліни є закономірності розвитку 

економічних систем; економічні закони та принципи їх функціонування; дії 

людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених 

економічних і природних ресурсів; особливості ринкових перетворень 

економіки України; сучасні процеси глобалізації економічного життя 

суспільства 

Мова викладання дисципліни українська. 

1. Мета  навчальної дисципліни і очікувані результати навчання 

Метою дисципліни «Економічна теорія» є вивчення загальних засад й 

принципів економічного життя суспільства, розкриття закономірностей 

розвитку суспільного виробництва, визначення найважливіших рис соціально-

економічних систем, показ зв’язку теоретичних знань і практичних 

рекомендацій в економічних процесах, навчання практичному втіленню знань у 

реальності, формування у майбутніх фахівців глибоких економічних знань, 

логіки сучасного економічного мислення, вмінню приймати обґрунтовані 

рішення з приводу економічних проблем.  

Передумови для вивчення дисципліни «Економічна теорія». Логіка і 

структура дисципліни «Економічна теорія» та передбачені програмою методи її 

вивчення дають можливість студентам засвоїти необхідний обсяг науково-

теоретичних знань, що поглибить цілісне сприйняття процесу функціонування 

сучасної економіки і надасть можливість набути норм грамотної економічної 

поведінки.   

Основні компетентності, що мають бути набуті при вивченні 

дисципліни:. 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами, що 

відбувалися в різні періоди розвитку економіки та економічної думки (від 

давнини до сьогодення); 

– здатність застосовувати знання з економічної теорії в практичних 

ситуаціях; 

– здатність проведення досліджень на відповідному рівні для поглиблення 

сприйняття процесу функціонування сучасної економіки; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу статистичної та науково-

аналітичної інформації з різних джерел для розв’язання завдань з економічної 



  

теорії та для комплексного дослідження соціально-економічних явищ і 

процесів; 

– здатність оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, соціальні події та 

явища з огляду на ключові закономірності розвитку економічного життя 

суспільства; 

– здатність розуміти магістральні тренди соціально-економічного та 

демографічного розвитку, застосовувати їх для реалізації ідеї сталого розвитку 

економіки держави; 

– здатність використовувати сучасні інформаційні технології для 

дослідження економічних та соціальних процесів, явищ; 

Програмні результати навчання: 

знати:  

- предмет, методи та функції економічної теорії як науки; 

- основні економічні категорії і закони суспільного розвитку; 

- зміст, структуру та основні фактори суспільного виробництва як системи 

економічних відносин; 

- сутність, цілі, типи і основні структурні елементи економічної системи та 

основні форми власності, що в ній існують; 

- генезис форм господарства та властивості товару як економічної 

категорії; 

- сутність грошей, грошових систем та їх еволюцію; 

- теоретичні основи ринкової економіки; 

- закономірності розвитку світового господарства. 

вміти: 

– користуватися методами економічної теорії в практичній площині; 

– аналізувати ключові закономірності розвитку суспільного виробництва; 

– прогнозувати вектор економічного розвитку на перспективу на базі 

відомих принципів економічного життя суспільства; 

– формулювати найважливіші риси соціально-економічних систем; 

– встановлювати зв’язок теоретичних знань і практичних рекомендацій в 

економічних процесах; 

– орієнтуватися у питаннях економіки; 

– оперувати найважливішими економічними поняттями і категоріями; 

– приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем; 

– досліджувати закономірності розвитку господарського життя і світового   

ринку; 

– грамотно роз’яснювати основні економічні події в Україні і за її межами; 

– класифікувати та ранжувати економічні потреби суспільства; 

– визначати ефективний, неефективний і неможливий варіанти 

виробництва; 

– виявляти характерні риси та функції ринку; 

– враховувати економічні та соціальні наслідки монополізму в економіці; 

– виявляти закономірності формування суб’єктів підприємницької 

діяльності в Україні; 

– розрізняти механізми функціонування ресурсних ринків: праці, капіталу, 

землі, нерухомості; 
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– визначати види доходів та джерела їх формування; 

– класифікувати типи підприємств, їх переваги та недоліки; 

– оцінювати наслідки безробіття та інфляції в економіці; 

– виявляти наслідки впливу грошових реформ на економічну політику 

держави; 

–  виявляти закономірності функціонування світової економіки, форми 

міжнародних економічних зв’язків. 

володіти: 

-  вмінням самостійного пошуку та обробки інформації з використанням 

сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері економіки; 

- методикою розрахунку показників економічної ефективності; 

- навичками роботи з економічною науковою літературою та обробки і 

аналізу статистичних масивів даних. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМ 1 

Тема 1. Економічна теорія як наука 
Загальна економічна теорія складається з: мікроекономіки (економічні 

процеси на рівні окремо взятого підприємства, фірми); макроекономіки 

(дослідження законів функціонування економіки країни в цілому); глобальної 

(світової) економіки (вивчення проблем формування та росту міжнародних 

економічних зв’язків, створення та перспективи розвитку світової системи 

господарства). 

 

ЗМ 2 

Тема 2. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства 

Процес виробництва, як уже зазначалось, завжди пов’язаний з 

використанням факторів виробництва, тобто речового фактора (засоби 

виробництва, які знаходять втілення в масі використаної уречевленої праці 

знарядь та предметів праці), та особового фактора (використання в процесі 

виробництва робочої сили – здатності працівника до праці). Оскільки 

підприємства (товаровиробники) економічно відокремлені (відособлені) як 

власники засобів виробництва і створюваного продукту, то витрати 

виробництва формуються як самостійна категорія, яка має відбивати єдиний 

підхід у процесі обчислення цих витрат, єдиний критерій їх зіставлення 

 

ЗМ 3 

Тема 3. Економічна система. Власність, її сутність, форми і місце в 

економічній системі 

Критерій поділу економічної системи на офіційний та тіньовий не 

абсолютний, він відносний і визначає тільки спрямування розвитку сегмента 

економічного простору, який перебуває під впливом периферійної системи 

управління, яка є антагоністичною до інтересів централізованих систем 

управління. Поділ економічного простору на соціально позитивний (офіційний) 



  

чи соціально негативний існує тільки в межах опозиції: скерованість 

центральних ланок управління – скерованість периферійних ланок управління, 

а не в межах іншої системи координат і якогось іншого абстрактного у явища. 

 

 

ЗМ 4 

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва 

Історично первинною формою господарської діяльності людини є 

натуральна форма. Вона виникла в глибоку давнину, в період існування 

первіснообщинного устрою, коли люди вже не могли задовольнятися тими 

продуктами, які брали безпосередньо у природи, і почали займатися 

землеробством, а згодом – і тваринництвом. Натуральна форма господарства 

базується на нерозвинутому поділі суспільної праці (такий поділ, як правило, 

має місце в межах первинної господарської одиниці і залежить від статі 

працівника та його віку), а також на низькому рівні розвитку продуктивних сил. 

Натуральному господарству притаманні традиційність виробництва, постійний 

асортимент продукції, незмінні галузеві пропорції. Сам процес відтворення 

здійснювався без істотних змін на існуючих засадах протягом століть і 

виступав для виробників як обов’язкова, освячена звичаєм господарська норма. 

 

ЗМ 5 

Тема 5. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція 

Сутність грошей виражається в єдності трьох властивостей: загальної, 

безпосередньої обміності; кристалізації мінової вартості; матеріалізації 

загального робочого часу. Емітентами паперових грошей є або державне 

казначейство, або центральні банки. У першому випадку держава прямо 

використовує випуск паперових грошей для покриття своїх витрат. В другому 

випадку вона це робить побічно: центральний банк випускає нерозмінні 

банкноти і надає їх у позичку державі, яка спрямовує їх на свої бюджетні 

витрати. 

 

ЗМ 6 

Тема 6.Ринок. 

Ринок та його особливі функції. Види ринків. Становлення державних та 

ринкових механізмів. Регулювання економіки. Ринок – це: 

а) обіг, організований за законами товарного виробництва та обігу, 

сукупність відносин товарного і грошового обігу; б) сукупність умов, що 

забезпечують реалізацію валового національного продукту; в) сфера товарного 

обігу, сукупність актів купівлі та продажу, де взаємодіють пропозиція товарів, 

платоспроможний попит, де формуються ціни на товари (послуги) та багато 

іншого; г) система товарно-грошових відносин з механізмом вільного 

ціноутворення, з вільним підприємництвом на основі економічної 

самостійності, рівноправності та конкуренції суб’єктів господарювання у 

боротьбі за споживача. 
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ЗМ 7 

Тема 7. Підприємництво і підприємство в системі ринкових відносин 

Підприємництво слід розглядати як провідну, об’єктивно обумовлену 

форму реалізації власності і, насамперед, власності на засоби виробництва, бо 

той, хто є власником засобів виробництва, може, здійснивши найм робочої сили 

(або без нього: сам чи зусиллями своєї родини), організувати процес 

виробництва, керувати цим процесом або доручати керівництво якомусь 

іншому працівнику, привласнювати результати цього виробництва і 

розпоряджатись на свій розсуд тією часткою прибутку, яка залишиться після 

сплати податків і платежів до бюджету. 

 

ЗМ8 

Тема 8. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг 

Капітал — одна з провідних категорій економічної теорії. Дехто схильний 

ототожнювати капітал з певною сумою грошей, але це не так. Капітал - 

категорія історична, вона відбиває конкретний історичний етап розвитку 

товарного господарства, певні за змістом відносини між товаровиробниками 

(виробничі відносини), коли просте товарне виробництво перетворюється у 

капіталістичне, тобто таке товарне виробництво, де провідні позиції займає 

капітал. Це не означає,що просте товарне виробництво зовсім зникає з 

історичної сцени, воно залишається в різних країнах у тому чи іншому обсязі, 

але раз і назавжди втрачає свої позиції, відіграє другорядну роль. 

 

ЗМ9 

Тема 9. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання 

державою 

Критерієм економічного зростання, є зростання якості життя населення 

країни. Саме підвищення добробуту всіх верств населення, яке досягається 

переважно за рахунок інтенсивного використання всіх факторів виробництва, і 

є найбільш чітким і узагальнюючим фактом економічного зростання. 

Зайнятість - це сукупність економічних, правових, соціальних, національних та 

інших відносин, пов'язаних із забезпеченням працездатного населення 

робочими місцями та його участю в суспільне корисній діяльності, яка 

приносить заробіток або доход. 

 

ЗМ10 

Тема 10. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. 

Держава та її економічні функції 

Процес суспільного відтворення, як він здійснюється в реальному житті, є 

надзвичайно складним. Він характеризується дією об'єктивних економічних 

законів, які виявляються через свідому діяльність людей, що супроводжується 

зіткненням інтересів різних класів і соціальних груп, кожен з яких намагається 

максимально задовольнити власні інтереси. З огляду на це можна дати таке 

визначення господарському механізму. Економічні закони мають об'єктивний 

характер, тобто їх дія не залежить від волі і свідомості людини. Водночас 

діяльність людини має суб'єктивний характер, і закони визначають цю 



  

суб'єктивну діяльність тільки загалом, тільки наближено. Це означає, що 

діяльність людини в кожному конкретному випадку може не повністю 

відповідати, а інколи й суперечити вимогам об'єктивного економічного закону 

чи законів. 

 

ЗМ11 

Тема 11. Особливості розвитку перехідних економік 

Перехідна економіка характеризує проміжний етап у розвитку 

суспільства, на якому відбувається докорінна трансформація економічної 

системи. Зміст перехідної економіки складає формування нових елементів 

обраної суспільством моделі економічної системи. Воно дасть змогу в процесі 

здійснюваних змін новим елементам стати повнішими, а саму систему 

перетворити на цілісну. 

Перехідна економіка відрізняється від усталеної, ринкової, 

адміністративно-командної або змішаної цілим рядом специфічних ознак. 

Серед них слід виокремити наявність в ній перехідних економічних форм, котрі 

віддзеркалюють саме перехідний стан економічної системи, котрий передбачає 

поєднання нового і старого. Ці форми виражають взаємозв'язок між новим і 

старим, суперечливість розвитку перехідної економіки. 

 

ЗМ12 

Тема 12. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на 

економічний розвиток України. 

Основою глобалізації є потужні зміни в продуктивних силах, які в своєму 

розвитку вийшли на загально планетарний простір, який усе більшою мірою 

стає об'єктивно необхідною умовою їх функціонування. Саме ці зміни, які 

нагромаджувалися людством протягом усього його існування наприкінці 

минулого, на початку нинішнього століття призвели до появи багатоаспектних 

загальносвітових економічних процесів, осторонь яких вже не може стояти 

жодна окрема країна. Глобальна проблема – зв'язки та відносини між 

державами й соціальними системами, суспільством у загальнопланетарному 

масштабі, які зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і можуть бути 

розв'язані шляхом їх взаємодії. 
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3. Структура навчальної дисципліни «Економічна теорія» 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  у тому числі  

л с інд срс. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Тема 1.Економічна теорія як наука 20 6 6  8 

Тема 2. Виробництво, його сутність та роль у житті 

суспільства 
18 6 4  8 

Тема 3. Економічна система. Власність, її сутність, 

форми і місце в економічній системі 
13 4 4  5 

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва 13 4 4  5 

Тема 5. Сутність грошей, грошових систем і їх 

євролюція 
13 4 4  5 

Тема 6. Ринок  18 6 6  6 

Тема 7. Підприємництво і підприємство в системі 

ринкових відносин 
13 4 4  5 

Тема 8. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг. 13 4 4  5 

Тема 9. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх 

регулювання державою 
13 4 4  5 

Тема 10. Господарський механізм у системі суспільного 

відтворення. Держава та її економічні функції 
13 4 4  5 

Тема 11. Особливості розвитку перехідних економік 18 6 6  6 

Тема 12. Економічні аспекти глобальних проблем та їх 

вплив на економічний розвиток України 
13 4 4  5 

Модульний контроль 2  2   

Разом 180 56 56  68 

 

 

3.1. Лекції 

 

№ 

п/п 
Назва тем, змістовних блоків та модулів 

Кіл-ть 

год. 

1 2 3 

1 Тема 1. Економічна теорія як наука.  6 

2 Тема 2. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства 6 

3 Тема 3. Економічна система. Власність, її сутність, форми і місце в 

економічній системі 
4 

4 Тема 4. Форми організації суспільного виробництва 4 

5 Тема 5. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція 4 

6 Тема 6. Ринок 6 

7 Тема 7. Підприємництво і підприємство в системі ринкових відносин 4 

8 Тема 8. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг. 4 

9 Тема 9. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою 4 

10 Тема 10. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. 

Держава та її економічні функції 
4 

11 Тема 11. Особливості розвитку перехідних економік 6 

12 Тема 12. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний 

розвиток України 
4 

 Всього 56 



  

 

3.2. Лабораторні заняття не передбачено навчальним планом. 

 

3.3. Семінарські заняття 
№ 

п/п 
Назва тем  

Кіл-ть 

год. 
1 Тема 1.Економічна теорія як наука 6 

2 Тема 2. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства 4 

3 Тема 3. Економічна система. Власність, її сутність, форми і місце в 

економічній системі 
4 

4 Тема 4. Форми організації суспільного виробництва 4 

5 Тема 5. Сутність грошей, грошових систем і їх єволюція 4 

6 Тема 6. Ринок  6 

7 Тема 7. Підприємництво і підприємство в системі ринкових відносин 4 

8 Тема 8. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг. 4 

9 Тема 9. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою 4 

10 
Тема 10. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. 

Держава та її економічні функції 
4 

11 Тема 11. Особливості розвитку перехідних економік 6 

12 
Тема 12. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний 

розвиток України 
4 

 Модульний контроль 2 

 Всього 56 

 

 

3.4. Самостійна робота 

 
№ 

п/п 
Назва тем  

Кіл-ть 

год. 
1 Тема 1.Економічна теорія як наука 8 

2 Тема 2. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства 8 

3 Тема 3. Економічна система. Власність, її сутність, форми і місце в 

економічній системі 
5 

4 Тема 4. Форми організації суспільного виробництва 5 

5 Тема 5. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція 5 

6 Тема 6. Ринок  6 

7 Тема 7. Підприємництво і підприємство в системі ринкових відносин 5 

8 Тема 8. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг. 5 

9 Тема 9. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою 5 

10 
Тема 10. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. 

Держава та її економічні функції 
5 

11 Тема 11. Особливості розвитку перехідних економік 6 

12 
Тема 12. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний 

розвиток України 
5 

 Всього 68 
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4. Тематика індивідуальних та/або групових завдань 

 

Навчальним планом передбачено виконання аудиторної контрольної 

роботи. Варіант контрольної роботи обирається за  принципом відповідності 

останньої цифри числа варіанту і останньої цифри числа залікової книжки 

студента. Завдання відповідно до варіанту контрольної роботи складається з 

чотирьох різноманітних завдань:2 теоретичних питання та 2 практичні задачі. 

Метою виконання аудиторної контрольної роботи є поглиблення і 

закріплення студентами теоретичних знань з економічної теорії, набуття вмінь 

аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та 

висновки. Написання аудиторної контрольної роботи дає студентові 

можливість навчитися самостійно узагальнювати теоретичні положення, 

формулювати власні погляди стосовно невирішених теоретичних та 

практичних проблем економічної науки та економічного життя суспільства, 

обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх вирішення. 

 

 

5. Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

4.1. Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних балів. 

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між 

науково-педагогічними працівниками та студентами у процесі навчання, 

забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Поточний 

контроль проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-

контролю. 

4.2. Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 

заліку(диференційного), визначених навчальним планом у терміни, передбачені 

графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеному 

робочою програмою дисципліни. 

4.3. Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Атестація випускників 

проводиться за акредитованими спеціальностями та завершується видачею 

документів встановленого зразку про присудження відповідного ступеню 

освіти та присвоєння здобутої кваліфікації. Атестація здійснюється відкрито і 

гласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Методи навчання 

 

- лекція, семінари, домашнє завдання;  

-  технічні засоби  навчання;  

- слайд – технології (мультимедійні технології);  

- метод бесіди;  

- опорні конспекти;  

- дискусії;  

- презентації;  

- ділові ігри,  елементи ділових ігор;  

- обговорення актуальних статей, наукових статей в періодичних виданнях 

(газетах, журналах);  

- аналіз і обговорення різних випадків, ситуацій, які зустрічаються в 

практиці підприємств, установ. 

 

7. Методи контролю 

 

- усний індивідуальний контроль;  

- виконання самостійних завдань;   

- тестовий контроль;  

- реферат;  

- модульна контрольна робота; 

- семестровий екзамен. 
                 



 

 

8. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82-89 В 
добре  

75-81 С 
69-74 D 

задовільно  
60-68 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням  

дисципліни 

 

 

 

9. Методичне забезпечення 

 

1. Конспекти лекцій, опорні конспекти, схеми 

2. Методичні вказівки для проведення семінарських занять, плани. 

3. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студента 

4. Завдання для контролю за модулями навчального матеріалу 

5. Питання до екзаменів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

10. Перелік рекомендованої літератури, підручників, нормативних, 

методичних матеріалів 

 

Основна література 

1. Історія економічних учень: підручник : у 2 ч. / за ред. В.Д. Базилевича.- 3-

тє вид., виправл. і допов. - К. : Знання, 2006. - Ч. 1. - 582 с. ; Ч. 2. - 575 с. - 

(Класичний університетський підручник). 

2. Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / уклад.: В.Д. 

Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича.- К. : 

Знання, 2011. - 1198 с. 

3. Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, О. С. 

Марченко та ін.; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2016. – 268 с. 

4. Економічна теорія: Політекономія : підручник / заред. В.Д. Базилевича; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 9-те вид., доповн. - К. : Знання, 2014. - 710 с. -

(Класичний університетський підручник). 

5. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 448 с. 

6. Костюк В. С., Андрющенко А. М., Борейко І. П.Економічна теорія: Навч. 

пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 282 с. 

7. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: навч. посіб. 3-є вид., 

випр. і доп. К.: Знання, 2016. 684 с. 

8. Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко,О. С. 

Марченко та ін. ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2016. – 268 с. 

9. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : 

підручник /Л.В.Білецька, О.В.Білецький, В.І.Савич. – Київ, 2009. – 276 с. 

10. Економічна теорія: підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. 

Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2017. – 608 

11. Економічна теорія. Основи економічної теорії / навч. посібник / Укл. М. 

А. Слатвінський. – Умань : ФОП Жовтий О. О. , 2014. – 202 с. 

12. Економічна теорія/Під редакцією Предборського В.А. – К.: Кондор, 2003. 

13. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2016. – 450 с. 

14. Гриценко А. Еволюція вартості // Економіка України.– 2001.– №4. – С. 

45–55. 

15. Економічна теорія : підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. 

Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2017. – 608 

16. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2016. – 450 с. 
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