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ВСТУП 
 

Анотація 
Основи економіки – це базова навчальна дисципліна підготовки 

бакалаврів з економіки. Вона розпочинає цикл теоретичної та практичної 

підготовки майбутніх фахівців, закладає основи економічного мислення. Курс 

з основ економіки розкриває базові економічні категорії та закони, принципи 

економічних відносин і господарського механізму  в умовах обмеженості 

ресурсів.  

Курс «Основи економіки» призначений для надання студентам 

фундаментальних уявлень про економічну систему та економічні відносини, 

механізми їх функціонування та розвитку. Даний курс виступає базовим по 

відношенню до цілого ряду дисциплін, що читаються на старших курсах.  

Ключові слова: економіка, економічна система, власність, ринок, 

конкуренція, підприємництво, додана вартість, прибуток, господарський 

механізм, капітал, фактори виробництва та ін. 
    

 
Аbstract 

The basics of economics are a basic discipline for bachelor's degree in 

economics. She begins a cycle of theoretical and practical training of future 

specialists, laying the foundations for economic thinking. The course on the basics 

of economics reveals basic economic categories and laws, principles of economic 

relations and economic mechanism in the conditions of resource constraints. 

The course "Fundamentals of Economics" is designed to provide students 

with fundamental ideas about the economic system and economic relations, 

mechanisms of their functioning and development. This course is basic in relation to 

a number of disciplines that are read on senior courses. 

Key words: economy, economic system, property, market, competition, 

entrepreneurship, added value, profit, economic mechanism, capital, factors of 

production, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

05 

«Соціальні та поведінкові 

науки» 

За вибором 

 

Модулів - 2 
Спеціальність 051 

«Економіка» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –4 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

Спеціалізації: 

«Бізнес аналітика та управління 

персоналом і економіка праці»; 

«Економічна кібернетика та 

бізнес-інформатика» 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійної роботи 

студента – 6,0 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

22 год. 2 год. 

Практичні 
20 год. 8 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
78 год. 110 год. 

Індивідуальне завдання  
- 12год. 

Форма контролю: 

екзамен екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 53,8% 

для заочної форми навчання – 11,1%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в набутті студентами 

теоретичних знань з основоположних економічних понять, формування у них 

логіки економічного мислення й економічної культури, навчання їх базовим 

методам пізнання і аналізу економічних процесів і явищ.  

Основними завдання вивчення навчальної дисципліни «Основи 

економіки» є: 

→ оволодіння базовими економічними поняттями та категоріями; 

→ формування системи знань про загальні основи функціонування та 

розвитку економічних систем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



→ формування у майбутніх фахівців розуміння основних економічних явищ 

і процесів; 

→ закласти у студентів основи економічного мислення, яке опирається на 

знання економічних законів; 

→ засвоїти первинні навички раціональної економічної поведінки.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
→ сутність основоположних економічних понять та термінів; 

→ сутність економічних відносин, економічних законів і принципів; 

→ закономірності розвитку економічних систем та основи ефективного 

використання обмежених ресурсів для задоволення людських потреб, що 

невпинно зростають; 

→ основи функціонування ринку та товарних відносин; 

→ фундаментальні проблеми економіки; 

→ принципи раціональної поведінки економічних суб’єктів в ринкових 

умовах.  

вміти: 
→ вільно застосовувати категоріальний апарат економічної науки; 

→ мислити критеріями економічної доцільності при оцінці економічних 

явищ і процесів оточуючої дійсності; 

→  порівнювати різні економічні погляди та точки зору на суть економічних 

явищ і робити самостійні висновки; 

→ використовувати методи економічної науки та набуті знання в своїй 

професійній діяльності, виявляти проблеми економічного характеру; 

→ орієнтувати свою практичну діяльність на ефективне господарювання; 

→ самостійно вирішувати економічні задачі.  

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ. 
 
ТЕМА 1.Економіка: сутність, методи, функції. Економічна система.  
Сутність та функції економіки. Історичний процес становлення і розвитку 

економічної науки.Меркантилізм, фізіократи, класична політична економія. 

Марксистська політична економія. Основні напрями сучасної економічної 

науки: неокласицизм, кейнсіанство, монетаризм, інституціоналізм. Методи 

економіки.  

Структура і зміст економічної системи. Продуктивні сили, виробничі 

відносини, господарський механізм, як елементи та ознаки економічної 

системи. Еволюція економічних систем як форм господарювання. Типи 

економічних систем: традиційна (натуральна) економіка, ринкова, командно-

адміністративна, змішана, економіка перехідного періоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 2.Економічні потреби та інтереси. Економічні відносини 
власності.  

Економічні потреби, їх суть і структура. Закон зростання потреб і 

механізм його дії. Економічні інтереси, їх сутність і структура. Економічні 

суперечності, їх характер та класифікація. Діалектика взаємозв’язку інтересів і 

потреб (проблема економічного вибору). Суперечності - фактор економічного 

розвитку.  

Власність в системі економічних відносин. Суб’єкти й об’єкти власності. 

Основні типи та форми власності. Приватна власність. Колективна, 

комунальна та державна власність. Інтелектуальна власність. Приватна 

власність. Відносини власності. Ступені реалізації прав власності: володіння, 

розпорядження, користування.Сучасні тенденції розвитку форм власності. 

 

ТЕМА 3.Суспільне виробництво: зміст, форми та ресурсне 
забезпечення. 

Сутність та фази суспільного виробництва.  Фактори виробництва, їх 

класифікація та взаємодія. Економічні ресурси. Закон рідкості ресурсів. 

Ефективність виробництва. Соціальна та економічна ефективність суспільного 

виробництва. Критерії та показники ефективності виробництва, шляхи її 

підвищення. Еволюція виробництва, натуральне і товарне виробництво. 

Причини та умови виникнення і розвитку товарного виробництва. 

Матеріальне і нематеріальне виробництво. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ. 

 
ТЕМА 4.Товар та його вартість. Грошові відносини.  
Товарне виробництво, його загальні основи, суперечності та історичні 

етапи розвитку. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в 

товарі. Вартість. Мінова вартість. Споживча вартість та її показники. Додана 

вартість. Теорії, що визначають вартість (цінність) товару.  

Гроші в системі товарних відносин. Виникнення і розвиток грошових 

відносин. Функції грошей. Види грошей: товарні, символічні (паперові), 

кредитні, електронні.  Закон грошового обігу.  

 
ТЕМА 5.Ринок та ринкові економічні відносини.  
Визначення ринку. Роль і функції ринку. Характеристика системи ринків. 

Види ринків. Інфраструктура ринку. Основи теорії попиту та пропозиції. 

Попит. Закон попиту, його графічне відображення. Пропозиція. Закон 

пропозиції та його графічне відображення. Нецінові фактори попиту і 

пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції в умовах ринкової економіки. 

Ринкова рівновага. Ціна рівноваги. Еластичність попиту та пропозиції. Ціна 

товару і фактори, що на неї впливають.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 6.Конкуренція в ринковій економіці.  
Сутність конкуренції. Умови виникнення конкуренції. Економічний закон 

конкуренції. Методи і способи конкурентної боротьби. Цінова і нецінова кон-

куренція. Типи конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція. Ринкова 

класифікація видів конкуренції. Чиста конкуренція, монополістична й 

олігополістична конкуренція. Конкуренція і монополія. Захист конкуренції. 

Антимонопольне законодавство. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 

 
ТЕМА 7.Підприємництво в ринковій економіці.Капітал 

підприємства.  
Суть, умови та види підприємницької діяльності. Організаційно-правові 

форми підприємництва. Підприємство (фірма): суть, ознаки та види. Критерії 

класифікації: власність, розмір, сфери функціонування. 

Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст і структура. Роль 

капіталу у ринковій економіці Класифікація капіталу підприємства. Основний 

та оборотний капітал, його структура. Кругообіг та обіг капіталу 

підприємства. 

 

ТЕМА 8.Витрати та прибуток підприємства.  
Загальна характеристика витрат. Поняття витрат та їх класифікація. Суть 

прибутку на підприємстві.Класифікація доходів підприємства. Теорія 

прибутку. Норма прибутку і рентабельність.Причини збитковості підприємств 

і шляхи її подолання. 

 

ТЕМА 9. Робоча сила та заробітна плата у підприємницькій 
діяльності. 

Робоча сила як товар. Властивості товару робоча сила. Процес створення 

вартості та нової споживчої вартості.  Заробітна плата: суть, форми, системи. 

Номінальна та реальна заробітна плата. Прожитковий мінімум.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТА 
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ.  

 
ТЕМА 10.Суспільне відтворення.  
Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний продукт. 

Національне багатство та його структура. Національний дохід та його роль в 

суспільному відтворенні. Розподіл та перерозподіл суспільного продукту.  
 

ТЕМА 11.Економічне зростання та циклічний характер суспільного 
відтворення.  

 Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх 

роль в економічному зростанні. Фактори економічного зростання. Вплив НТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на економічний розвиток. Теорії і моделі економічного зростання.  

Економічні цикли: сутність, види. Фази економічних циклів. Економічні 

кризи.   

 

4. Структура навчальної дисципліни  
 

  Кількість годин 

Назви змістових Денна форма Заочна форма 

модулів і тем усьо-
го 

у тому числі усьо- 
го 

у тому числі 

  л п с.р. л п інд. с.р. 

Модуль 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Тема 1. Економіка: сутність, 
методи, функції. Економічна 

система. 
10 2 2 6 13 1 1 1 10 

Тема 2. Економічні потреби та 
інтереси. Економічні відносини 

власності. 
12 2 2 8 10   1 1 8 

Тема 3. Суспільне виробництво: 
зміст, форми та ресурсне 

забезпечення. 
10 2 2 6 12   1 1 10 

Разом за змістовим модулем 1 32 6 6 20 35 1 3 3 28 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 
Тема 4. Товар та його вартість. 

Грошові відносини. 
10 2 2 6 11 1 1 1 8 

Тема 5. Ринок та ринкові 
економічні відносини. 

12 2 2 8 11   1 2 8 

Тема 6. Конкуренція в ринковій 
економіці. 

10 2 2 6 13   1 2 10 

Разом за змістовим модулем 2 32 6 6 20 35 1 3 5 26 
Модуль 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 

Тема 7. Підприємництво в 
ринковій економіці. Капітал 

підприємства. 
12 2 2 8 13   1 2 10 

Тема 8. Витрати та прибуток 
підприємства. 

12 2 2 8 11   1 2 8 

Тема 9. Робоча сила та заробітна 
плата у підприємницькій 

діяльності. 
12 2 2 8         10 

Разом за змістовим модулем 3 36 6 6 24 24 0 2 4 28 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ. 

Тема 10. Суспільне відтворення. 9 2 1 6         8 

Тема 11. Економічне зростання 
та циклічний характер 

суспільного відтворення. 
11 2 1 8         8 

Разом за змістовим модулем 4 20 4 2 14 0 0 0 0 16 

УСЬОГО 120 22 20 78 94 2 8 12 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Теми практичних занять 

 

№з/п Теми і зміст практичних занять 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 

Тема 1.Економіка: сутність, методи, функції. 
Економічна система.  
Сутність та функції економіки. Методи економіки. 
Сутність та структура економічної системи. 
Продуктивні сили, виробничі відносини, 
господарський механізм як елементи економічної 
системи. Типи економічних систем. 

2 1 

2 
 

Тема 2.Економічні потреби та інтереси. 
Економічні відносини власності.  
Економічні потреби та інтереси, їх суть, структура і 
діалектичний взаємозв’язок. Власність в 
економічних відносинах. Типи і форми власності.  

2 1 

3 

Тема 3.Суспільне виробництво: зміст, форми та 
ресурсне забезпечення.  
Суть і фази суспільного виробництва. Фактори 
виробництва, їх класифікація та взаємодія. 
Ефективність виробництва. 

2 1 

3 

Тема 4.Товар та його вартість. Грошові 
відносини.   
Товарне виробництво. Товар і його властивості. 
Вартість. Мінова вартість. Споживча вартість та її 
показники. Додана вартість. Гроші в системі 
товарних відносин. Функції та види грошей.  

2 1 

4 

Тема 5.Ринок та ринкові економічні відносини. 
Сутність і функції ринку. Види ринків. 
Інфраструктура ринку. Попит та пропозиція на 
ринку. Ринкова рівновага. Ціна товару та фактори її 
формування.  

2 1 

5 

Тема 6.Конкуренція в ринковій економіці. 
Сутність конкуренції. Методи і способи 
конкурентної боротьби.Ринкова класифікація видів 
конкуренції.Захист конкуренції. Антимонопольне 
законодавство. 

2 1 

6 

Тема 7.Підприємництво в ринковій 
економіці.Капітал підприємства.  
Суть, умови та види підприємницької діяльності. 
Організаційно-правові форми підприємництва. 
Підприємство (фірма): суть, ознаки та види. Сутність 
капіталу, його матеріально-речовий зміст і 
структура. Класифікація капіталу підприємства. 
Кругообіг та обіг капіталу підприємства. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Тема 8.Витрати та прибуток підприємства. 
Загальна характеристика витрат та їх класифікація. 
Класифікація доходів підприємства. Теорія  
прибутку. Норма прибутку і рентабельність.Причини 
збитковості підприємств і шляхи її подолання. 

2 1 

 

Тема 9. Робоча сила та заробітна плата у 
підприємницькій діяльності. 
Робоча сила як товар. Властивості товару робоча 
сила. Процес створення вартості та нової споживчої 
вартості.  Заробітна плата: суть, форми, системи. 
Номінальна та реальна заробітна плата. 
Прожитковий мінімум.  

2  

 

Тема 10. Суспільне відтворення. 
Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний 
продукт. Національне багатство та його структура. 
Національний дохід та його роль в суспільному 
відтворенні. Розподіл та перерозподіл суспільного 
продукту.  

1  

 

Тема 11. Економічне зростання та циклічний 
характер суспільного відтворення. 
Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження 
та інвестиції, їх роль в економічному зростанні. 
Фактори економічного зростання. Вплив НТР на 
економічний розвиток. Теорії і моделі економічного 
зростання. Економічні цикли: сутність, види. Фази 
економічних циклів. Економічні кризи.  

1  

сього 20 8 
 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

Вид самостійної роботи Кількість годин 

Підготовка до аудиторних занять  (0,5 год. /1 год. занять). 21 

Підготовка до контрольних заходів 

(6 год. на 1 кредит ЄКТС). 
24 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 
33 

Всього 78 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№з/п  Назва теми 
Кількість годин 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1. 
Тема 1. Економіка: сутність, методи, функції. 

Економічна система. 
6 10 

2. Тема 2. Економічні потреби та інтереси. Економічні 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



відносини власності. 

3. 
Тема 3. Суспільне виробництво: зміст, форми та 
ресурсне забезпечення. 

6 10 

4. Тема 4. Товар та його вартість. Грошові відносини. 6 8 

5. Тема 5. Ринок та ринкові економічні відносини. 8 8 

6. Тема 6. Конкуренція в ринковій економіці. 6 10 

7. 
Тема 7. Підприємництво в ринковій економіці. 
Капітал підприємства. 

8 10 

8. Тема 8. Витрати та прибуток підприємства. 8 8 

9. 
Тема 9. Робоча сила та заробітна плата у 
підприємницькій діяльності. 

8 10 

10. Тема 10. Суспільне відтворення. 6 8 

11. 
Тема 11. Економічне зростання та циклічний 
характер суспільного відтворення. 

8 8 

Всього 78 98 

 
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачене для студентів 

заочної форми навчання у вигляді контрольної роботи. Контрольна робота 

охоплює основні теми навчальної дисципліни «Основи економіки» і 

зорієнтована на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих при 

вивченні дисципліни, та набуття практичного досвіду їх використання у 

професійній діяльності.  

Контрольна робота для студентів заочної  форми навчання виконується 

відповідно до Методичних рекомендацій для до виконання індивідуальної 

роботи з дисципліни «Вступ до економіки, менеджменту та управління 

персоналом» для студентів заочної форми навчання (06-05-25).  

 

 

8. Методи навчання 

При викладаннінавчальноїдисципліни «Основи економіки» використовується 

інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання із 

застосуванням : 

→ лекцій у формі діалогу та презентаційного відображення; 

→ опорного роздаткового матеріалу;  

→ індивідуальних завдань для вирішення практичних вправ та задач; 

→ тестування. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

→ мультимедійна презентація лекційного матеріалу за окремими темами; 

→ друковані роздаткові матеріали. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Методи контролю 
 

Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточного та 

підсумкового  контролю знань за ЄКТС.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 

такі: 

→ виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

→ глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних 

джерелах; 

→ вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

→ характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

→ вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

→ вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатівпоточної роботипроводиться за такими критеріями: 

0% завдання не виконано; 

40% 

завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% 

завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог; 

80% 
завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

денної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань: 

→ поточне тестування у вигляді  контрольних завдань; 

→ підсумкове тестування. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

заочної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання 

знань: 

→ оцінювання індивідуально-дослідного завдання; 

→ підсумкове тестування. 

При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-

бальна шкала оцінювання. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 40 100 
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 

11.Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Значення оцінки  

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 
 

1. Методичнірекомендації для практичних занять та самостійноїроботи з 

дисципліни«Вступ до економіки, менеджменту та управління персоналом» / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3514/ 

2. Методичнірекомендації до виконанняіндивідуальноїроботи з 

дисципліни«Вступ до економіки, менеджменту та управління персоналом» 

для студентівзаочноїформинавчання / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/3460/ 

 
13. Рекомендована література 

 

Базова 
1. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія 

(Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка): Підручник для 
студентівекономічнихспеціальностейвищихнавчальнихзакладів. – К, 2009.- 
277с. 

2. Економічнатеорія: Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. – К., 2006. 
3. Козака Ю.Г. Основи економічної теорії. Навч. посіб./ За ред. Козака Ю.Г., 

Шаповал С.С. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. 
4. Мочерний С . В . Основи економічної теорії: навч. посіб. – К.: Академія, 

2006. – 504 с. 
5. Основи економіки: Навч. посібник / О.О.Беляєв, А.С.Бебело, В.М. 

Сукноваленко   та ін. – К.: КНЕУ, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Основиекономічноїтеорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. 
С. Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 448 с. 

7. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. редакцією Ю.В.Ніколенка. – 
Київ, 2003. 

8. Шевченко Л.С. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. д-ра 
екон.наук, проф. Л.С. Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 448 с.  

Допоміжна 
9. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посібник. – К., 2005. 
10. Воробйов Є.М. та ін. Економічна теорія: Посібник вищої школи / Під заг. 

ред. Є.М.Воробйова. – Харків; Київ, 2001 
11. Злупко, С. М. Історія економічної теорії: підручник / С. М. Злупко. – 2-ге 

вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2005. – 719 с. 
12. Мазур О.Є. Основи економіки. Теорія і практикум: навчальний посібник / 

О.Є.Мазур. – К.: Лібра, 2008. – 208 с. 
13. Тлумачний словник економіста / ред. С. М. Гончарова. – Рівне: НУВГП, 

2008. – 264 с. 
Електронний репозиторій НУВГП 

14. Гронтковська Г. Е. Економічна теорія : навч. посіб. для самостійного 
вивчення дисципліни / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік, О. І. Ряба. – Рівне : 
НУВГП, 2010.– 369 с./ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2060/ 

 
14. Інформаційні ресурси 

 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/  
2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/  
3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  
4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6)/[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  
6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/  
7. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/  
8. Цифровий репозиторій Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568  

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


