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«Сучасні економічні теорії» /3 кредити ЄКТС
Радіонова Наталія Вікторівна, старший викладач кафедри
«Економіка та менеджмент», 373-15-88, kafedraem@ukr.net
ІV семестр, бакалавр
Економіко-гуманітарний, спеціальності 073 «Менеджмент»
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на
основі розуміння економічної історії та закономірностей розвитку
економічної думки, її місця у загальній системі знань про
економіку та суспільство. ЗК3. Здатність до абстрактного
мислення, аналізу, синтезу. ЗК5. Знання та розуміння предметної
області та розуміння професійної діяльності. ЗК9. Здатність
вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та
примножувати досягнення суспільства, використовувати різні
види та форми рухової активності для ведення здорового способу
життя. ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально
відповідально та громадське свідомо на основі етичних міркувань
(мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності. ПРН16.
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення,
відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
«Політична економія»
Всього -90 годин, лекції -16 години, практичні заняття – 16 годин
Тема 1. Теорії трансформації економіки і суспільства
Тема 2. Теорії визначення і вибору економічної політики
Тема 3. Проблемні аспекти розвитку сучасних мікроекономічних
теорій.
Тема 4. Проблемні аспекти розвитку сучасних макроекономічних
теорій.
Тема 5. Теорії глобалізації та їх еволюція
Тема 6. Становлення сучасної парадигми економічної теорії
Тема 7. Теорії економіки «третього світу»
Тема 8. Альтернативні теорії сучасного економічного розвитку

Мова викладання
Список основної та
додаткової літератури

українська
Основна
1. Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. /
В.М. Фещенко. - К.: КНЕУ, 2012. - 474 с.
2. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні
економічні теорії: підручник. - К.: Знання, 2007. - 878 с.
3. Злупко С.М. Історія економічної теорії. Навчальний посібник
/ К.: Знання, 2005. – 719с.
4. Колесніченко І.М. Сучасні економічні теорії: конспект лекцій /

Х. : ХНЕУ, 2010. – 163 с.

Додаткова
1. Історія економічних учень: Підручник: У 2-х ч. Ч. 2 / За
ред. В. Д. Базилевича. – 3-є вид. – К.: Знання, 2006. – 575 с.
2. Кизим М.О. Проблеми та цілі розвитку України у світі
глобальних проблем світової спільноти : монографія / М.О.
Кизим. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 92 с.
3. Юхименко П. І. Історія новітніх економічних учень (від
Кейнса до наших днів) / За ред. А. А. Чухна. – 2-ге вид.,
доп. – Біла Церква: БДАУ, 2003. – 145 с.
4. Юхименко П. І. Становлення і розвиток монетаристських
концепцій: історико-економічний аналіз: Монографія. – К.:
ІАЕ УААН, 2003. – 256 с.
5. Ястремська О.М. Інноваційна економіка : навч. посіб. /
О.М. Ястремська. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 227 с.
Електронні ресурси:
1. Національна бібліотека України імені Вернадського –
http://www.nbuv.gov.ua/;
2. Національна парламентська бібліотека України
–
http://nplu.kiev.ua/;
3. Енциклопедія – http://www.e-atlas.com.ua/;
4. Електронна
бібліотека
–
http://www.geocities.com/ukrexlibris/;
5. Українська
історична
бібліотека
–
http://www.ukrhistory.narod.ru/;
6. Бібліотека
університету
та
її
депозитарій
https://library.diit.edu.ua/uk/catalog

