
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ соціально-психологічної освіти та управління 

 

КАФЕДРА аналітичної економіки та менеджменту 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

полковник поліції 

 

___________ Андрій ФОМЕНКО 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

 

 

 

Освітній ступінь  ___бакалавр_____ 
                                                        (назва ступеня вищої освіти) 

Спеціальність           073 «Менеджмент» 
                                                                (шифр і назва) 

Освітня програма     «Фінансово-економічна безпека  

                                   та ризик-менеджмент» від 30.08.2016 № 463 
                                                                (назва, дата і № наказу про затвердження ОП) 

Статус навчальної дисципліни: обов’язкова 
                                                                                       (обов’язкова або вибіркова) 
Мова навчання:: українська  

  

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2019 



Економічна теорія // Робоча програма навчальної дисципліни. – Дніпро: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. – __ с. 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

 

Паршина О.А., професор, доктор економічних наук 

 

Фісуненко Н.О., кандидат економічних наук, старший викладач 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

 

Кобзар Н.І. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

економічної теорії та права ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри аналітичної економіки та менеджменту 

 «27» серпня 2019 р., протокол № 1 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою Університету 

__.__. 2019 р., протокол № __ 

 

 

Схвалено Вченою радою Університету, рекомендовано до використання в 

освітньому процесі протягом трьох років. «__» ________ 2019, протокол №__. 
                                                                     (до 5 років) 



Метою 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.. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є історія України, 

правознавство. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) основні економічні категорії і поняття економічної теорії;  

2) критерії оцінки економічних явищ та процесів ;показники, що їх 

визначають; 

3) економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, 

обміном і споживанням життєвих благ у різних економічних системах; 

4) механізм дії і використання економічних законів на макро- і 

мікрорівнях для досягнення максимального соціально-економічного ефекту; 

5) стратегічні тенденції еволюції соціально-економічних систем у XXI 

столітті. 

 

вміти: 

1) обґрунтовувати загальні основи економічного життя суспільства; 

2) розкривати закономірності розвитку суспільного виробництва; 

3) з’ясовувати механізм дії економічних законів і механізм 

використання їх суб’єктами господарської діяльності в умовах ринкової 

економіки; 

4) визначити шляхи формування соціально – орієнтованої економіки; 

5) визначити попит і пропозицію, ринкову ціну і ринкову рівновагу; 

6) аналізувати економічні функції держави; 

7) орієнтуватись в економії світового господарства і міжнародних 

економічних відносин; 

8) визначити економічні аспекти глобальних проблем і шляхи їх 

розв’язання. 

 

Професійні компетентності за результатами вивчення «Економічна 

теорія»: 

 

ЗК3 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК4 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК8 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

СК1 – Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях 

СК3 – Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної інституціональної науки 



СК4 – Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі інституціональних методів, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати 

СК11 – Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних інституціональних систем і процесів та із 

застосуванням сучасного методичного інструментарію 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно). 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Предмет і метод економічної теорії 

 

Розвиток економічної думки й становлення науки «Економічна теорія». 

Етапи формування економічної теорії як науки. Концепції різних шкіл 

економічної думки (меркантилістів, фізіократів, представників класичної 

школи політичної економії та ін.). 

Предмет та категорійний апарат економічної теорії. Соціально-економічні 

та організаційно-економічні відносини. Економічні категорії. Економічні 

закони: сутність, об’єктивний характер, механізм використання. Позитивна і 

нормативна політична економія. 

Загальні та конкретні методи наукового пізнання та їх використання. 

Функції економічної теорії.  

 

ТЕМА 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер 

праці 

 

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. 

Товари та послуги. Засоби виробництва та предмети особистого споживання. 

Економічні ресурси, їх класифікація. Обмеженість ресурсів. Матеріальне та 

нематеріальне виробництво. 

Виробничі можливості суспільства та результати виробництва. Крива 

виробничих можливостей і проблема економічного вибору. Альтернативна 

вартість. Основні фактори виробництва. Основні форми суспільного 

господарства. Суспільне господарство. Еволюція суспільного господарства. 

Сутність та основні риси натурального господарства. Товарне господарство. 

Умови виникнення товарного виробництва. Товар і його властивості. 

 

ТЕМА 3. Економічні потреби та інтереси  

 

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. Суперечності - джерело розвитку. 

Економічні потреби та інтереси. Економічні потреби суспільства, їх сутність і 

класифікація. Закон зростання потреб. Економічні інтереси, їх види. Діалектика 

взаємозв’язку інтересів і потреб. 

 

ТЕМА 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічні системи 

та закони їх розвитку 

 

Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного 

розвитку. Загальний економічний закон розвитку економіки. Сучасні 

дослідження розвитку суспільства. Зміст економічної системи та її структурні 

елементи. Складові (ланки) економічної системи. Типи економічних систем. 



Місце і роль людини в економічній системі. Місце і роль людини в економічній 

системі. 

 

ТЕМА 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і 

гроші 
 

Натуральне виробництво і його особливості. Товарне виробництво, умови 

та причини його виникнення. Товар і його властивості. Закон вартості і його 

роль у розвитку товарного виробництва. Теорії вартості. 

Еволюція форм вартості і виникнення грошей. Гроші, їх сутність і 

функції. Закон грошового обігу. Інфляція. Закон вартості та його функції. 

Гроші, їх походження та сутність. Виникнення та сутність грошей. Функції 

грошей. 

Закон грошового обігу. Види грошей. Ціна товару та фактори, що на неї 

впливають. 

Характеристика теорій, що визначають вартість товару. Теорія витрат 

виробництва. Теорія граничної корисності.  

 

ТЕМА 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і 

заробітна плата 

 

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Капітал як економічна 

категорія. Загальна характеристика процесу перетворення грошей у капітал. 

Теорії про сутність капіталу. Загальна формула руху капіталу. Попит та 

пропозиція капіталу.  

Види та форми капіталу. Людський капітал. Інтелектуальний капітал. 

Інформаційний капітал. Виробничий капітал. Підприємницький капітал. 

Фінансовий капітал. 

Капітал і праця. Взаємозв’язок капіталу з працею. Теорії заробітної плати. 

Визначення вартості робочої сили. Сутність, форми та системи заробітної 

плати. Номінальна і реальна заробітна плата, їх взаємозв’язок. Мінімальна 

заробітна плата та її критерії. Встановлення мінімальної заробітної плати. 

 

ТЕМА 7. Ринок, його сутність і функції. Моделі ринку. Конкуренція і 

ціноутворення 

 

Ринок: сутність, види, функції. Визначення ринку. Роль і функції ринку. 

Характеристика системи ринків. Види ринків. 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. Конкуренція та її сутність. 

Конкуренція та її сутність. Ринкова конкуренція. Функції та форми 

конкуренції. Конкуренція і монополія. Конкуренція і моделі ринків. 



Особливості ціноутворення на різних ринках. Особливості ринкових відносин в 

Україні. 

Моделі ринків. Характеристика ринку досконалої конкуренції. Ринок 

недосконалої конкуренції: монополістична конкуренція, монополія, олігополія. 

Особливості ціноутворення на різних ринках. 

Інфраструктура ринку. Поняття інфраструктури ринку. Фактори, що 

впливають на інфраструктуру. Функції ринкової інфраструктури. Фондові та 

товарні біржі. Ринок позичкового капіталу. Фінансово-кредитні установи. 

 

ТЕМА 8. Домогосподарства і системи економічних відносин 

 

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Загальна 

характеристика домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці на 

сучасному етапі розвитку. Домогосподарства як постачальники ресурсів. 

Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на 

особисте споживання, податки і заощадження. Витрати на споживання. Місце 

домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів. 

 

ТЕМА 9. Макроекономічна рівновага 

 

Сутність сукупного попиту та його модель. Структура сукупного попиту. 

Споживчий попит, інвестиційний попит, попит держави. Цінові фактори, що 

впливають на сукупний попит: ефект багатства, зміна процентної ставки, обсяг 

та структура імпорту. Крива сукупного попиту (D). Нецінові фактори впливу на 

сукупний попит. Сукупна пропозиція. Короткострокова крива сукупної 

пропозиції. Довгострокова крива сукупної пропозиції. Чинники, які впливають 

на сукупну пропозицію: цінові та нецінові фактори. Класична крива сукупної 

пропозиції. «Сукупний попит – сукупна пропозиція». Порушення рівноваги 

сукупного попиту та сукупної пропозиції. Механізм відновлення рівноваги. 

 

ТЕМА 10. Економічне зростання, циклічність розвитку 
 

Макроекономічна нестабільність: інфляція і безробіття. Інфляція як 

економічна категорія. Чинники і форми прояву інфляції. Інфляція попиту 

інфляція витрат. Соціально-економічні наслідки інфляції. Безробіття як один з 

проявів нестабільності загальної ринкової рівноваги. Рівень безробіття, 

чинники, які обумовлюють безробіття. Крива Філіпса. 

Циклічний розвиток економіки. Причини циклічного розвитку економіки. 

Теорії циклічного розвитку економіки. Фази економічного циклу. Економічні 

кризи, їх причини та наслідки. Особливості сучасних циклів. Державне 

антициклічне регулювання економіки. 

 

 

 

 

ТЕМА 11. Державне регулювання економіки 



 

Ринок і держава. Роль держави в економіці. Економічні функції держави. 

Форми і методи державного регулювання економіки. Державний сектор 

економіки і державне підприємництво., як спосіб реалізації економічних 

функцій держави. Бюджетне регулювання.  

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Економічна теорія» передбачено: 

- для денної / заочної форми навчання (І семестр) – залік; 

- для денної / заочної форми навчання (ІІ семестр) – екзамен; 

- для денної / заочної форми навчання (ІІ семестр) – курсова робота 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних 

критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку використовуваної 

числової (рейтингової) шкали. 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів для денної / заочної 

форми навчання 
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Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 



2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів денної форми 

навчання 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному 
обсязі. Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час самостійної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів денної форми 

навчання 



Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та 
практичні вміння; всі розрахункові завдання, передбачені 
індивідуальною роботою, виконані в повному обсязі. Під час 
індивідуальної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час індивідуальної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені 
планом індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів для заочної форми 

навчання 

Б
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ПОЯСНЕННЯ 

21-30 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному обсязі. 
Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
економічної теорії та практики. 



11-20 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час самостійної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді 
на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

1-10 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів для заочної форми 

навчання 
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ПОЯСНЕННЯ 

7-10 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та практичні 
вміння; всі розрахункові завдання, передбачені індивідуальною роботою, 
виконані в повному обсязі. Під час індивідуальної роботи 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання та розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, економічної теорії та практики. 

4-6 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час індивідуальної роботи продемонстрована ініціативність. 
Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства, економічної теорії та практики. 

1-3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 



0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Для денного навчання: 

 

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни «Економічна 

теорія» за І семестр здійснюється відповідно до формули:  

П=ПК+З≤100, 

 де ПК – бали за поточний контроль (40-60 балів),       

З – бали за результатами складання заліку 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий 

контроль 

ЗАЛІК (З) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

 

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни «Економічна 

теорія» за ІІ семестр здійснюється відповідно до формули:  

П=ПК+З≤100, 

 де ПК – бали за поточний контроль (40-60 балів),       

З – бали за результатами складання заліку 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий 

контроль 

ЕКЗАМН (Е) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

 

Для заочної форми навчання: 

 

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни «Економічна 

теорія» за І семестр здійснюється відповідно до формули:  

П=ПК+З≤100, 

 де ПК – бали за поточний контроль (40-60 балів),       

З – бали за результатами складання заліку 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль  

 

ЗАЛІК (З)/ 

 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 20 ≤ 30 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 



 

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни «Економічна 

теорія» за ІІ семестр здійснюється відповідно до формули:  

П=ПК+З≤100, 

 де ПК – бали за поточний контроль (40-60 балів),       

З – бали за результатами складання заліку 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий 

контроль 

ЕКЗАМН (Е) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

 

Підсумкова оцінка для денної/заочної форми навчання з дисципліни 

«Економічна теорія» визначається як середньозважене оцінок, отриманих 

Здобувачем за кожен семестр вивчення дисципліни. Саме ця оцінка 

виставляється у додаток до диплома. 

 

П=  
w1*П1+w2*П2 +...wN*ПN 

≤100, 
w1+w2+wN 

де П – підсумкова оцінка з навчальної дисципліни; 

П1, П2, …ПN – підсумкові оцінки (за 100-бальною шкалою) за кожен 

семестр вивчення дисципліни, незалежно від форми контролю (залік, екзамен); 

N – кількість семестрів, протягом яких вивчалася дисципліна; 

w1, w2, …wN – кількість кредитів ЄКТС дисципліни у відповідному 

семестрі. 

 

Критерії переведення оцінок за 100-бальною шкалою у національну шкалу та 

шкалу ЄКТС для денної та заочної форми навчання 

Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

О ц і н к а  з а  ш к а л о ю  Є К Т С 

Залік Екзамен

/ 

диферен

ційован

ий залік 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

90–100 

за
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Відмінно А 

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу засвоєний у повному 

обсязі; сформовані необхідні практичні навички роботи із 
засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені 
програмою навчання, виконані в повному обсязі. 

83–89 Добре B 

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний у 

повному обсязі; в основному сформовані необхідні 
практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі 

навчальні завдання, передбачені програмою навчання, 
виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимальної. 



Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

О ц і н к а  з а  ш к а л о ю  Є К Т С 

Залік Екзамен

/ 

диферен

ційован

ий залік 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

75–82 C 

«Добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний цілком; в 

основному сформовані практичні навички роботи із 
засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені 
програмою навчання, виконані, якість виконання жодного з 
них не оцінена мінімальною кількістю балів, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

68–74 

Задовіль

но 

D 

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу засвоєний не 

повністю, але прогалини не носять істотного характеру; в 

основному сформовані необхідні практичні навички роботи 
із засвоєним матеріалом; більшість передбачених 
програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять помилки. 

60–67 E 

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково; не сформовані деякі практичні навички роботи; 
частина передбачених програмою навчання навчальних 
завдань не виконані або якість виконання деяких з них 
оцінено числом балів, близьким до мінімального. 

35–59 

Н
ез

а
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Незадові

льно 

FX 

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу 
засвоєний частково; не сформовані необхідні практичні 
навички роботи; більшість навчальних завдань не виконано 
або якість їх виконання оцінено кількістю балів, близькою 
до мінімальної; при додатковій самостійній роботі над 
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного 

складання). 

1–34 F 

«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу 
не засвоєний; не сформовані необхідні практичні навички 
роботи; всі виконані навчальні завдання містять грубі 
помилки або не виконані взагалі; додаткова самостійна 
робота над матеріалом курсу не призведе до значного 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

 

Параметри та критерії оцінювання курсових робіт ЄКТС для денної та заочної 

форми навчання 
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Критерії оцінювання 

1. Оцінювання курсової роботи під час рецензування (0-60 балів) 

1.1. Відповідність змісту 

курсової роботи темі та 

затвердженому плану; 

логічність та послідовність 

викладення матеріалу. 

0-10 

5 – зміст роботи (окремих розділів, підрозділів) частково не 

відповідає темі та плану (є вужчим або, навпаки ширшим, 

неконкретним); відсутня або порушується логічність та 

послідовність викладення матеріалу; 

10 – зміст курсової роботи відповідає темі та затвердженому плану; 

матеріал викладено логічно та послідовно. 

1.2. Правильність визначення 

мети, завдань, об’єкта та 

предмета курсової роботи. 

0-5 

0 – неправильно (або частково) визначено мету, завдання, об’єкт та 

предмет курсової роботи; 

5 – правильно визначено мету, завдання, об’єкт та предмет курсової 
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Критерії оцінювання 

роботи. 

1.3. Ступінь розкриття 

теоретико-правових аспектів 

проблеми, обраної для 

дослідження, та коректність 

використання поняттєвого 

апарату. 

0-10 

0 – теоретико-правові аспекти проблеми не розкрито; поняттєвий 

апарат не сформовано; 

5 – вільне оперування поняттєвим апаратом, теоретико-правові 

аспекти проблеми розкрито частково; 

10 – представлено власні підходи до формування поняттєвого 

апарату, теоретико-правові аспекти проблеми розкрито. 

1.4. Наявність критичних 

порівнянь та узагальнень 

різних точок зору та підходів 

до постановки та розв’язання 

проблеми. 

0-10 

0 – критичні порівняння та узагальнення відсутні; 

5 – наведено різні точки зору та підходи до постановки та 

розв’язання проблеми, але вони не проаналізовані та не 

супроводжені коректними узагальненнями; 

10 – критичні порівняння наявні, проаналізовані автором та 

супроводжені коректними узагальненнями з визначенням власної 

позиції. 

1.5. Використання в роботі 

даних щодо практичної 

діяльності ОВС (статистичні 

дані, зразки процесуальних 

документів, приклади), 

наявність відповідних 

додатків. 

0-10 

0 – дані практичної діяльності ОВС в роботі не використані; 

5 – додатки є, але вони не знайшли відображення в змістовній 

частині роботи; 

10 – представлені додатки (статистичні дані, зразки процесуальних 

документів, приклади) кореспондуються зі змістом курсової роботи. 

1.6. Обсяг та адекватність 

використання при написанні 

роботи навчальних, наукових, 

методичних видань, 

нормативних актів; 

дотримання етики посилань, 

правильність їх технічного 

оформлення. 

0-10 

0 – використано матеріали лише навчальних підручників та 

посібників (до 15 джерел), етика посилань не дотримана; 

5 – використано матеріали навчальних підручників та посібників, 

періодичних видань (понад 25 джерел), етика та правильність 

технічного оформлення посилань дотримана частково; 

10 – використано матеріали навчальних підручників та посібників, 

монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних 

видань та мережі Internet (понад 35 джерел), дотримана етика 

посилань та правильність їх технічного оформлення. 

1.7. Відповідність технічного 

оформлення курсової роботи 

встановленим вимогам (обсяг 

роботи; культура мови і 

письма, акуратність; 

параметри сторінки; 

правильність оформлення 

титульного аркуша; 

дотримання терміну подання 

курсової роботи на реєстрацію 

та рецензування). 

0-5 

0 – курсова робота оформлена з суттєвими порушеннями 

встановлених вимог; 

5 – курсова робота оформлена з дотриманням встановлених вимог. 

2. Оцінювання курсової роботи під час захисту (0-40 балів) 

2.1. Вміння чітко та правильно 

викласти мету, завдання, 

об’єкт, предмет та основні 

результати дослідження. 0-10 

0 – Здобувач неспроможний чітко та правильно викласти мету, 

завдання, об’єкт, предмет та основні результати дослідження; 

5 – Здобувач допускає плутанину при викладенні мети, завдання, 

об’єкта, предмета курсової роботи, не може чітко сформулювати 

основні результати дослідження; 

10 – Здобувач чітко та правильно формулює мету, завдання, об’єкт, 

предмет та основні результати дослідження. 

2.2. Використання додатків 

при викладенні основних 

результатів дослідження 

0-10 

0 – матеріал, викладений в додатках, при доповіді не використано; 

10 – доповідь супроводжена посиланнями на використані матеріали 

практики ОВС. 

2.3. Повнота та 

обґрунтованість відповідей за 

темою роботи. 0-20 

0 – Здобувач неспроможний надати відповіді на поставлені 

запитання; 

10 – Здобувач надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на 

поставлені запитання; 

20 – Здобувач надає повні відповіді на поставлені запитання, 
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обґрунтовує відповідь посиланням на навчальні видання, 

нормативні акти. 

Примітка: При поверненні курсової роботи на доопрацювання можуть застосовуватися штрафні санкції – до 

20 балів, на які зменшується загальна напрацьована кількість балів. 

Підставами для повернення курсової роботи на доопрацювання є: 

1. Невідповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану. 

2. Плагіат. 

 

Для навчальної дисципліни «Економічна теорія» засобами діагностики 

знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль (може 

проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування зокрема з 

використанням системи управління дистанційним навчанням «Moodle»), 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень, студентські 

презентації та виступи на наукових заходах, виступу на семінарських заняттях, 

ділових ігор, рефератів, есе. 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

 

Мультимедійне обладнання 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 

Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності) 



Додаток 1.1. 

до Робочої програми 

з навчальної дисципліни 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

__________ Лариса НАЛИВАЙКО 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

Освітній ступінь бакалавр                       Спеціальність 073 «Менеджмент» 
                             (назва ступеня вищої освіти)                                                            (шифр і назва) 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ДЕННА Обсяг  3  кредити ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління  
                                                            (повна назва або скорочена)     

 

Курс __1___  Групи  _Б-М-941 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Предмет і метод економічної теорії 14 4 2 2  10 

2 
Виробництво матеріальних благ і послуг. 

Продукт і характер праці 
16 6 2 4 

 
10 

3 Економічні потреби та інтереси 14 4 2 2  10 

4 
Соціально-економічний устрій суспільства. 

Економічні системи та закони їх розвитку 
14 4 2 2 

 
10 

5 
Товарна форма організації суспільного 

виробництва. Товар і гроші 
14 4 2 2 

 
10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Капітал: процес виробництва і 

нагромадження. Наймана праця і заробітна 

плата. 

18 8 4 4 

 

10 

 Разом за І семестр 90 30 14 16  60 

 Форма підсумкового контролю залік 

7 Ринок, його сутність і функції. Моделі 

ринку. Конкуренція і ціноутворення 

22 10 2 4 4 12 

8 Домогосподарства і системи економічних 

відносин 

18 6 2 2 2 12 

9 Макроекономічна рівновага 18 6 2 2 2 12 

10 Економічне зростання, циклічність 

розвитку 

24 12 2 6 4 12 

11 Державне регулювання економіки 18 6 2 2 2 12 

 Разом за ІІ семестр 90 40 10 16 14 60 

 Разом за рік 180 70 24 32 14 120 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту 

 

 

Протокол від «___» _________ 2019 р., № ____. 

 

 

Керівник кафедри      Олена ПАРШИНА 

 
 

 



 

Додаток 1.2. 

до Робочої програми 

з навчальної дисципліни 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

__________ Лариса НАЛИВАЙКО 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

Освітній ступінь бакалавр                       Спеціальність 073 «Менеджмент» 
                             (назва ступеня вищої освіти)                                                            (шифр і назва) 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ЗАОЧНА Обсяг   3  кредити ЄКТС (90 годин). 

 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

 

Курс __1___  Групи  _БЗ-М-941 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Предмет і метод економічної теорії 14 1 1   13 

2 
Виробництво матеріальних благ і послуг. 

Продукт і характер праці 
15 2 1 1 

 
13 

3 Економічні потреби та інтереси 14 1 1   13 

4 
Соціально-економічний устрій суспільства. 

Економічні системи та закони їх розвитку 
16 2 1 1 

 
14 

5 
Товарна форма організації суспільного 

виробництва. Товар і гроші 
15 2 1 1 

 
13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Капітал: процес виробництва і 

нагромадження. Наймана праця і заробітна 

плата. 

16 2 1 1 

 

14 

 Разом за І семестр 90 10 6 4  80 

 Форма підсумкового контролю залік 

7 Ринок, його сутність і функції. Моделі 

ринку. Конкуренція і ціноутворення 

18 2 1 1  16 

8 Домогосподарства і системи економічних 

відносин 

17 1 1   16 

9 Макроекономічна рівновага 18 2 1 1  16 

10 Економічне зростання, циклічність 

розвитку 

19 3 2 1  16 

11 Державне регулювання економіки 18 2 1 1  16 

 Разом за ІІ семестр 90 10 6 4  80 

 Разом за рік 180 20 12 8  160 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту 

 

 

Протокол від «___» _________ 2019 р., № ____. 

 

 

Керівник кафедри      Олена ПАРШИНА 

 
 

 

 



Додаток 2 

до Робочої програми  

з навчальної дисципліни  
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Освітній ступінь  бакалавр                         Спеціальність  073 «Менеджмент» 
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Основні нормативні акти: 

1. Конституція України. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради 

України, 1996. – 142 с. 

Підручники: 

 

1. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: 

підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – 743 с. 

(Класичний університетський підручник). 

2. Гальчинський А. С. і ін. Основи економічної теорії. К.: Вища школа, 

1995. – 471 с.  

3. Гальчинський А. С., Єщенко П. С. Економічна теорія:   Підручник. – К.:  

Вища школа, 2007.- 503с . 

4. Економічна теорія : Політекономія: Підручник / За ред.  В. Д. 

Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2011.-  581 с. 

5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. 

Базилевича. –  8-ме  вид., переробл. і  доповн. –  К., Знання, 2012. – 702 с. 

6. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. 

Базилевича.–К.: Знання, 2016. – 494 с. 

7. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник. -  К.: Академія, 

2003.  – 312 с. 

8. Основи економічної теорії  / За ред.. А.А Чухна - К.:  Вища школа, 

2001. –  606 с.  

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

 

1. Ажнюк М.О., Передрій О.С. Основи економічної теорії: Навч. 

Посібник. –  К.: Знання, 2008. – 368 с. –   (Вища освіта ХХІ століття).  

2. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. та ін. Мікроекономіка і 

макроекономіка. Підручник. – К.: Основи, 2001, С. 219-228 

3. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: 

практикум: навч. посіб / за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 550 с. 



4. Гронтковська Т. Е., Косік А. Ф. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 672 с. 

5. Гальчинський А. С. Теорія грошей: Навч.-метод. посіб. – К.: 

Основи, 2011. – 410 с. 

6. Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посібник / С. Д. 

Дзюбик, О. С. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 491 с. 

7. Державне регулювання економіки [Текст] : підручник для вищих 

закл. освіти МВС України / О. М. Бандурка [та ін] ; Університет внутрішніх 

справ. - Х. : Вид-во Ун-ту внутрішніх справ України, 2000. - 160 с. 

8. Економічна теорія – політекономічний контекст : навч. Посібник / 

П. М. Макаренко, Л. Ю. Мельник, А. П. Макаренко, Л. Л. Мельник. – 2-ге вид., 

доопрац. і допов. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 211 с. 11. Економічна теорія. 

Макроекономіка : підручник / за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 

206 с. 

9. Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: 

Вища школа., 2005. – 325 с. 

10. Історія економічних учень: Хрестоматія / упорядники В. Д. 

Базилевич,   Т. В. Гайдай, А. О. Маслов, Н. І. Гражевська, О. П. Несторенко, Л. 

В.  Вернигора / За ред. проф. В. Д. Базилевича. – К.: ВПЦ «Київський  

університет», 2008. – 782 с. 

11. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / За загальною редакцією доктора екон. наук, професора 

Звєрякова М. І. – Одеса: Пальміра, 2007. – 248 с. 

12. Національна економіка : навч. посібник / за ред. В. М. Тарасевича. – 

К. : Центр учбової  літератури, 2009. – 280 с. 

13. Основи економічної теорії. Посібник. / В.О. Рибалкін, Т.І.   Біленко 

та ін. – К.: Академія, 2012. – 352 с.  

14. Світова економіка: підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І.  

Шнирков та ін. – К., 2005. – 582 с. 

15. Якобчук В. П. Економічна теорія: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / 

В. П. Якобчук. – Житомир :  Рута, 2012. – 314 с. 

 

Монографії та інші наукові видання: 

 

1. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна 

перспектива: монографія / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук 

[та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, 

проф. А. М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2010. — 334 с. 

2. Державна інноваційна політика: методологія формування і 

впровадження [Текст] : монографія / В. О. Гусєв ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 623 с. 

3. Чухно А.А. Економічна теорія: Монографія. У 2-х т. - К., 2010.  

4. Филюк Г. М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації: 

Монографія – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка. – 2009. – 404 с 

 

Інші джерела: 



 

1. Bessen James. The Two Faces of Innovation / James Bessen. – Boston : 

Boston Universitу, 2011. 

2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Ринкова економіка: основні поняття і 

категорії. – К.: Знання, 2008. – 263 с. 

3. Батман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / пер. з англ. 

– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 с. 

4. І.Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті економічної 

думки в Україні. / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 с. – 

(Славетні постаті). 

5. Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку. – К.: «АДЕФ- 

Україна», 2009. – 392 с. 

6. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін. – К.: 

Знання, 2008. – 431 с. 

7. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії [Текст] / О. О. 

Бєляєв [и др.] ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 

190 с. 

8. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: / Под 

общ. ред. Б. С. Лисовика и В. В. Лукашевича. – СПб.: АОЗТ «Санкт- Петербург 

оркестр", 1994. – 493 c. 

9. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. 

Н.Н. Любимова, под. ред. Л. П. Куракова.  –  М.: ГелиосАРВ, 2002. –  352с. 

10. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и  

политика: В 2 т. – М.: Республика, 1992. 

11. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. / Пер. с англ. – 

М.: Прогресс, 1993. 

12. Мизес, Людвиг фон. Человеческая деятельность: трактат по   

экономической теории / пер. с англ. изд. А.В. Куряева. – Челябинск:  Социум, 

2005. – 878 с. 

13. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини 

добробуту націй / Пер. з англ. -  К. : Port-Royal, 2001. – 612 с. 

14. Фоміна М. В. Сталий розвиток економіки в умовах глобалізації: 

теорія і методологія: автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.01 / М. В. Фоміна ; 

Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 40 с. 

15. Шипович Л. Ю. Классификация и причины возникновения 

финансово- экономических кризисов /Л. Ю. Шипович // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2011. – №31(246). – Экономика. Вып. 33. – С. 

21-26. 
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