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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Методичні рекомендації розроблено на підставі Закону України “Про 

вищу освіту” [1], наказів та листів МОН України [2], галузевих стандартів 

вищої освіти України з підготовки бакалаврів (освітньо-професійних програм, 

освітньо-кваліфікаційних характеристик) [3], положення про організацію 

навчального процесу у Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ.  

Відповідно до навчального плану з дисципліни «Економічна теорія» 

студенти виконують курсову роботу, яка є самостійним навчально-науковим 

дослідженням студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Мeнeджмeнт».  

За змістом курсова робота – науково-практичне дослідження, яке дає 

змогу з’ясувати рівень знань студентів та вміння використовувати й 

застосовувати їх на практиці. Виконання роботи дає студенту змогу 

продемонструвати знання спеціальної літератури та набути навиків її 

самостійного аналізу. Робота повинна ґрунтуватися на основних положеннях 

економічної науки, містити елементи наукової новизни та сприяти 

ефективному вирішенню досліджуваної проблеми.  

Мета курсової роботи – систематизувати, закріпити, розширити та 

поглибити теоретичні знання студента з дисципліни «Економічна теорія», 

навчити застосовувати ці знання на практиці, використовуючи сучасні 

досягнення економічної науки, стимулювати розвиток творчого мислення та 

розвивати навики самостійної науково-дослідної роботи. Курсова робота 

повинна засвідчити здатність студента критично мислити та його вміння 

аргументувати власний погляд.  

Курсова робота повинна бути самостійним дослідженням студента, 

осмисленим переказом на підставі самостійних висновків та узагальнень. 

Виконання курсових робіт спрямоване на досягнення таких цілей:  

- закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами у процесі 

навчання;  

- залучення студентів до самостійної роботи з фаховою літературою, 

формування навиків пошуку необхідних джерел і матеріалів;  

- розвиток уміння аналізувати, узагальнювати та робити висновки, тобто 

застосовувати здобуті знання та навики для вирішенні конкретних наукових і 

практичних проблем фахової спрямованості;  

- поглиблення творчого мислення, самостійності, вміння формулювати й 

аргументувати власну позицію з досліджуваної проблематики;  

- набуття студентами досвіду чітко, послідовно, лаконічно і грамотно 

викладати науково-дослідний матеріал;  

- оволодіння сучасними інформаційними засобами та технологіями.  

Курсова робота має готувати студента до написання дипломної роботи та 

бути виконана на високому теоретичному і практичному рівні. 

Основними етапами виконання курсової роботи є: 

- вибір теми курсової роботи та її затвердження;  
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- пошук, відбір та опрацювання літератури на тему курсової роботи;  

- з’ясування об’єкта і предмета дослідження, формулювання його мети та 

цілей (завдань);  

- складання студентом попереднього плану, а потім узгодження його 

остаточного варіанта з науковим керівником;  

- написання роботи згідно з планом дослідження (опрацювання та аналіз 

отриманої інформації з застосуванням інструментарію сучасної економічної 

науки, математико-статистичних методів тощо);  

- формулювання висновків і практичних рекомендацій, оформлення 

списку опрацьованої літератури та додатків;  

- подання роботи науковому керівнику;  

- урахування рекомендацій та зауважень наукового керівника;  

- реєстрація завершеної роботи, підготовка до публічного захисту та 

захист курсової роботи.  
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2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Тематика курсових робіт розробляється і затверджується на засіданні 

кафедри. Студентам надається право вільного вибору теми роботи із 

запропонованого кафедрою переліку. Тематика щороку переглядається та 

доповнюється. 

Вибір теми курсової роботи студенти повинні здійснювати з урахуванням 

своїх наукових інтересів, практичної діяльності та з урахуванням 

індивідуальних здібностей. Тема може бути продовженням і розвитком 

наукової роботи студента в науковому гуртку. Вибір теми курсової роботи 

необхідно здійснювати на початку семестру. Вибрана тема закріплюється за 

студентом (реєструється науковим керівником). 

При виборі теми курсової роботи рекомендується взяти до уваги такі 

поради: 

– тема дослідження має відобразити зацікавленість студента тією чи 

іншою проблемою економіки України, процесу реформування економічної 

системи; 

– тема курсової роботи повинна відображати особисті наукові інтереси 

студента, які сформувалися у процесі навчальної діяльності; 

– бажано, щоб вибір теми був пов'язаний з майбутньою професійною 

діяльністю студента та темою його дипломної роботи. Практика свідчить, що 

робота над темою курсової роботи, яка тісно пов'язана з професійною 

діяльністю автора, викликає у нього велику зацікавленість, носить більш 

творчий характер, нерідко сприяє появі корисних і цікавих пропозицій, 

спрямованих на поліпшення діяльності державних органів на підвищення 

особистої професійної компетенції. 

Студенти також можуть пропонувати свої теми. У цьому разі вони 

обов'язково повинні написати заяву на ім'я завідувача кафедри. У заяві 

необхідно вказати назву обраної теми та обґрунтувати необхідність її вибору та 

дослідження. Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється. 

 

3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота складається з таких структурних одиниць:  

1) титульний аркуш;  

2) завдання на курсову роботу та календарний план; 

3) зміст (містить перелік елементів роботи із зазначенням сторінок);  

4) перелік умовних позначень (у разі потреби);  

5) вступ;  

6) основна частина (складається з трьох параграфів та підпунктів);  

7) висновки;  

8) список використаних джерел;  

9) додатки (у разі потреби).  
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Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Зразок титульної 

сторінки подається у додатку А. 

Завдання на курсову роботу студента є індивідуальним і видається 

кожному студенту на бланку відповідної форми (див. додаток Б). 

Завдання на курсову роботу студента за поданням викладача-керівника 

курсової роботи видаються студентам не пізніше, ніж за три місяці до терміну 

подання роботи. Керівник разом із студентом детально розробляють 

календарний план роботи на весь період написання курсової роботи (див. 

додаток В). У календарному плані слід визначити час, потрібний на добір 

літератури, її вивчення й опрацювання, здійснення розрахунків, оформлення 

тексту. Календарний план дисциплінує студента і допоможе подати виконану 

роботу у визначений строк.  

Зміст містить перелік основних структурних частин роботи, висновки, 

список використаних джерел, додатки та номери їхніх початкових сторінок. 

Назви параграфів у змісті мають повністю відповідати наведеним у тексті 

роботи.  

Якщо в курсовій роботі використано маловідомі скорочення, абревіатури, 

специфічну термінологію, нові символи чи позначення, то їхній перелік 

наводять у вигляді окремого списку перед вступом. Такий перелік треба 

друкувати двома стовпцями, у яких ліворуч за абеткою зазначають, наприклад, 

скорочення, праворуч – їхнє детальне розшифрування. Одночасно, незалежно 

від цього, у разі першої появи таких елементів у тексті курсової роботи теж 

наводять їхнє розшифрування. Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, 

скорочення, символи чи позначення повторюються менше трьох разів, то 

переліку не складають, а розшифровування наводять у тексті в місці першого їх 

використання.  

Вступ оформлюють у логічній послідовності:  

1) актуальність теми дослідження;  

2) огляд основних праць на тему роботи;  

3) ступінь висвітлення у фаховій літературі основних аспектів обраної 

теми та окреслення кола питань, які досліджені недостатньо;  

4) мета і завдання, які потрібно вирішити для її досягнення;  

5) об’єкт і предмет дослідження;  

6) методологічна основа й інформаційна база дослідження;  

7) теоретичне та практичне значення роботи, зв’язок з іншими 

актуальними процесами та проблемами економічної теорії (елементи наукової 

новизни);  

8) короткий огляд структури роботи та її обсяг.  

Вступ розпочинають з обґрунтовування актуальності дослідження, що 

передбачає підбір аргументів і фактів, які доводять її практичну значущість для 

діяльності економічних суб’єктів, національної економіки України; 

обґрунтування значення дослідження для розвитку науки. Основними 

вимогами до підбору аргументів і фактів є максимальна конкретність, чітка 

визначеність і лаконічність. Будь-яка наукова діяльність має за кінцеву мету 
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практичне використання досягнутих результаті, тому основним пунктом 

обґрунтування актуальності будь-якої наукової роботи з економічних проблем 

є доведення її значення для розвитку національної економіки України.  

Обов’язковою частиною вступу є огляд літератури на тему дослідження, 

де зазначають найважливіші, актуальні праці. Огляд має бути 

систематизованим аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, 

переваг та недоліків опрацьованої літератури, яку доцільно згрупувати так: 

праці, що висвітлюють історію розвитку проблеми, теоретичні праці, які 

повністю присвячені темі, потім ті, що розкривають тему частково. Завершити 

огляд потрібно коротким висновком про ступінь висвітлення у фаховій 

літературі основних аспектів обраної теми, виділити дискусійні питання й 

невирішені проблеми та окреслити коло питань, які досліджені недостатньо.  

Мета курсової роботи повинна бути сформульована так, аби визначати 

предмет і об’єкт дослідження, та має містити елементи:  

1) завдання для науки;  

2) завдання для практики;  

3) результат дослідження для економіки країни [6].  

Цілком доречно визначити мету роботи як головне наукове завдання, 

стратегічну ціль, вирішенню якої присвячене дослідження загалом та всі його 

структурні частини. Поставлена мета дослідження дає змогу визначити 

завдання дослідження:  

• вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної 

проблеми дослідження (наприклад, з’ясування сутності понять, явищ, процесів, 

подальше вдосконалення їхнього вивчення, розроблення ідентифікаційних 

ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов 

застосування тощо);  

• узагальнення та систематизація досвіду (практики) вирішення певної 

проблеми, характеристика її розвитку й причин виникнення, недоліків і 

труднощів з усунення цих причин тощо;  

• експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо 

відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально 

важливих у відповідних умовах результатів вирішення досліджуваної проблеми 

за певних затрат часу, зусиль та ресурсів;  

• розроблення методичних рекомендацій та пропозицій щодо 

використання результатів дослідження у практиці роботи.  

Завдання формулюють згідно з планом курсової роботи та починають зі 

слів: з’ясувати, виокремити, класифікувати, систематизувати, узагальнити, 

виявити, розкрити, визначити, надати, схарактеризувати, розробити, 

удосконалити, запропонувати тощо, які означають кінцевий результат [6]. 

Під час формулювання мети, завдань, об’єкта та предмета дослідження 

необхідно враховувати, що між ними і темою курсової роботи є системні 

логічні зв’язки.  

Об’єкт дослідження – процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію й обране для вивчення, тобто, визначаючи об’єкт, студент має 
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відповісти на питання: що досліджує?  

Предмет дослідження зумовлений об’єктом та охоплює лише ті 

відносини, що підлягають безпосередньому вивченню і є визначальними для 

конкретної роботи. Предмет визначає аспект вивчення об’єкта дослідження, 

дає уявлення про те, які нові властивості, особливості та функції об’єкта 

висвітлюють; розкриває тему курсової роботи. Автор курсової роботи також 

має подати перелік методів дослідження, які використано для досягнення 

поставленої в роботі мети.  

Інструментарій аналізу у роботі необхідно оформити не як простий 

перелік загальнонаукових та специфічних методів, а у тісному взаємозв’язку з 

досліджуваними явищами та процесами, тобто перерахувати їх потрібно 

коротко і змістовно, зазначаючи, що саме досліджували тим чи іншим методом. 

Наприклад: “У курсовій роботі використано загальнонаукові та спеціальні 

методи пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їхньому 

розвитку та взаємозв’язку. Під час вирішення завдань, поставлених у 

дослідженні, застосовано:  

метод історичного аналізу (для висвітлення розвитку співпраці України з 

економічними організаціями); 

метод спостереження (для моніторингу динаміки торгівлі та ВВП);  

метод абстрактно-логічного аналізу (у ході виокремлення чинників, що 

зумовлюють ефективність фінансової лібералізації);  

метод аналізу та синтезу (під час інтеграції досліджень торгівлі та 

економічного зростання);  

методи кількісного і порівняльного аналізу (для з’ясування тенденцій 

розвитку ринку фінансових послуг і структурних змін в інфраструктурному 

забезпеченні вітчизняного бізнесу);  

метод статистичних групувань (під час дослідження динаміки фінансової 

складової економіки України);  

економіко-математичного моделювання та формалізації (для вивчення 

впливу різних форм іноземного інвестування на економічний розвиток країни); 

а також низки спеціальних методів аналізу, зокрема:  

вимірювання (у процесі створення масиву статистичної бази даних для 

подальшої емпіричної оцінки);  

описово-аналітичного та статистико-економічного методів (під час 

побудови статистичних та аналітичних таблиць для порівняння тенденцій 

впливу експортного сектора на ВВП регіонів та України загалом);  

графічного (для побудови графічних зображень та наочної демонстрації 

отриманих результатів);  

кореляційного та регресійного аналізу (під час обчислення ступеня та 

напряму взаємовпливу економічного зростання з різними пояснювальними 

змінними)”.  

Короткий огляд структури та обсягу курсової роботи доцільно подати 

так: «Основний зміст курсової роботи викладено на 33 сторінках друкованого 

тексту, дослідження містить вступ, три параграфи, висновки, список 
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опрацьованої літератури, який нараховує 33 позиції, 5 таблиць, 3 рисунки, 4 

додатки».  

Обсяг вступу повинен становити дві - три сторінки.  

В основній частині роботи (до 30 сторінок) проаналізований та 

систематизований матеріал викладають в окремих параграфах (зазвичай трьох), 

які поділяють на пункти та підпункти. У кожному параграфі висвітлюють 

певне питання теми згідно з планом курсової роботи та розпочинають його з 

нової сторінки, а у пунктах – окремі частини цього питання.  

Спосіб і механізм поділу курсової роботи на частини визначає логіка 

розвитку авторської думки та специфіка дослідження, однак єдиним 

універсальним правилом є той принцип, за яким методологічні й теоретичні 

частини роботи мають передувати іншим структурним компонентам, передусім 

емпіричним.  

Тобто перший параграф присвячений теоретико-методологічним 

аспектам досліджуваної теми; другий – аналізу стану об’єкта дослідження, 

третій – рекомендаціям і пропозиціям. Усі параграфи мають бути логічно 

пов’язані між собою та розкривати сутність науково-дослідної роботи студента.  

Кожен параграф чи пункт повинен мати таку схему: короткий вступ, 

факти та їхній опис, проведення дослідження на підставі обраного наукового 

методологічного апарату, підведення підсумків, тобто у кінці кожного питання 

(параграфа) формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у 

параграфі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні 

висновки від другорядних.  

Висновки подають у вигляді переліку згідно з завданнями курсової 

робити, які виконані автором у цьому параграфі, та формулюють їх за 

допомогою типових слів і виразів: класифіковано, визначено, обґрунтовано, 

запропоновано тощо.  

Перший параграф традиційно присвячують аналізу та узагальненню 

викладених у науковій літературі (монографії, статті, підручники та навчальні 

посібники) теоретичних підходів вітчизняних і зарубіжних учених з 

досліджуваного питання (тобто студент має зробити певні класифікації, 

періодизацію поглядів), з’ясуванню відповідних економічних понять, 

критичному аналізу термінологічної бази дослідження, формулюванню і 

тлумаченню власної позиції (поглядів) як щодо досліджуваного предмета.  

Другий параграф має практичне спрямування і містить результати 

самостійного економічного, фінансового, статистичного та правового аналізу 

попередньо зібраної інформації. Для цього вивчають матеріали монографічної 

літератури, періодичних видань, офіційні звіти державних органів влади, 

звітність суб’єктів господарювання (описувати історію створення та розвитку 

фірми недоцільно), дані соціологічних досліджень, а також відображають 

власні спостереження, експерименти, розрахунки, проведені опитування тощо. 

У параграфі обов’язково застосовують для аналізу власні чи скориговані 

економічні моделі та формули, формують дослідницькі гіпотези, які треба 

поглиблено проаналізувати та перевірити за допомогою математичного апарату 
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(регресійний, кластерний аналіз тощо). Для повноти висвітлення досліджуваної 

проблеми та наочності необхідно навести в тексті таблиці, що характеризують 

динаміку розвитку економічного явища, чи відобразити головні тенденції за 

допомогою графічних моделей. Ця структурна частина роботи має бути 

максимально насичена фактичною інформацією (таблицями, графіками, 

діаграмами, схемами тощо), які відображають результати діяльності (розвитку) 

об’єкта дослідження за останні три - п’ять років.  

Тобто у параграфі теоретичні положення, наведені вище, доповнюють 

сучасним фактичним матеріалом, дають авторську оцінку того, наскільки 

теорія досліджуваної проблеми відповідає сучасній практиці, наводять способи 

вирішення проблем і їхні порівняльні оцінки, особливості прояву в Україні або 

ступінь залучення нашої держави до аналізованих процесів.  

Фактичний матеріал (таблиці, діаграми, рисунки тощо) обов’язково 

аналізують у тексті роботи, тобто перед кожною ілюстрацією роблять перехід 

до неї – пропонують звернутися до її даних, щоб з’ясувати тенденції розвитку 

певного явища та поглибити дослідження, а після – подають основні висновки, 

що ґрунтуються на наведених у ній даних. Особливу увагу треба приділити 

правильності й економічній грамотності побудови та оформлення аналітичних 

таблиць, діаграм, графіків, рисунків, а також їхнім назвам. В оформленні 

таблиць, рисунків тощо потрібно керуватися відповідним розділом методичних 

рекомендацій.  

У третьому параграфі студент повинен навести конкретні науково 

обґрунтовані рекомендації (які ґрунтуються на виконаному у другому 

параграфі аналізі) щодо напрямів усунення недоліків та поліпшення 

результатів діяльності окремих галузей чи суб’єктів господарювання, 

удосконалення економічної політики уряду, доцільності й інтенсифікації 

економічних процесів та інституційних перетворень тощо. Пропозиції можуть 

також стосуватися механізмів адаптації світового досвіду до умов вітчизняної 

економіки.  

Невід’ємною частиною обґрунтування запропонованих студентом заходів 

є їхня економічна оцінка, яку можна виконувати за різними критеріями та, яка 

має супроводжуватися відповідними розрахунками. За результати розрахунків 

та зроблені на цій основі висновки відповідає автор курсової роботи.  

Логічним завершенням виконаного в курсовій роботі дослідження є 

висновки, мета яких – стислий виклад досягнутих результатів виконаної 

роботи. Висновки повинні бути обґрунтовані, чіткі й лаконічні – у вигляді 

коротких тез (без зайвої аргументації). Розпочинають висновки узагальненим 

викладом актуальності, наводять елементи наукової новизни за структурними 

частинами роботи. Це можуть бути власні чи вдосконалені класифікації, 

тлумачення понять, формулювання гіпотез за матеріалами першого параграфа; 

результати дослідження діяльності суб’єктів діяльності та їхні потенційні 

можливості й ризики; методичні та практичні рекомендації і пропозиції, 

спрямовані на вирішення окремих теоретичних питань та практичних проблем, 

становлять основну частину висновків.  
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У висновках можна зазначити не лише позитивні моменти виконаного 

дослідження, а й недоліки та проблеми практичного характеру (наприклад, 

відсутність певних даних через особливості митного чи статистичного обліку) і 

конкретні рекомендації щодо їхнього усунення. Особливу увагу студент 

повинен приділити висвітленню нового, яке він вносить у розроблення 

досліджуваної проблеми, і дати оцінку відповідності досягнутих теоретичних 

та практичних результатів проведеного дослідження поставленим завданням. 

Тому, зазвичай, кількість висновків відповідає кількості поставлених на 

початку роботи завдань.  

Висновки повинні ґрунтуватись на матеріалах основної частини курсової 

роботи.  

Осяг висновків – дві - три сторінки.  

Наприкінці курсової роботи наводять детальну бібліографію з проблеми, 

якій присвячене дослідження. Список використаних джерел містить 

нормативно-правові акти, спеціальну наукову та навчальну економічну 

літературу, звітність суб’єктів господарювання й інші інформаційні матеріали, 

які опубліковані як у друкованому, так і в електронному вигляді, у тому числі й 

мережі Інтернет. Його основу мають становити статті та монографії. Особливу 

увагу приділяють відображенню літератури останніх трьох–п’яти років як 

показника інформованості автора про сучасний стан досліджуваної проблеми, а 

також обов’язково зазначають наукові праці фахівців кафедри та факультету.  

Список оформляють в один зі способів – у порядку появи посилань у 

тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів, у хронологічному 

порядку – відповідно до вимог, викладених у методичних рекомендаціях до 

виконання курсової роботи.  

Рекомендований обсяг списку опрацьованої літератури – 15-30 позицій, 

на кожну з яких має бути посилання в тексті курсової роботи.  

У вигляді додатків оформляють громіздкий ілюстративний матеріал або 

той, що стосується теми лише побічно. Додатки покликані вивільнити 

основний текст роботи від допоміжних матеріалів, які потрібні для повноти 

сприйняття курсової роботи. Ними можуть бути:  

1) проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;  

2) таблиці цифрових даних, які мало аналізують у тексті роботи;  

3) допоміжні рисунки або ті, що займають повну сторінку;  

4) протоколи й акти впровадження, розрахунки економічного ефекту;  

5) інструкції, методики, анкети, бізнес-плани, стратегії, опис алгоритмів і 

програм розв’язування задач на ЕОМ тощо, які розроблені в процесі виконання 

курсової роботи;  

6) звітність підприємств, організацій, державних установ чи міжнародних 

організацій тощо.  

Додатки є необов’язковим компонентом курсової роботи, і їх виділяють у 

разі потреби. Кількість додатків не обмежена, однак надмірний їхній обсяг 

також небажаний. 
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Нижче наводиться приклад змісту курсової роботи з теми: 

 

Витрати виробництва як фактор вибору оптимальних масштабів 

виробництва 

ВСТУП  

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА  

 

1.1. Концепції, критерії та класифікація витрат виробництва  

1.2. Альтернативні витрати підприємства та їх вплив на вибір 

оптимального шляху виробництва  

 

РОЗДІЛ 2. МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 

ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РОЗМІРІВ ПІДПРИЄМСТВА  

 

2.1. Витрати в короткостроковому періоді: мікроекономічні засади  

2.2. Аналіз довгострокових витрат підприємства та визначення 

мінімально ефективного розміру підприємства  

2.3. Забезпечення мінімальних витрат виробництва та визначення 

оптимального шляху розширення виробництва  

 

РОЗДІЛ 3. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ВИТРАТ: 

СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП  

 

3.1. Сутність, склад та особливості визначення сукупних витрат  

3.2. Вплив сукупних витрат на рівноважний ВВП  

3.3. Мультиплікатор витрат, рецесійний та інфляційний розрив в 

дослідженні сукупних втрат  

 

ВИСНОВКИ  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

ДОДАТКИ 
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4. ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ З ТЕМИ  

КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 

У ході виконання курсової роботи студент повинен самостійно підібрати 

та вивчити літературу з обраної теми. В якості літературних джерел можуть 

бути використані підручники, навчальні посібники, монографії, наукові 

публікації у фахових виданнях тощо. Виконуючи роботу, студент має 

навчитися користуватися спеціальною літературою, самостійно її аналізувати, 

здійснювати відповідний аналіз статистичних даних та робити узагальнення. 

Обов’язковим є вивчення законодавчих, інструктивних і нормативних актів, які 

дають змогу студенту одержати знання з теорії та практики питань, що 

досліджуються. Своєрідним орієнтиром може бути список джерел, що 

рекомендований кафедрою до написання курсової роботи.  

Підбираючи літературу, студентам слід пам'ятати, що економіка як наука 

постійно розвивається, поповнюється новими положеннями і нормативами. 

Тому, при опрацюванні навчальних посібників, монографічних, періодичних 

видань, законодавчих та нормативних актів необхідно враховувати час їх 

видання, починати вивчення першоджерел слід з останніх років видання. 

Тільки після цього, в разі необхідності, можна звернутись до більш ранніх 

публікацій. 

Важливу роль у виконанні курсової роботи на високому науковому рівні 

відіграють правильно підібрані й опрацьовані вірогідні фактичні і статистичні 

дані. Для збирання фактичного матеріалу слід використовувати інформацію 

державних, у тому числі і регіональних, статистичних органів, фактичні дані 

монографій, періодичної преси, статистичних збірників. Особливу цінність 

мають оригінальні статистичні дані, які зібрані автором і самостійно 

опрацьовані. 

Список використаних джерел та інших матеріалів необхідно 

систематизувати і розмістити після заключної частини тексту курсової роботи. 

До списку використаних джерел включають всю літературу, на які зроблені 

посилання в тексті роботи. Їх розміщують за алфавітом прізвищ авторів, або у 

порядку появи у тексті відповідних літературних джерел. Відомості про 

видання (монографії, підручники, довідники та ін.) повинні містити: прізвище 

та ініціали автора, заголовок книги, місце видання, назву видавництва, рік 

видання, загальну кількість сторінок (див. додаток Г). Відомості про статтю з 

періодичного видання повинні містити: прізвище та ініціали автора (авторів), 

заголовок статті, назву видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. 

Заголовок та відомості про літературне джерело або періодичне видання 

наводять на мові оригіналу. 
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5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота, як правило, виконується з використанням ПК та 

прикладних програмних засобів. Текст курсової роботи має бути написаний 

українською мовою, грамотно, чітко, без повторень.  

Обсяг курсової роботи повинен складати 25-30 друкованих аркушів 

формату А - 4 (у т.ч. таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо). 

У готовому тексті роботи не дозволяється скорочувати слова та 

використовувати абревіатури (крім загальноприйнятих).  

Текстова частина. Текст курсової роботи має бути надрукований з 

інтервалом півтора рядкових інтервали та висотою літер і цифр не менш, ніж 

1,8 мм (шрифт 14 Times New Roman). 

Текст повинен мати поля з 4-х боків аркуша: верхнє і нижнє не менше 20 

мм, ліве – 25 мм, праве - не менше 15 мм. 

Сторінки нумерують арабськими цифрами разом з титульною сторінкою, 

бланком завдання на курсову роботу студента, календарним планом та змістом 

включно, але на них номер не ставлять. Нумерація починається з 4-го аркуша 

(вступ). Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без 

крапки в кінці на відстані 10 мм від верхнього краю аркуша. 

Рубрикація. Текст роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, 

підпункти. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть 

мати заголовки. 

Заголовки структурних елементів слід розташовувати посередині рядка і 

друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Наприклад, 

«ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».  

Заголовки підрозділів друкують з абзацу (15-17 мм, або п’ять друкованих 

знаків, або 1,27 пт) маленькими літерами, крім першої великої. Крапку у кінці 

заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 

розділяють крапкою. 

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не 

ставлять, наприклад «РОЗДІЛ 1», потім з нового рядка посередині друкують 

заголовок розділу. Кожний розділ слід починати з нового аркуша. Розділи 

роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті роботи і 

позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад: 1, 2, 3 і т. д. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, які 

розділяються крапкою. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 

наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде 

заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. Наприкінці номера пункту повинна стояти крапка, наприклад: 
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«1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж 

рядку йде заголовок пункту. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за 

такими ж правилами, як пункти.  

Такі частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список 

використаних джерел, не нумерують.  

Наприклад: 

РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА  

1.1. Концепції, критерії та класифікація витрат виробництва 

 

 

Відстань між заголовками та текстом при виконанні документа 

друкарським способом повинна дорівнювати півтора рядкових інтервали. 

Відстань між заголовком розділу і підрозділу – півтора рядкових інтервали. 

Ілюстрації. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) 

слід розміщувати у курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. Всі рисунки, якщо їх в тексті 

більше одного, слід нумерувати послідовно в межах розділу, за виключенням 

ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, «Рис. 1.2. Структура органів 

державної фіскальної служби України» (другий рисунок першого розділу). 

Номер ілюстрації та її назву розміщують під ілюстрацією. 

Якість ілюстрації повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Ілюстрації 

повинні бути роздруковані або виконані чорнилом, тушшю, пастою чорного 

кольору. 

В залежності від об’єкта дослідження, задач та розмірів порівнювальних 

показників можуть бути використані графіки та діаграми. 

Діаграми за формою побудови бувають площинні, лінійні та об’ємні. 

Площинні діаграми поділяються на стовпчикові, кругові, секторні, квадратні. 

Стовпчикові діаграми використовуються для порівнювання одноіменних 

величин, для зображення динаміки, а також структури явищ. Стовпчикові 

діаграми будують у вигляді прямокутників вертикально або горизонтально. 

При побудові цих діаграм слід дотримуватись таких правил: 

- стовпчики повинні бути однакової ширини; 

- їх слід розміщувати на однаковій відстані один від одного або щільно; 

- поряд з масштабною шкалою слід розташовувати цифрові написи. 

Секторна діаграма – це коло, поділене на сектори. Цей вид діаграм 

використовується для характеристики структури або структурних зрушень. 

Лінійні діаграми широко використовуються для характеристики 

виконання плану, розвитку явищ упродовж часу, при вивченні зв’язку між 

ознаками та законами розподілу. Лінійні діаграми будуються на 

координатному полі чи на числовій сітці. На осі абсцис слід відкладати у 
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вибраному масштабі час, на осі ординат – значення показників на цей період 

часу. 

Після назв діаграм, рисунків, графіків крапка не ставиться. 

Приклад оформлення рисунку 

 
Рис. 2.1. Питома вага країн у співробітництві з ВАТ «Володарка» 

у 2010 році [12, с.3] 

 

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують 

симетрично до тексту. Назву і слово «таблиця» починають з великої літери. 

Назву не підкреслюють. 

 

Приклад побудови таблиці: 

Таблиця (номер) 

Назва таблиці 

 

   

    

   

   

   

 

 

Боковик (заголовки рядків) 

 

Графи (колонки) 

 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а 

також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, 

якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею. Діагональне ділення 

головок таблиць не допускається. 

Розмір головки таблиці не регламентується, але висота рядка повинна бути 

не менша 8 мм (шрифт №10) 

На всі таблиці мають бути посилання в тексті звіту. Таблиці слід 

нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за 

винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з 

Головка 
Заголовки граф 

Підзаголовки граф 

Горизонтальні рядки 
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номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, 

наприклад, Таблиця 2.1. - перша таблиця другого розділу. 

При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку допускається 

заміна її головки або боковиків відповідними номерами, нумеруючи 

арабськими цифрами (як у першій частині таблиці). Слово «таблиця____» 

вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть: «Продовження таблиці____» з зазначенням номера таблиці. 

Заголовки граф та рядків таблиць слід писати з великої літери, а 

підзаголовки з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком. 

Якщо вони мають самостійне значення, то пишуться з великої літери. В кінці 

заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. 

Заголовки і підзаголовки граф вказуються в однині. Заголовки граф, як 

правило, записують паралельно рядкам таблиці. У разі необхідності 

допускається перпендикулярне розташовування заголовків граф. 

Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на інший аркуш. 

При перенесенні таблиці на іншу сторінку назву вміщують тільки над її 

першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на 

частини і розташовувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. 

Графу «номер за порядком» в таблицю включати не допускається. При 

необхідності нумерацію показників, параметрів або інших даних слід вказувати 

в першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед їх назвою. 

Таблицю (залежно від її розміру) розташовують під текстом, у якому 

вперше надається посилання на неї, а при необхідності - у додатку. 

Допускається розташування таблиці уздовж довгого боку аркуша документа. 

Якщо всі параметри (показники), що наведені в графах таблиці виражені в 

одній і тій же одиниці величин, тоді її позначення можна розташувати над 

таблицею справа, а при поділі таблиці на частини - під кожною її частиною. 

Якщо у більшості граф таблиці наведені показники (параметри), що виражені 

одними і тими ж одиницями фізичних величин (наприклад, у тисячах гривень), 

але є графи з показниками, що виражені в інших одиницях фізичних величин, 

то над таблицею слід писати найменування переважаючого показника і 

позначення його фізичної величини, а в підзаголовках інших граф наводити 

розмірність інших параметрів. 

Якщо чисельні значення величини в графах таблиці виражені в різних 

одиницях фізичної величини, їх позначення (розмірність) показують у 

підзаголовку кожної графи. 

Позначення одиниці фізичної величини, загальної для усіх даних в рядку, 

слід вказати після її найменування.   

Числове значення показника проставляють на рівні останнього рядка 

найменування показника. Значення показника у графі, яке наводиться у вигляді 

тексту, записують на рівні першого рядка найменування показника. 

Приклад оформлення таблиці 
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Таблиця 2.4. 

Загальний зовнішньоторговельний обіг України за 2014-2016 рр. 

(млн. грн.) 

Показник 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

1 2 3 4 

Загальний 

зовнішньоторговельний обіг, 

млрд. дол. США  

106,6 74,6 75,2 

- Імпорт, млрд. дол. США  52,6 36,4 38,9 

- Експорт, млрд. дол. США  54,6 38,2 36,4 

Джерело: складено на основі [49] 
 

Після таблиці обов’язково має бути вказано джерело (так само як і у 

випадку з ілюстрацією). Між ілюстрацією або таблицею і продовженням 

наукової роботи повинен бути 1 інтервал. 

Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи та складається з 

однозначних слів, які чергуються з цифрами, замінюють лапками. Якщо текст, 

що повторюється, складається із двох і більше слів, при першому повторенні 

його замінюють словами «те ж», а далі – лапками. Якщо попередня фраза є 

частиною наступної, то допускається заміна її словами «те ж» і додати 

додаткові відомості. 

Не допускається заміняти лапками цифри, які повторюються, математичні 

знаки, знаки процента і номера, позначення нормативних документів. 

У разі відсутності окремих даних, в таблицю слід поставити прочерк. 

Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел по 

всій графі були розташовані один під другим, якщо вони відносяться до одного 

показника. В одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова 

кількість десятинних знаків для всіх значень величин. 

Таблиці, за необхідністю, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх 

номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені. 

 

Формули. Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно 

бути залишено не менше одного вільного рядка. 

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, 

відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3.) - третя формула першого 

розділу. 

Номер формули зазначають на рівні формули у дужках у крайньому 

правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули, слід наводити безпосередньо під нею у тій послідовності, в якій вони 

наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового 
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рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без 

двокрапки. 

Приклад оформлення формули 

Інтегральний показник реалізації потенціалу сектору малого і середнього 

бізнесу повинен мати вигляд лінійної згортки:        

                              



m

j

jj zISME
1

                                                  (2.1) 

де αj - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску j-го показника 

в інтегральний індекс; 

zj– нормалізовані значення вхідних показників хj. 

Формули, що йдуть одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють 

комою. 

Усі формули, якщо їх у роботі більше однієї, повинні нумеруватися 

наскрізною нумерацією арабськими цифрами, за винятком формул, які 

розміщені у додатках. Допускається нумерація формул у межах розділу. У 

цьому випадку, номер формули складається із номера розділу та порядкового 

номера формули, які розділені крапкою (як показано вище для формули 1.1.). 

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках 

операцій, які виконуються, причому знак на початку наступного рядка 

повторюється. При перенесенні формули на знаку множення використовують 

знак «». 

Формули, які розташовані у додатках, повинні нумеруватися окремою 

нумерацією арабськими цифрами у межах кожного додатку. Наприклад, 

«формула А.2.». 

Додатки. Ілюстративний матеріал, таблиці, роздрукування з комп’ютера 

або текст допоміжного характеру можуть бути оформлені у вигляді додатків. 

Додатки вміщуються після роботи на наступних її сторінках, у порядку появи 

посилань у тексті роботи. Кожен додаток починається з нової сторінки, зверху 

посередині містить слово «Додаток». Додатки слід позначати великими 

літерами українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

Наприклад: Додаток А, Додаток Б. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої 

великої симетрично тексту сторінки. Він розташовується під словом 

«Додаток». Додатки не нумеруються. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Завершена курсова робота підписується студентом на останній сторінці і 

подається на кафедру не пізніше строку, вказаного у завданні. 

Після цього ніякі виправлення та доповнення в тексті курсової роботи не 

дозволяються. 

Курсову роботу рецензує науковий керівник - викладач кафедри. Форму 

рецензії наведено у додатку Д. 
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Науковий керівник, який перевіряє виконану курсову роботу, на основі 

рецензії дає попередню оцінку. Рецензія має за мету надання студенту 

методичної допомоги в удосконаленні курсової роботи (при необхідності), 

готує студентів до її захисту. Рецензія містить загальну характеристику рівня 

роботи щодо її змісту, практичного значення, структури написання та 

оформлення, а також аргументований аналіз позитивних і негативних сторін 

курсової роботи. Наприклад, перелік і аналіз помилкових положень надасть 

студентові велику допомогу в підготовці до захисту. Оскільки в рецензії 

відображені лише найсуттєвіші питання, студенту, який готується до захисту, 

треба уважно ознайомитися з усіма зауваженнями та позначками викладача, що 

безпосередньо містяться в тексті курсової роботи. 

Робота, яка заслуговує попередньої позитивної оцінки, допускається до 

захисту. Якщо робота оцінена науковим керівником-рецензентом «негативно», 

то видається інше завдання і встановлюється новий строк для його виконання. 

Важливо практикувати різноманітні форми захисту курсових робіт. 

Найбільш поширеним є захист перед спеціально створеною на кафедрі 

комісією, до якої обов'язково входить науковий керівник-рецензент, в 

присутності студентів групи. У ході короткої доповіді (до 5 хвилин) треба 

обґрунтувати тему дослідження, його цілі і практичне значення, розкрити зміст 

теми з викладенням своєї особистої точки зору. Захист курсової роботи 

передбачає і ґрунтовні відповіді на питання, поставлені в рецензії або усно 

присутніми викладачами і студентами. 

В окремих випадках, якщо має місце наявність кількох курсових робіт 

близьких за тематикою, практикується проведення колективного обговорення. 

Результати захисту суттєво впливають на остаточну оцінку курсової роботи. 

Якщо студент сумлінно підготувався до захисту, дав вичерпні відповіді на 

запитання, що надійшли або містяться в рецензії, остаточна оцінка курсової 

роботи може бути підвищена у порівнянні з попередньою. Відповідно можлива 

і протилежна ситуація. 
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 
 

Курсові роботи є окремими заліковими кредитними модулями, тому для 

їх оцінювання розробляються окремі параметри та критерії. Підсумкова оцінка 

з курсової роботи має передбачати дві складові. Перша характеризує якість 

змісту роботи; друга – якість захисту (таблиця 7.1.). 

До початку захисту курсової роботи на титульному аркуші та у рецензії 

до неї НПП зазначає кількість балів, нарахованих Здобувачеві за зміст. Бали, 

отримані під час захисту, записуються поруч через знак дробу. 

Таблиця 7.1. 

Параметри та критерії оцінювання курсових робіт ЄКТС для денної та заочної 

форми навчання 

Параметри оцінювання 

Д
іа

п
а

зо
н

 

б
а

л
ів

 

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 

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 

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 
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Параметри оцінювання 

Д
іа

п
а

зо
н

 

б
а

л
ів

 

Критерії оцінювання 

оформлення. 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, 

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. 

 
 

До відомості обліку успішності записуються підсумкові бали, утворені як 

сума балів, нарахованих під час рецензування, та балів, отриманих під час 

захисту курсової роботи. Також підсумкові бали проставляються окремою 

колонкою в журналі обліку успішності. 

Курсова робота оцінюється окремо та не включаються при підрахунку до 

підсумкового контролю з дисципліни. Максимальна кількість балів, яку може 

отримати студент за виконання курсової роботи - 100 балів. Результати захисту 

курсової роботи відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних 

картках, залікових книжках Здобувачів та оцінюються за 100-бальною шкалою 

з подальшим переведенням до національної шкали (як диференційований залік) 

та шкали ЕСТS (таблиця 7.2.). 
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Таблиця 7.2. 

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. 

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. 
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8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  
(під час підготовки методичних рекомендацій) 

 

1. Про вищу освіту: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

2. Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської 

кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних 

закладах [Електронний ресурс]/Лист МОН № 1/9-119 від 26.02.2010.–Режим 

доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/985-  

3. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: підручник для студ. екон. 

спец. вузів / М. Т. Білуха. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.  

4. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук [Електронний ресурс] / Наказ МОН України № 202 від 21 

лютого 2012 року. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0389-

12  

5. Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному 

році [Електронний ресурс]/Наказ МОН України № 1193 від 21 жовтня 2014 

року. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/43477/  

6. Старостіна А.О. Визначення мети, завдань, предмета та об’єкта 

кваліфікаційної наукової роботи (на прикладі дослідження управління 

підприємницькими ризиками в Україні) [Електронний ресурс] / А. О. 

Старостіна, В.А. Кравченко. – Режим доступу: 

http://www.econom.univ.kiev.ua/GS/ 112014/1/Starostina_Kravchenkol_article.pdf.  

7. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення: ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1995-02-23]. – К.:Держстандарт 

України, 1995. – 38 с. – (Національний стандарт України).  

8. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97. – [Чинний 

від 1998-07-01]. – К.: Держстандарт України, 1998. – 16 с. – (Національний 

стандарт України 

9. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання [Текст]: (ГОСТ 7.1–2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – 

[Чинний з 2007-07-01]. – К.:Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. 

(Національний стандарт України).  

10. International Standard Bibliographic Description: Preliminary 

Consolidated Edition [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws 

http://www.ukrstat.gov.ua 

http://www.me.gov.ua 

http://sfs.gov.ua 

https://bank.gov.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
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ДОДАТОК А 

Зразок титульної сторінки 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ 
 

ФАКУЛЬТЕТ соціально-психологічної освіти та управління 

 

КАФЕДРА аналітичної економіки та менеджменту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
 

з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 
 

 

на тему___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Виконав(ла): студент (ка) _______ курсу, 

групи______________________________ 

спеціальності _______________________ 
                                                (шифр і назва спеціальності) 

___________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________ 

                                               (прізвище та ініціали) 
Керівник ___________________________ 
                                               (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

Дніпро - 20__ року 
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ДОДАТОК Б 

Зразок аркуша з завданням 
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ 

 

Кафедра___________________________________________________________  

 

Дисципліна ________________________________________________________ 

 

Спеціальність ______________________________________________________  

 

Курс___________ група ________________________ семестр _______________ 

 

ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу студента 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

1.Тема  роботи_______________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

2. Строк подачі студентом закінченої роботи _____________________________ 

3. Вихідні дані до роботи______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Зміст основної частини (перелік питань, які підлягають розробці) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання_______________________________________________ 

 



29 

 

ДОДАТОК В 

Зразок календарного плану 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів курсової роботи 

Строк виконання  

етапів роботи 
Примітка 

1 2 3 4 

1 Погодження плану курсової роботи    

2 Збір матеріалів для написання 

роботи  

  

3 Робота над першим параграфом    

4 Написання другого параграфа роботи    

5 Робота над третім параграфом    

6 Формулювання висновків    

7 Оформлення курсової роботи    

8 Реєстрація завершеної курсової 

роботи на кафедрі  

  

9 Отримання рецензії на роботу 

наукового керівника  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Студент_________________________ 
                                    (підпис) 

 

Керівник_________________________      ______________________________  
                               (підпис)                                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 “_____”____________________ 20___ р. 
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ДОДАТОК Г 

Зразок оформлення списку використаних джерел 
 

(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання») 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги:  

 

Один автор 

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму 

в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – 

К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці 

/ Ін-т математики НАН України ; т. 59). 

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність надзвичайної дипломатичної місії УНР в 

Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-

Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника 

"Україна дипломатична" ; вип. 1). 

Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 

завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., 

Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – 

Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 

Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – 

(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

П’ять і більше 

авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина 

И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. 

центр, 2007. – 510 с. 

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. 

Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 

Багатотомний 

документ 

1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. 

Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007.– 

(Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] c. 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-

аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 

2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. 

– Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 

2006. – 175, [1] с. 

Атласи 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та 

розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: 

С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України 

[та ін.]. – / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, 

[1] с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 

2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 

207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 
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Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та 

огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-

01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний 

стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 

Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 

2006. – (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. – 2007. – 264 с.Т. 6. – 

2007. – 277 с. 

Бібліографічні 

покажчики 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 

державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. 

– Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. 

Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора 

фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 

органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. 

Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 

Авторські 

свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин 

(СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; 

заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

Частина книги, 

періодичного, 

продовжуваного 

видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. 

Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–

18, 35–38. 

Електронні 

ресурси 

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси 

в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) 

[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. 

Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до 

журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
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ДОДАТОК Д 

Зразок рецензії на курсову роботу 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

 

 

На курсову роботу студента ___________________________________________________ 
                                                                                                              (прізвище, ініціали) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
 

за темою ______________________________________________________________________ 
      (назва теми) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник ____________________________________________________________ 
 (прізвище, ініціали викладача) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Висновки, зауваження, пропозиції наукового керівника, оцінка _____________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 
з навчальної дисципліни «Економічна теорія» 

 

для здобувачів вищої освіти І курсу 
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

з навчальної дисципліни «Економічна теорія» 

для здобувачів вищої освіти І курсу 

факультету соціально-психологічної освіти та управління, 

що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

денної/заочної форми навчання 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

1. Витрати виробництва як фактор вибору оптимальних масштабів 

виробництва. 

2. Теорії прибутку та його роль в системі підприємницької діяльності. 

3. Макроекономічні засади функціонування тіньового сектору економіки 

України. 

4. Заробітна плата: теоретичні концепції, форми і сучасні системи в 

ринковій економіці. 

5. Підприємство (фірма) в умовах становлення ринкових відносин в 

Україні. 

6. Попит, пропозиція та їх державне регулювання. 

7. Природа циклічності та її вплив на суб’єктів економічного розвитку. 

8. Роль та проблеми управління державним боргом України. 

9. Антимонопольна політика держави та її місце у встановлення сучасних 

ринкових відносин в Україні. 

10.Ринок праці в Україні: умови та проблеми розвитку. 

11.Типи ринкових структур в сучасній економіці України. 

12.Сучасна інфляція та особливості її прояву в Україні. 

13.Сучасні напрями і проблеми інтеграції України у світове 

господарство. 

14.Зовнішні ефекти та економічні проблеми охорони навколишнього 

середовища. 

15.Економічні ресурси як фактори сталого розвитку України. 

16.Монетарна політика та її вплив на економічний розвиток України. 

17.Сучасні аграрні відносини: стан і проблеми розвитку в Україні. 

18.Людський капітал як фактор сталого розвитку національної економіки. 

19.Економічне зростання національної економіки в умовах 

трансформаційних 

змін. 

20.Джерела формування та механізм розподілу доходів населення. 

21.Безробіття як об’єктивний фактор економічного життя. 

22.Зайнятість як результат розвитку економіки. 

23.Фіскальна політика та її вплив на економічний добробут України. 

24.Рівень життя населення в умовах трансформаційних змін. 

25.Роль і місце теоретичних економічних дисциплін в системі 

економічних знань. 

26.Проблеми становлення і розвитку грошового ринку України. 
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27. Проблеми взаємовідносин “ринок–держава” в сучасній в економічній 

системі. 

28.Сектор домогосподарств в контексті сучасного економічного розвитку 

України. 

29.Економічна система та проблема забезпечення її стабільного розвитку. 

30.Бюджет як об’єкт дослідження економічної теорії та інструмент 

господарського механізму. 

31. Фінансовий ринок України: оцінка стану, проблеми та перспективи 

розвитку.  

32. Розвиток спеціальних економічних зон та їх роль у формуванні 

міжнародної конкурентоспроможності України.  

33. Офіційна допомога розвитку в системі зовнішніх джерел 

фінансування національної економіки.  

34. Іноземне інвестування в економіку України: масштаби, структура, 

ефективність.  

35. Антимонопольна політика держави: необхідність, сутність і значення. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ 

РОБИТИ 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 1: 

1. Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб 

управління / Ф.Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського 

обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 1 (22). – С.11 – 

2. Круш П. В. Реалізація функцій планування та організування в системі 

управління трансакційними витратами / П. В. Круш, І. В. Макалюк // Проблеми 

економіки. – 2014. – №1. – C. 135–141. 

3. Мельник О.Г. Теоретичне обґрунтування інноваційної виробничої 

функції та її інтерпретація / О.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 

2012. - №12(138). – С. 16 – 24. 

4. Остапенко Т. М. Інформаційне забезпечення контролінгу витрат / Т.М. 

Остапенко // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 375–383 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 2: 

1. Бобух І.М. Оцінка національного багатства в контексті міжнародного 

досвіду / І.М. Бобух // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.; 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2011_2/2_Bobuh.pdf  

2. Вітлінський В. В. Моделювання та аналіз траєкторій економічного 

розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу / В. В. Вітлінський, Ю. В. 

Коляда, К. О. Баранов // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 353–362.  

3. Висока О. Є. Економічна сутність прибутку та концепції його 

формування/ О.Є. Висока // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – 

Вип. 17. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.; 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/2010_17/stat_17/44.pdf  

4. Ляховець О.О. Оцінка національного багатства України / О.О. 

Ляховець // Наукові праці. Том. 126. Випуск 113. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до журн.; http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2010/126-

113- 1.pdf  

5. Касич А. О. Науково-методичні основи обліково-аналітичного 

забезпечення управління прибутком підприємства / А. О. Касич, Р. М. Циган, 

О. І. Карбан // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 191–196. 

6. Песцова-Світалка О. С. Агреговані показники соціального та 

економічного розвитку країни на макрорівні / О.С. Песцова-Світалка. 

Соціально- економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: 

виклики, тенденції перспективи (колективна монографія) за ред.. Аранчій В.І. – 

Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013. – 250 с 

 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 3: 

1. Тітьова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання / [Тищук 

Т.А., Харазішвілі Ю.М., Іванов О.В., Флейчук М.І. та ін.; заг. ред. Я.А. Жаліла]. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/2010_17/stat_17/44.pdf
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– К.: НІСД, 2011. – 96 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. ; 

http://www.niss.gov.ua/public/File/2011_table/1201_dop_new.pdf  

2. Черненко С.М. Зв'язок тіньового сектору економіки з поглибленням 

соціально-економічної нерівності в Україні / С.М. Черненко, О.С. Песцова- 

Світалка // Соціально-економічна політика держави в умовах 

трансформаційних змін: макро- та мікроекономічні аспекти: Матеріали міжнар. 

наук.-прак. конф., (Полтава, 12 квітня 2011 р.) Полтава: РВВ ПДАА, 2011. – С. 

43 – 47.  

3. Черниш О. Методи оцінки параметрів тіньової економіки та їхня 

Хмеленко Г. Г. Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі 

злиття та поглинання в Україні / Г. Г. Хмеленко, О. В. Хмеленко // Проблеми 

економіки. – 2013. – №3. – C. 161–171.  

4. Шамота Г. М. Вплив тіньової економіки на державний бюджет 

України/ Г. М. Шамота //Актуальні питання сталого розвитку економіки: 

Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х томах/ 

Накова організація «Перспектива». - Х: Видавничий дім «Гельветика», 2012. 

т.2. – С. 225 –229. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 4: 

1. Куліков Ю.М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної 

зайнятості / Ю.М. Куліков, О.В. Йолкіна // Економіка України. – 2015. – №9. – 

C. 93 – 101.  

2. Мороз С.В. Роль і значення заробітної плати в умовах трансформації 

економіки/С.В. Мороз// Вісник Хмельницького національного університету. 

Економічні науки. Том 1. – Хмельницький, 2011. – С.140 – 146.  

3. Песцова-Світалка О. С. Рівень та динаміка заробітної плати в Україні: 

макроекономічні засади / О.С. Песцова-Світалка. Нереалізовані стратегії 

соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: 

аналіз помилок і пошук рішень (колективна монографія) за ред. Дорогань- 

Писаренко Л.О. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2014. – С. 31 – 39.  

4. Шупик И.И. Социальная политика трансформационного периода:от 

популизма к реальності/ И.И.Шупик // “Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2015; Chişinău). Conferinţa 

ştiinţifică internaţională “Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” : 

Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 / comitetul red.: Belostecinic 

Grigore [et al.]. – [Chişinău] : ASEM, 2015. Vol. 2. – 2015. – 294 p. – Antetit.: 

Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naț. de Cercet. Econ. 

′′Costin C. Kirițescu ′′. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 

С.286 - 290. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 5: 

1. Дугінець Г. В. Особливості вимірювання екологічно скоригованого 

ВРП / Г. В. Дугінець, Л. Г. Саркісян. // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 

184– 191.  
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2. Песцова-Світалка О. С. Розвиток регіонів України в світлі аналізу 

основних Песцова-Світалка О. С. Агреговані показники соціального та 

економічного розвитку країни на макрорівні / О.С. Песцова-Світалка. 

Соціально- економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: 

виклики, тенденції перспективи (колективна монографія) за ред.. Аранчій В.І. – 

Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013. – С. 81 – 91  

3. Природа фірми: походження, еволюція і розвиток / Ред. Вільянсон 

Олівер Е;Пер .с анг. – К.: А.С.К., 2002. – 336с  

4. Скребець І.В. Стратегічна безпека підприємства як реакція на 

динамічні зміни зовнішнього середовища / І.В. Скребець // Актуальні проблеми 

економіки. – 2012. - №11(137). – С. 58– 60.  

5. Шупик І.І. Рейдерство як форма перерозподілу власності /І.І. Шупик // 

Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу за підсумками науково- дослідної роботи за 2011 рік [Текст]: 

зб.наук.пр./ ПДАА.-Полтава: ПДАА, 2012.- С.97-98 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 6: 

1. Антошкіна Л.І. Попит і пропозиція в системі державного регулювання 

/ Л.І. Антошкіна, В.Ф. Беседін // Економіка та управління національним 

господарством. Вісник державного університету менеджменту і бізнесу. – 2012. 

- № 1 (17). – С. 46 – 52. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. ; 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2012_1/5.pdf  

2. Мортіков В.В. Концепція споживчого надлишку та економічна 

політика / В.В. Мортіков // Економіка України. – 2014. – №12. – C. 57 – 66.  

3. Скворцов І. Моделювання функції попиту і пропозиції на ринку 

монополістичної конкуренції /І.Б. Скворцов// Економіка та держава. – 2009. – 

№5. – С.25 – 28.  

4. Яценко Р. М. Імітаційна павутиноподібна модель ціноутворення з 

пропозицією, що запізнюється / Р. М. Яценко, О. Г. Баликов // Проблеми 

економіки. – 2013. – №3. – C. 352 – 358.  

5. Шерстенников Ю. В. Моделювання дуопольного ринку товару 

повсякденного попиту / Ю.В. Шерстенников // Проблеми економіки. – 2013. – 

№3. – C. 345–352. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 7: 

1. Подлєсна В.Г. Циклічність у розгортанні та подоланні економічних 

криз / В.Г. Подлєсна // Економіка України. – 2014. – №9. – C. 4 – 18.  

2. Скрипниченко М.І. Макроекономічна незбалансованість і критичні 

дисбаланси в економіці України / М.І. Скрипниченко // // Економіка України. – 

2015. – №2. – C. 4 – 23.  

3. Скребець І.В. Стратегічна безпека підприємства як реакція на 

динамічні зміни зовнішнього середовища / І.В. Скребець // Актуальні проблеми 

економіки. – 2012. - №11(137). – С. 58– 60.  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2012_1/5.pdf
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4. Шупик І.І. Економічна безпека в контексті пріоритетів розвитку 

України /І.І.Шупик// Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку:Тези 

доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.- 

Сімферополь.:«ДІАЙПІ», 2012.- С.141-143. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 8: 

1. Кукіна Н.В. Захарченко О.Г. Державний борг як фактор ризику безпеки 

України: макроекономічний огляд // Н.В. Кукіна, О.Г.Захарченко // Збірник 

наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки), 2013. – № (23). – С. 116 – 122.  

2. Черничко, С. Ф. Державний борг України : тенденції та ризики / 

Станіслав Федорович Черничко// Економічний аналіз: зб. наук. праць / 

Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. 

Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр 

Тернопільського національного економічного університету “Економічна 

думка”, 2013. – Том 14. – № 1. – С. 355-360. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 9: 

1. Кірєєв С. Стан конкурентного середовища в економіці України / С. 

Кірєєв, Т. Куць // «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». 

2013. - № 1(48). – С. 35- 40.  

2. Лайкова М.С. Антимонопольна політика України: її зміст та 

особливості реалізації / М. С. Лайкова // Вісник Харківського національного 

університет у імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО», 2011. –№ 10. – С. 168 – 

171. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.; http:// 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1736/1/Laykova_1.pdf  

3. Михальчишин Н. Доцільність функціонування монополій в 

національній економіці / Н. Михальчишин, О. Міняйло, А. Залєвська-Шишак // 

«Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». 2013. - № 1(48). – 

С. 47- 54.  

4. Петруня Ю.Є. Риси конкурентного середовища та антимонопольне 

регулювання у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами / Ю.Є. 

Петруня, // Економічний нобелівський вісник, 2014. – № 1 (7). – С. 3661 – 366. 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.; http:// 

http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskij-visnik- 

114/7633.pdf 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 10: 

1. Безтелесна Л.І. Макроекономічні закономірності функціонування 

національного ринку праці / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик // Статистика та 

економіка, аналіз. – 2012. – № 1. – С. 22 – 27. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до журн.; http://ntkstat.com.ua/jurnal/1.2012/SU_20121.pdf  

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1736/1/Laykova_1.pdf
http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskij-visnik-%20114/7633.pdf
http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskij-visnik-%20114/7633.pdf
http://ntkstat.com.ua/jurnal/1.2012/SU_20121.pdf
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2. Зоідзе Д. Р. Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників 

як чинник структурної невідповідності між попитом та пропозицією // 

Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 59–65.  

3. Куліков Ю.М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної 

зайнятості / Ю.М. Куліков, О.В. Йолкіна // Економіка України. – 2015. – №9. – 

C. 93 – 101.  

4. Песцова-Світалка О. С. Рівень та динаміка заробітної плати в Україні: 

макроекономічні засади / О.С. Песцова-Світалка. Нереалізовані стратегії 

соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: 

аналіз помилок і пошук рішень (колективна монографія) за ред. Дорогань-

Писаренко Л.О. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2014. – С. 31 – 39.  

5. Шупик І.І. Втрата людського потенціалу в контексті міграційного 

процесу глобалізованого світу / І.І.Шупик, Л.О Дорогань-Писаренко// 

Соціально-економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: 

виклики, тенденції, перспективи. Матеріали міжнар. наук. – практ. конф., 

(Полтава, 15 квітня 2015 р.). – Полтава:ТОВ «РІК», 2015. – С.59- 62. (204 с).  

6. Шупик І.І. Міграційні процеси трансформаційнго періоду: український 

контекст/ І.І. Шупик, Л.О Дорогань-Писаренко// Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. Спецвипуск 2015 року. – Полтава: ПДАА, 2015. – 

С.325 –330. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 11: 

1. Ковтун О. Стратегічні альтернативи для бізнесу та конкуренція в 

сучасній економіці / О. Ковтун // Економіка України. – 2012. - №6. – С. 54 – 65.  

2. Песцова-Світалка О.С. Теоретичні засади формування ринкових 

структур з ефективною конкуренцією / О.С. Песцова-Світалка, А.В. Сімінько // 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 листопада 

2016 р. Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та 

макрорівні: ‒ Полтава, 2016. ‒ С. 43 – 47.  

3. Устік Т.В. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції в умовах 

глобалізації економіки / Т.В. Устік, Н.І. Атаманець // Наукові праці 

Полтавської державної аграрної академії.Вип.1(4) – Е.1. –Полтава: ПДАА. – 

2012 – С.294 – 300. 

4. Фісуненко Н. О. Сутність та роль інвестиційних ресурсів в розвитку 

національної економіки. Економічний розвиток держави, регіонів підприємств 

і підприємництва: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. (м. Запоріжжя, 6 травня 2017 р.). Запоріжжя: 

Запорізька державна інженерна академія. 2017. С.38-41. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 12: 

1. Литвицький В. Макроекономічний тандем: протиріччя руху: [інфляція 

і зростання ВВП] / В. Литвицький // Вісник Національного Банку України. – 

2008. – №9. – С.3 – 11.  



41 

 

2. Попов В. Українська економіка в параметрах інфляції та безробіття / В. 

Попов // Економіка України. – 2011. - № 11. – С. 69 – 79.  

3. Селіверстов В. В. Роль часових лагів у впливі монетарної політики 

ФРС США на темпи інфляції / В.В. Селіверстов // Фінанси України. – 2015. – 

№7. – C. 115 – 125.  

4. Чумакова О.О.Податкові регулятори в умовах інфляції / О.О. Чумакова 

// Актуальні питання сталого розвитку економіки: Збірник наукових праць з 

актуальних проблем економічних наук: у 2-х томах/ Накова організація 

«Перспектива».-Х: Видавничий дім «Гельветика», 2012. т.2. – С. 215 – 225. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 13: 

1. Кизим М. О. Можливості і загрози від членства України в СОТ у 

зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах 

співпраці з 18 країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС / М. О. Кизим, І. Ю. 

Матюшенко, В. Є. Хаустова // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 6–25.  

2. Козюк В.В. Орієнтири фіскальної інтеграції в ЄВС: теорія фіскальних 

союзів та глобальна фінансова крниза / В.В. Козюк // Економіка України. – 

2014. – №10. – C. 14 – 31.  

3. Костенко О. С. Узагальнена безперервна лінійна модель міжнародної 

торгівлі / О. С. Костенко, В. М. Кузніченко, В. І. Лапшин // Проблеми 

економіки. – 2014. – №1. – C. 315–322.  

4. Полякова О. Ю. Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у 

контексті розширення Європейського Союзу / О. Ю. Полякова, В. О. Шликова 

// Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 330–336.  

5. Песцова-Світалка О. С. Національні інтереси України в умовах 

глобалізації / О.С. Песцова-Світалка, І.І. Шупик Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. Вип. 1(6). – Т. 3. Економічні науки. Полтава: 

ПДАА. – 2013. – С. 254 – 280.  

6. Шупик І.І. Економічна безпека в контексті пріоритетів розвитку 

України / І.І. Шупик// Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку:Тези 

доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.- 

Сімферополь.:«ДІАЙПІ», 2012.- С.141-143.  

7. Шупик І.І. Співпраця з МВФ: з досвіду деяких країн світу / І.І. Шупик// 

Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава,13-14 травня 2014 

року). –Ч.1. – Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – С.157-158. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 14: 

1. Отрошко О. Зовнішні ефекти: критика хибних уявлень [Електронний 

ресурс] / О. Отрошко // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. – 2013. - № 10 (151). – С. 48 – 50. –– Режим доступу до 

журн.; http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/otroshko-a-externalities-a-

critiqueof-false-representations_24207.pdf.  

http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/otroshko-a-externalities-a-critiqueof-false-representations_24207.pdf
http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/otroshko-a-externalities-a-critiqueof-false-representations_24207.pdf
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2. Северенчук А.Л. Захист навколишнього середовища як суспільне благо 

Електронний ресурс] / А.Л. Северенчук // Теоретичні дослідження в сучасній 

економіці. –– Режим доступу до журн.; 

http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/715/1/376.pdf 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 15: 

1. Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у 

промисловому розвитку України / В.М. Геєць // Економіка України. – 2014. – 

№12. – C. 4 – 19.  

2. Дем’яненко С.І. Засади формування інструментів інвестиційної 

діяльності аграрних підприємств / С.І. Дем’яненко, В.М. Коваль // Економіка 

України. – 2015. – №2. – C. 61 – 69 . 20  

3. Мельник О.Г. Теоретичне обґрунтування інноваційної виробничої 

функції та її інтерпретація / О.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 

2012. - №12(138). – С. 16 – 24.  

4. Ситник Г. В. Цільова функція підприємства: еволюція концепцій та 

сучасні погляди / Г. В. Ситник // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 243–

254.  

5. Транченко Л.В.Трудові ресурси як головна продуктивна сила і 

трудовий потенціал на селі/ Л.В. Транченко// Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії.Вип.1(4) – Е.1. –Полтава: ПДАА. – 2012 –.С.290 – 

294.  

6. Шупик И.И. Тенденції загрози економічній безпеці України / І.І. 

Шупик // Соціально-економічна політика держави в умовах трансформаційних 

змін: Матеріали міжнар. наук. – практ. конф., ( Полтава, 13 березня 2013 р.). – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2013. –С.171-173 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 16: 

1. Буковинський С.А. До питання розробки монетарного стратегії 

подолання стагфляційної кризи // С.А. Буковинський С.А., Т.Є. Унтковська, 

М.О. Джус // Економіка України. – 2015. – №8. – C. 4 – 30 .  

2. Клименко О.І. Об’єктивна необхідність удосконалення монетарної 

політики / О.І. Клименко // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. ; 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Klimenko.pdf  

3. Лук'яненко І. Г. Особливості моделювання правил монетарної політики 

на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / І. 

Г.Лук'яненко, В. М. Жук // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 323 – 329.  

4. Тисячна Ю. С. Методичні підходи до оцінки якості кредитного 

портфеля банку / Ю.С. Тисячна // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 278 – 

283. 21  

5. Хайлук С. О. Метод комплексної оцінки ефективності банківської 

системи / С. О. Хайлук // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 409 – 414.  

6. Шупик И.И. Создание современного банковского механизма как 

условие трансформации экономики Украины / И.И. Шупик // Національні 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Klimenko.pdf
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фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку. 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. - Львів, 2012.- С. 38- 40. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 17: 

1. Коваленко О. Ю. Інструменти підвищення попиту на продукцію 

сільськогосподарських підприємств на внутрішньому ринку / О. Ю. Коваленко 

// Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 81–90.  

2. Песцова-Світалка О. С. Теорія та практика формування інфраструктури 

земельного ринку: макроекономічні засади / О.С. Песцова-Світалка. Економіка 

і регіон: наук. вісник – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – №2. – С. 40-43.  

3. Резниченко Д.В. Сутність та класифікація факторів 

конкурентоспроможності аграрного сектору/Д.В. Резниченко// Наукові праці 

Полтавської державної аграрної академії. Вип.2. – Т.3. – Економічні науки. – 

Полтава: ПДАА. 2011.– С.127 – 132.  

4. Ряба О.І. Проблеми розвитку АПК і членство в СОТ/ О.І.Ряба, Н.М. 

Лавор // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 

Том 1. – Хмельницький, 2011. – С.241–244. 22  

5. Скорук О. П. Вирішення проблем сучасних земельних відносин на 

шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні / 

О. П. Скорук, І. В. Зубар // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 158–163.  

6. Шупик І.І. Актуальні напрями соціально-економічної трансформації 

аграрної сфери/ І.І. Шупик //Соціально-економічний розвиток України в 

умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи (колективна 

монографія) / за заг. ред. професора В.І.Аранчій.– Полтава.: ТОВ НВП 

“Укрпромторгсервіс”, 2013 р. –С.72-80 .  

7. Щаслива Г.П. Формування ринку матеріально-технічних ресурсів для 

сільського господарства / Г.П. Щаслива // Наукові праці Полтавської державної 

аграрної академії. Вип.1(4) – Е.1. – Полтава: ПДАА. – 2012 –.С.237 – 242. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 18: 

1. Монастирська Г.В. Багаторівневість системи мотивації українського 

працівника / Г.В.Монастирська // Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. Том 1. – Хмельницький, 2011. – С.150–155.  

2. Транченко Л.В.Трудові ресурси як головна продуктивна сила і 

трудовий потенціал на селі/ Л.В. Транченко // Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії.Вип.1(4) – Е.1. –Полтава: ПДАА. – 2012 –.С.290 – 

294.  

3. Тютюнникова С. В. Проблеми формування людського потенціалу на 

шляху до економіки знань в Україні / С. В. Тютюнникова, Н. Л. Савицька // 

Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 48–54. 

 4. Шупик І.І. Втрата людського потенціалу в контексті міграційного 

процесу глобалізованого світу / І.І.Шупик, Л.О Дорогань-Писаренко// 

Соціально- економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: 
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виклики, тенденції, перспективи. Матеріали міжнар. наук. – практ. конф., ( 

Полтава, 15 квітня 2015 р.). – Полтава:ТОВ «РІК», 2015. –С.59-62.(204 с). 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 19: 

1. Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у 

промисловому розвитку України / В.М. Геєць // Економіка України. – 2014. – 

№12. – C. 4 – 19.  

2. Дейнеко Л.В. Торгівля України з країнами Митного союзу: сучасні 

тенденції та ризики для вітчизняного промислового виробництва / Л.В. 

Дейнеко, І.А. Шовкун, П.М. Купчак // // Економіка України. – 2015. – №8. – C. 

74 – 90.  

3. Козловський С.В. Управління регіональною продовольчою безпекою 

на основі сучасних методів моделювання // С.В. Козловський, Е.А. Кірєєва // 

Економіка України. – 2015. – №8. – C. 57 – 73.  

4. Ляшенко В.І. Методичні підходи до оцінювання процесів модернізації 

промислово розвинутих територій України / В.І. Ляшенко В.І., Є.В. Котов // 

Економіка України. – 2015. – №10. – C. 32 – 44.  

5. Песцова-Світалка О. С. Агреговані показники соціального та 

економічного розвитку країни на макрорівні / О.С. Песцова-Світалка. 

Соціально- економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: 

виклики, тенденції перспективи (колективна монографія) за ред.. Аранчій В.І. – 

Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013. – С. 81 – 91  

6. Харазішвілі Ю.М. Міжрегіональний рух товарів і послуг як новітній 

індикатор економічної безпеки регіонів України / Ю.М. Харазішвілі // 

Економіка України. – 2014. – №12. – C. 38 – 56. 24  

7. Шупик І.І. Дотримання соціальної справедливості економічного 

розвитку як передумова макроекономічної стабільності в період 

трансформаційних змін / І.І.Шупик// Нереалізовані стратегії соціально-

економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: аналіз 

помилок і пошук рішень ( колективна монографія) / за заг. ред. професора 

Л.О.Дорогань – Писаренко.– Полтава.: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2014. –

С.39-48. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 20: 

1. Песцова-Світалка О. С. Рівень та динаміка заробітної плати в Україні: 

макроекономічні засади / О.С. Песцова-Світалка. Нереалізовані стратегії 

соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: 

аналіз помилок і пошук рішень (колективна монографія) за ред. Дорогань- 

Писаренко Л.О. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2014. – С. 31 – 39.  

2. Юшко С. В. Особливості реалізації державних соціальних гарантій в 

Україні / С.В. Юшко // Фінанси України. – 2015. – №6. – C. 108 – 124.  

3. Шупик І.І.Доходи та витрати населення України в період 

трансформаційних змін: макроекономічний аспект/ І.І. Шупик, О.С.Песцова-
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Світалка//Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип.1. – Т.1. 

Економічні науки.-Полтава:ПДАА. – 2010. – С.257 – 262.  

4. Шупик І.І. Споживання: еколого-економічний аспект /І.І. Шупик// 

Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і 

суспільства: матеріали між нар.наук.-практ. Інтернет-конф. 6-7 березн. 2014 р.- 

Тернопіль : Крок, 2014.- С.95-97.  

5. Шупик І.І. Фінанси домогосподарств України як показник рівня та 

якості життя громадян/ І.І. Шупик // Проблеми і перспективи розвитку 

фінансової системи україни в умовах формування нового світового фінансово- 

економічного порядку: матеріали Між нар.наук.-практ.інтернет-конф. (м. 

Полтава,1-6 жовт. 2014 р.). -Полтава : ПУЕТ, 2014.- С.156-158. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 21: 

1. Заярна Н.М. Вплив безробіття на суспільство та соціально-економічні 

наслідки / Н.М. Заярна, А.Р. Сервюкова // Науковий вісник НЛТУ України. – 

2011. – № 11. – Вип. 21.2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.; 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_2/309_Zaj.pdf.  

2. Зоідзе Д. Р. Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників 

як чинник структурної невідповідності між попитом та пропозицією // 

Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 59–65.  

3. Козюк В. Зв’язок між інфляцією і безробіттям у світлі глобалізації та 

відкриття економіки / В. Козюк // Журнал європейської економіки. – 2004. – 

№3. – Т.3. – С. 262-276.  

4. Шупик І.І. Соціально-економічний аспект проблеми зайнятості жінок 

на ринку праці України / І.І. Шупик // Вісник ХНТУСГ. – 2004. – № 30. – С. 

216-220.  

5. Шупик И.И.Феминизация миграции в контексте экономической 

безопасности// И. И. Шупик // Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. Том 1. – Хмельницький, 2011. – С.220 –223. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 22: 

1. Попик Л.О.Оцінка зайнятості населення сільської місцевості України 

Л.О.Попик// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.Вип.1(4) – 

Е.1. –Полтава: ПДАА. – 2012 –.С.232 – 236.  

2. Шубала І.В. Аналіз макроекономічних чинників забезпечення 

ефективної зайнятості населення / І.В. Шубала // Статистика та економіка, 

аналіз. – 2012. – № 1. – С. 35– 40 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

журн.; http://ntkstat.com.ua/jurnal/1.2012/SU_20121.pdf  

3. Шупик И.И.Феминизация миграции в контексте экономической 

безопасности// И. И. Шупик // Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. Том 1. – Хмельницький, 2011. – С.220 –223. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 23: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_2/309_Zaj.pdf
http://ntkstat.com.ua/jurnal/1.2012/SU_20121.pdf
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1. Буковинський С.А. До питання розробки монетарного стратегії 

подолання стагфляційної кризи // С.А. Буковинський С.А., Т.Є. Унтковська, 

М.О. Джус // Економіка України. – 2015. – №8. – C. 4 – 30 .  

2. Коваленко В.В. Інфляційна складова в діяльності банків: вплив 

монетарних чинників / В.В. Коваленко, Є.В. Шепель // Економіка України. – 

2015. – №9. – C. 80 – 92.  

3. Козюк В.В. Орієнтири фіскальної інтеграції в ЄВС: теорія фіскальних 

союзів та глобальна фінансова криза / В.В. Козюк // Економіка України. – 2014. 

– №10. – C. 14 – 31.  

4. Лук'яненко І. Г. Особливості моделювання правил монетарної політики 

на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / І. Г. 

Лук'яненко, В. М. Жук // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – C. 323–329.  

5. Селіверстов В. В. Роль часових лагів у впливі монетарної політики 

ФРС США на темпи інфляції / В.В. Селіверстов // Фінанси України. – 2015. – 

№7. – C. 115 – 125.  

6. Сідельникова Л. П. Ефективність податкових джерел формування 

бюджетних ресурсів держави / Л.П. Сідельникова // Фінанси України. – 2015. – 

№9. – C. 45 – 60.  

7. Радіонов Ю. Д. Бюджнтні кошти як інвестиційний ресурс України / 

Ю.Д. Радіонов // Економіка України. – 2014. – №9. – C. 35 – 53. 

 8. Радіонов Ю.Д. Проблеми реалізації бюджетних інвестицій / Ю.Д. 

Радіонов // Економіка України. – 2015. – №2. – C. 48 – 60.  

9. Римарська Р.Ю. Збільшення надходжень до бюджету, як чинник 

залучення іноземних інвестицій в Україну / Р.Ю. Римарська // Економіка 

України. – 2015. – №8. – C. 31 – 43.  

10.Тищенко О. М. Теоретико-методичний аналіз аспектів регулювання 

міжбюджетних відносин / О. М. Тищенко, К. В. Голякова // Проблеми 

економіки. – 2012. – №1. – C. 24–29  

11.Шупик І.І. Адекватність фіскальної системи запорука її стимулюючого 

потенціалу / І.І. Шупик //Проблеми та перспективи розвитку фінансів у 

сучасному світі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 22 - 23 

жовт. 2015 р.) - Полтава: ПУЕТ, 2015. - С.74 - 76. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 24: 

1. Балакірєва О. Вплив соціально-економічної нерівності на економічну 

поведінку населення України / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка України. – 

2011. - № 11. – С.60 – 68.  

2. Безтелесна Л. Людський розвиток: підходи до трактування суті та умов 

його забезпечення / Л. Безтелесна // Економіка України. – 2009. – №7. – С.4-17.  

3. Краснікова О.М. Рівень життя населення в Україні: проблеми та 

перспективи/ О.М. Краснікова// Наукові праці Полтавської державної аграрної 

академії. Вип.2. – Т.3. – Економічні науки. – Полтава: ПДАА. 2011.– С.258 – 

262.  
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4. Мортіков В.В. Концепція споживчого надлишку та економічна 

політика / В.В. Мортіков // Економіка України. – 2014. – №12. – C. 57 – 66.  

5. Песцова-Світалка О. С. Агреговані показники соціального та 

економічного розвитку країни на макрорівні / О.С. Песцова-Світалка. 

Соціально- економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: 

виклики, тенденції перспективи (колективна монографія) за ред.. Аранчій В.І. – 

Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013. – С. 81 – 91 

 6. Юшко С. В. Особливості реалізації державних соціальних гарантій в 

Україні / С.В. Юшко // Фінанси України. – 2015. – №6. – C. 108 – 124.  

7. Шупик И.И. Продолжительность жизни в Украине в контексте 

социально- экономической трансформации: гендерный поход / И.И. Шупик // 

Соціально-економічна політика держави в умовах трансформаційних змін: 

макро- та мікроекономічні аспекти: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 

(Полтава, 12 квітня 2011 р.) Полтава: РВВ ПДАА, 2011. – С. 105 – 107.  

8. Шупик І.І. Доходи та витрати населення України в період 

трансформаційних змін: макроекономічний аспект / І.І. Шупик, О. С. Песцова-

Світалка. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1. – Т. 1. 

Економічні науки. Полтава: ПДАА. – 2010. – с. 257 – 262. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 25: 

1. Дороніна М. С. Роль держави у формуванні економіки знань / М.С. 

Дороніна // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 43–48.  

2. Дубиніна М.В. Інституціональна теорія як основа дослідження 

економічних трансформацій/ М.В. Дубиніна// Наукові праці Полтавської 

державної аграрної академії. Вип. 2. – Т.3. – Економічні науки. – Полтава: 

ПДАА. 2011.– С.249 – 255.  

3. Кошулаб Н.В. Практика впровадження концепцій економічної теорії 

при формуванні економічної політики України / Н.В. Кошулаб, В.Л.Співачук// 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1. – 

Хмельницький, 2011. – С.14–17.  

4. Лопух К.В.Чиказька економічна школа: історія розвитку та сучасний 

стан/К.В.Лопух//Вісник Хмельницького національного університету. 

Економічні науки. Том 1. – Хмельницький, 2011. – С.11–14.  

5. Черешня Г.А. Дослідження проблем економічної теорії в працях 

українських економістів в період незалежності / Г.А.Черешня, Т.В. Цвігну // 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1. – 

Хмельницький, 2011. – С.21–24.  

6. Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія / А.А. Чухно 

// Економіка України. – 2012. – №9, 10. – С. 4 – 12, 24 - 33. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми  26: 

1. Лелик А. В. Грошовий ринок в Україні: від інституційного становлення 

до ринкового регулювання [Електронний ресурс] / А.В. Лелик, І.Б. Загорулько, 

Н.Є.Килипенко // ХІІІ Міжнародна наук. інтернет конф. «Соціум.Наука. 
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Культура» (25 – 27 січня 2017 року). – Режим доступу: http://intkonf.org/lelik-a-

v-zagorulko-ib-kilipenko-ne-groshoviy-rinok-vukrayini-vid-institutsiynogo-

stanovlennya-do-rinkovogo-regulyuvannya/  

2. Пшик Б.І. Інфраструктура грошового ринку: теоретичні засади 

дослідження / Б.І. Пшик, Т.М. Неклюдова // Вісник Університету банківської 

справи Національного банку України, 2014. – № 2 (20). – С. 9 – 12. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 27: 

1. Геєць В.М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави 

та економіки / В.М. Геєць // Економіка України. – 2012. - №10, 11. – С. 4 - 23. 

31  

2. Дороніна М. С. Роль держави у формуванні економіки знань // 

Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 43–48.  

3. Колупаєва І. В. Державна регуляторна політика: сутність та принципи 

формування / І.В. Колупаєва // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – C. 99– 107.  

4. Махмудов Х.З. Оптимізація податкового навантаження у системі 

заходів державного регулювання економіки / Х.З. Махмудов, В.Є. Тараненко// 

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип.2. – Т.3. – 

Економічні науки. – Полтава: ПДАА. 2011.– С. 233 – 239.  

5. Остапчук А.Д., Саблук Р.П. До аналізу наукових поглядів на 

формування ринкових відносин / А.Д. Остапчук, Р.П, Саблук // Економіка 

АПК. – 2009. – № 1. – С. 49-56.  

6. Тищенко О.П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний 

аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду / О.П.Тищенко // Актуальні 

проблеми економіки. – 2012. - №7(133). – С. 49 – 61.  

7. Шапуров О. Формування ефективного механізму господарювання в 

ринкових умовах / О. Шапуров // Економіка та держава. – 2009. – №7. – С.69-

72. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 28: 

1. Лисяк Л.В. Доходи домашніх господарств України як потенційне 

джерело внутрішніх державних запозичень/ Л.В. Лисяк // Наукові праці 

Полтавської державної аграрної академії. Вип.2. – Т.3. – Економічні науки. – 

Полтава: ПДАА. 2011.– С.11 – 17. 32  

2. Мармуль Л.О. Особливості формування та структура доходів 

селянських домогосподарств / Л.О. Мармуль, І.В. Ксьонжик // Наукові праці 

Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2. – Т.2. – Економічні науки. – 

Полтава: ПДАА. 2011.– С.140 – 144.  

3. Тохтарова В.С. Дифференциация доходов населения: проблемы и 

факторы/ В.С.Тохтарова // Вісник Хмельницького національного університету. 

Економічні науки. Том 1. – Хмельницький, 2011. – С.216–220.  

4. Шупик І.І. Фінанси домогосподарств України як показник рівня та 

якості життя громадян/ І.І. Шупик // Проблеми і перспективи розвитку 

фінансової системи україни в умовах формування нового світового фінансово- 

http://intkonf.org/lelik-a-v-zagorulko-ib-kilipenko-ne-groshoviy-rinok-vukrayini-vid-institutsiynogo-stanovlennya-do-rinkovogo-regulyuvannya/
http://intkonf.org/lelik-a-v-zagorulko-ib-kilipenko-ne-groshoviy-rinok-vukrayini-vid-institutsiynogo-stanovlennya-do-rinkovogo-regulyuvannya/
http://intkonf.org/lelik-a-v-zagorulko-ib-kilipenko-ne-groshoviy-rinok-vukrayini-vid-institutsiynogo-stanovlennya-do-rinkovogo-regulyuvannya/
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економічного порядку: матеріали Між нар.наук.-практ.інтернет-конф. (м. 

Полтава,1-6 жовт. 2014 р.).-Полтава : ПУЕТ, 2014.-169 ( С.156-158 

 

Рекомендована література (економічна періодика)  до теми 29: 

1. Прушківська Е. В. Еволюція концепцій структурування національної 

економіки / Е. В. Прушківська // Проблеми економіки. – 2013. – №2. – C. 87– 

94.  

2. Чорнодід І. С. Соціальний конкурентний статус країни та засоби його 

підтримання / І. С. Чорнодід // Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 172– 

177.  

3. Шупик І.І. Глобалізація як виклик економічній безпеці України/ 

І.І.Шупик //Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової 

системи України/ Під ред. д.е.н.,професора О.О.Непочатенко (Частина1). -

Умань: 33 Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013.- ( колективна 

монографія) – С.20 -25.  

4. Шупик І.І. Актуальні напрями соціально-економічної трансформації 

аграрної сфери/ І.І.Шупик //Соціально-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи ( колективна 

монографія) / за заг. ред. професора В.І.Аранчій.– Полтава.: ТОВ НВП 

“Укрпромторгсервіс”, 2013 – С.72-80 .  

5. Шупик І.І. Дотримання соціальної справедливості економічного 

розвитку як передумова макроекономічної стабільності в період 

трансформаційних змін / І.І.Шупик// Нереалізовані стратегії соціально-

економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: аналіз 

помилок і пошук рішень (колективна монографія) / за заг. ред. професора 

Л.О.Дорогань – Писаренко.– Полтава.: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2014. –

С.39-48. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 30: 

1. Музика-Стефанчук О. А. Сучасні проблеми об’єктів бюджетних 

правовідносин / О. А. Музика-Стефанчук // Фінансове право. – 2011. – № 4 (18) 

– С. 23 – 26. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.; 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fp/2011_4/muzika.pdf.  

2. Стефанюк І.Б. Об’єктивні засади проведення зовнішнього аудиту 

місцевих бюджетів / І.Б. Стефанюк // "Фінанси України". – 2012. - № 6. – 

[Електронний ресурс]. –Режим доступу до журн.; 

http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16740472/Stefanuk.pdf . 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 31: 

1. Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у 

промисловому розвитку України / В.М. Геєць // Економіка України. – 2014. – 

№12. – C. 4 – 19.  

2. Дейнеко Л.В. Торгівля України з країнами Митного союзу: сучасні 

тенденції та ризики для вітчизняного промислового виробництва / Л.В. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fp/2011_4/muzika.pdf
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Дейнеко, І.А. Шовкун, П.М. Купчак // // Економіка України. – 2015. – №8. – C. 

74 – 90.  

3. Козловський С.В. Управління регіональною продовольчою безпекою 

на основі сучасних методів моделювання // С.В. Козловський, Е.А. Кірєєва // 

Економіка України. – 2015. – №8. – C. 57 – 73.  

4. Ляшенко В.І. Методичні підходи до оцінювання процесів модернізації 

промислово розвинутих територій України / В.І. Ляшенко В.І., Є.В. Котов // 

Економіка України. – 2015. – №10. – C. 32 – 44.  

5. Песцова-Світалка О. С. Агреговані показники соціального та 

економічного розвитку країни на макрорівні / О.С. Песцова-Світалка. 

Соціально- економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: 

виклики, тенденції перспективи (колективна монографія) за ред. Аранчій В.І. – 

Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013. – С. 81 – 91  

6. Харазішвілі Ю.М. Міжрегіональний рух товарів і послуг як новітній 

індикатор економічної безпеки регіонів України / Ю.М. Харазішвілі // 

Економіка України. – 2014. – №12. – C. 38 – 56. 24  

7. Шупик І.І. Дотримання соціальної справедливості економічного 

розвитку як передумова макроекономічної стабільності в період 

трансформаційних змін / І.І.Шупик// Нереалізовані стратегії соціально-

економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: аналіз 

помилок і пошук рішень ( колективна монографія) / за заг. ред. професора 

Л.О.Дорогань – Писаренко.– Полтава.: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2014. –

С.39-48. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 32: 

1. Куліков Ю.М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної 

зайнятості / Ю.М. Куліков, О.В. Йолкіна // Економіка України. – 2015. – №9. – 

C. 93 – 101.  

2. Мороз С.В. Роль і значення заробітної плати в умовах трансформації 

економіки/С.В. Мороз// Вісник Хмельницького національного університету. 

Економічні науки. Том 1. – Хмельницький, 2011. – С.140 – 146.  

3. Песцова-Світалка О. С. Рівень та динаміка заробітної плати в Україні: 

макроекономічні засади / О.С. Песцова-Світалка. Нереалізовані стратегії 

соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: 

аналіз помилок і пошук рішень (колективна монографія) за ред. Дорогань- 

Писаренко Л.О. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2014. – С. 31 – 39.  

4. Шупик И.И. Социальная политика трансформационного периода:от 

популизма к реальності/ И.И.Шупик // “Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2015; Chişinău). Conferinţa 

ştiinţifică internaţională “Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” : 

Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 / comitetul red.: Belostecinic 

Grigore [et al.]. – [Chişinău] : ASEM, 2015. Vol. 2. – 2015. – 294 p. – Antetit.: 

Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naț. de Cercet. Econ. 
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′′Costin C. Kirițescu ′′. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 

С.286 - 290. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 33: 

1. Бобух І.М. Оцінка національного багатства в контексті міжнародного 

досвіду / І.М. Бобух // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.; 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2011_2/2_Bobuh.pdf  

2. Вітлінський В. В. Моделювання та аналіз траєкторій економічного 

розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу / В. В. Вітлінський, Ю. В. 

Коляда, К. О. Баранов // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 353–362.  

3. Висока О. Є. Економічна сутність прибутку та концепції його 

формування/ О.Є. Висока // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – 

Вип. 17. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.; 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/2010_17/stat_17/44.pdf  

4. Ляховець О.О. Оцінка національного багатства України / О.О. 

Ляховець // Наукові праці. Том. 126. Випуск 113. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до журн.; http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2010/126-

113- 1.pdf  

5. Касич А. О. Науково-методичні основи обліково-аналітичного 

забезпечення управління прибутком підприємства / А. О. Касич, Р. М. Циган, 

О. І. Карбан // Проблеми економіки. – 2013. – №1. – C. 191–196. 

6. Песцова-Світалка О. С. Агреговані показники соціального та 

економічного розвитку країни на макрорівні / О.С. Песцова-Світалка. 

Соціально- економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: 

виклики, тенденції перспективи (колективна монографія) за ред.. Аранчій В.І. – 

Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013. – 250 с 

 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 34: 

1. Тітьова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання / [Тищук 

Т.А., Харазішвілі Ю.М., Іванов О.В., Флейчук М.І. та ін.; заг. ред. Я.А. Жаліла]. 

– К.: НІСД, 2011. – 96 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. ; 

http://www.niss.gov.ua/public/File/2011_table/1201_dop_new.pdf  

2. Черненко С.М. Зв'язок тіньового сектору економіки з поглибленням 

соціально-економічної нерівності в Україні / С.М. Черненко, О.С. Песцова- 

Світалка // Соціально-економічна політика держави в умовах 

трансформаційних змін: макро- та мікроекономічні аспекти: Матеріали міжнар. 

наук.-прак. конф., (Полтава, 12 квітня 2011 р.) Полтава: РВВ ПДАА, 2011. – С. 

43 – 47.  

3. Черниш О. Методи оцінки параметрів тіньової економіки та їхня 

Хмеленко Г. Г. Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі 

злиття та поглинання в Україні / Г. Г. Хмеленко, О. В. Хмеленко // Проблеми 

економіки. – 2013. – №3. – C. 161–171.  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/2010_17/stat_17/44.pdf
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4. Шамота Г. М. Вплив тіньової економіки на державний бюджет 

України/ Г. М. Шамота //Актуальні питання сталого розвитку економіки: 

Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х томах/ 

Накова організація «Перспектива». - Х: Видавничий дім «Гельветика», 2012. 

т.2. – С. 225 –229. 

 

Рекомендована література (економічна періодика) до теми 35: 

1. Куліков Ю.М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної 

зайнятості / Ю.М. Куліков, О.В. Йолкіна // Економіка України. – 2015. – №9. – 

C. 93 – 101.  

2. Мороз С.В. Роль і значення заробітної плати в умовах трансформації 

економіки/С.В. Мороз// Вісник Хмельницького національного університету. 

Економічні науки. Том 1. – Хмельницький, 2011. – С.140 – 146.  

3. Песцова-Світалка О. С. Рівень та динаміка заробітної плати в Україні: 

макроекономічні засади / О.С. Песцова-Світалка. Нереалізовані стратегії 

соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: 

аналіз помилок і пошук рішень (колективна монографія) за ред. Дорогань- 

Писаренко Л.О. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2014. – С. 31 – 39.  

4. Шупик И.И. Социальная политика трансформационного периода:от 

популизма к реальності/ И.И.Шупик // “Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2015; Chişinău). Conferinţa 

ştiinţifică internaţională “Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” : 

Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 / comitetul red.: Belostecinic 

Grigore [et al.]. – [Chişinău] : ASEM, 2015. Vol. 2. – 2015. – 294 p. – Antetit.: 

Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naț. de Cercet. Econ. 

′′Costin C. Kirițescu ′′. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 

С.286 - 290. 
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