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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів  
5 

 
Нормативна  

Рік (роки) підготовки 
 

2  3  

Загальна кількість 
годин 180 години 

Галузь знань 0305 
«Економіка і 

підприємництво» 
 
 
 

Напрями підготовки  
6. 030504 «Економіка 

підприємства» 
6.030509 «Облік і аудит» 

 
 

Семестр (семестри) 

 3 5  
Лекції

*  

 

34 години 10 годин 
Практичні, семінарські*  

 

Модулів –1 34 години  8 годин 

 
Змістових модулів 5 
 

 
Лабораторні

*  

 

 

 

 

 

– – 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 6,6 
Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання (ІЗ): 
контрольна робота 
для заочної форми 
навчання 

Фахові спрямування: 
«Економіка підприємства», 
«Економіка підприємства зі 
знанням іноземної мови», 
«Економіка підприємства з 
поглибленим знанням права 
господарської діяльності», 
«Облік і аудит», «Облік і 
аудит зі знанням іноземної 
мови», «Облік і аудит з 
поглибленим знанням права 
господарської діяльності» 
 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Самостійна робота* 

112 годин 162 години 

Індивідуальне завдання  

– 18 годин 

  
Види контролю: 

 
екзамен екзамен 

  

 
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни для 
денної форми навчання становить: для денної форми навчання – для денної форми 
навчання – 37,7%, для заочної форми навчання – 10%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: формування системи знань про історичний розвиток господарств та 
економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння ґенезу та 
закономірностей функціонування економічних систем. 
Завдання:  
– на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства 
сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів; 
– забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних 
процесів.  
– сформувати систему знань про основні етапи і напрями розвитку економічних 
учень, передумови та закономірності еволюції світової економічної науки, 
економічних концепцій головних шкіл і напрямів економічної думки. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
 – соціально-економічні відносини у суспільстві та їх особливості у різних 
економічних системах;  
– основні економічні закони;  
– загальну характеристику основних етапів економічної історії; 
– особливості економічних відносин між державами, шляхи ефективного 
використання економічних ресурсів;  
– економічні погляді представників різних напрямів економічної думки; 
– моделі розвитку  ринкової економіки; 
– особливості соціально – економічного розвитку країн світу; 
– концептуальні підходи до трактування економічних явищ та процесів у різних 
теоріях і вченнях; 
– напрями реформування соціально-економічних відносин в Україні; 
– внутрішню і зовнішню політики держави; 
вміти:  
– ураховувати основні економічні закони у процесі професійної діяльності; 
– формувати економічну політику розвитку України; 
– визначати сучасні економічні проблеми з урахуванням еволюції світової 
економічної думки, розвитку господарств країн Європейської цивілізації; 
– прогнозувати оптимальні шляхи вирішення проблем соціально-економічного 
розвитку країни на постіндустріальному етапі цивілізації. 
– аналізувати соціально – економічний розвиток країн світу; 
– аналізувати концептуальні підходи до трактування економічних явищ та 
процесів у різних теоріях і вченнях. 
Мати компетентності: 
– здатність аналізувати соціально – економічний розвиток України і країн світу; 
– здатність оцінювати сучасну світову і українську економічну 
політику; 
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– здатність вирішувати проблеми соціально-економічного розвитку на  
постіндустріальному етапі цивілізації з урахуванням різних концептуальних 
підходів до трактування економічних явищ та процесів у різних теоріях і вченнях; 
– здатність моделювання оптимальних шляхів використання обмежених 
економічних ресурсів підприємства; 
– готовністю формувати економічну політику розвитку України. 
 

3. Програма навчальної дисципліни  
«Історія економіки та економічної думки» 

 
МОДУЛЬ. Історія економіки та економічної думки 

 
Змістовий модуль 1. Історія розвитку господарств та економічної думки 
стародавнього світу. 
Тема 1.1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки. 

1. Предмет історії економіки та економічної думки. 
2. Методи наукових економічних досліджень. 
3. Періодизація історії економіки та економічної думки. 

Тема 1.2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх 
цивілізацій. 

1. Характеристика господарського розвитку за первісної доби. 
2. Особливості східного рабства. 
1. Економічна думка стародавнього світу. 

Тема 1.3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 
формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.). 

1. Господарство Стародавньої Греції. 
2. Античний Рим: економічні причини розквіту і занепаду. 
3.Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного 

Причорномор’я. 
4. Економічна думка античного світу. 
 

Змістовий модуль 2. Господарство та економічна думка епохи середньовіччя.                                   
Тема 2.1. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації 
в період середньовіччя (V – XV ст.). 

1. Загальна характеристика господарства Європи в V – XV ст. 
2. Особливості розвитку сільського господарства. Агрокультура і 

сільськогосподарська техніка. 
3. Розвиток ремесел і міст у Середньовіччі. 
4. Зростання торгівлі, розвиток банківської системи і кредиту 
5. Економічна думка Середньовіччя. 

Тема 2.2. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 
цивілізації 
(XVI – перша половина  XVII ст.). 

1. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи. 
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2. Особливості економічного розвитку країн Центральної,  Південно-Східної 
та Східної Європи. 

3. Меркантилізм та його історичне значення. 
 

Змістовий модуль 3.  Розвиток ринкового господарства та основні напрямки 
економічної думки. 
Тема 3.1. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних 
держав ( друга половина XVII – перша половина XIX ст.). 

1. Суть промислового перевороту. 
2. Характеристика промислового перевороту у провідних країнах світу. 

Особливості промислового розвитку. 
3. Класична школа політичної економії. 
4. Еволюція класичної політичної економії в першій половині ХІХ ст. 
Формування соціалістичних ідей. 

Тема 3.2. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 
монополістичної  конкуренції ( друга половина XIX – початок XX ст.). 

1. Основний зміст процесу індустріалізації. 
2. Аграрний розвиток провідних країн світу в період їх індустріалізації. 
3. Формування світового ринку. 
4. Передумови виникнення та  методологічні принципи маржиналізму і 

неокласичної теорії. 
5. Формування і розвиток історичної школи. 

Тема 3.3. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 
економічної думки в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.). 

1. Промисловий переворот в Україні. 
2. Сутність аграрної реформи 1848р.і селянська реформа 1861 р.  
3. Суть індустріалізації в Україні. Її найважливіші фактори. 
4. Столипінська аграрна реформа, її прогресивне значення. Зрушення в 

сільському господарстві. 
5. Зародження і розвиток української кооперації. 
6. Фінанси та кредит.  
7. Загальні умови і основні напрямки розвитку економічної думки в Україні 

наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.   
 

Змістовий модуль 4.  Господарство та економічна думка в епоху регульованих 
ринкових  відносин. 
Тема 4.1. Господарство та економічна думка в період державно-
монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина 
ХХ ст.). 

1. Подолання економічних наслідків першої світової війни. 
2. Світова економічна криза 1929-1933рр. і економічний розвиток країн у 30-

х роках ХХ ст. 
3. Історичні передумови виникнення і сутність кейнсіанства. 
4. Неокласичні теорії на початку ХХ ст.  
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Тема 4.2. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в 
системі світового господарства під впливом науково-технічної революції ( друга 
половина ХХ ст.). 

1. Економіка країн світу в роки другої світової війни. Економічні наслідки 
другої світової війни. 

2. Тенденції й напрями розвитку світового господарства другої половини  ХХ 
ст. 

3. Індустріалізація сільського господарства. 
4. Основні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин. 
5. Економічні концепції монетаристів. 
6. Теорії  «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань». 
7. Неоіституціоналізм та його особливості. 
 

Змістовий модуль 5.  Економічний розвиток України у ХХ столітті.                                                  
Тема 5.1. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 
інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). 

2. Динаміка світового господарського розвитку другої половини ХХ – 
початку ХХІ ст. 

3. Нові індустріальні країни. Основні риси стратегії їхніх економічних 
програм. 

4. Характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин. 
5. Соціально-інституціональний напрям в сучасній економічній думці. 

Тема 5.2. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної 
системи та його трактування в економічній думці. 

1. Економічне становище України в 1914 – 1919 рр. 
2. «Воєнний комунізм» і нова економічна політика в Україні. 
3. Індустріалізація і колективізація УРСР. Соціально – економічний стан 
Західної України в 20-30-х роках  ХХ ст. 
4. Господарство України в роки Другої світової війни та післявоєнної 
відбудови. 
5. Причини і форми застійних явищ в економіці 70-х – першій половині 80-х 
років. 
6. Пошуки шляхів реформування господарської системи в другій половині 
80-х років. 
7. Економічна думка України в період панування радянської економічної 
системи. 

Тема 5.3. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ 
ст.). 

1.Проблеми соціально-економічного реформування української економіки в 
перші роки незалежності. 
2.Участь  України в світовому господарстві. 
3.Сучасний етап розвитку української економічної думки. 

 
 
 



8 
 

  

4. Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назва змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

 лек лаб пр.\се
м 

срс  лек лаб пр./см срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль. Історія економіки та економічної думки 

Змістовий модуль 1. Історія розвитку господарств та економічної думки 
стародавнього світу 

Тема1.1. 9 2 – 2 5 9 0,5 – 0,5 8 
Тема 1.2. 9 2 – 2 5 9 0,5 – – 8,5 
Тема 1.3. 18 2 – 2 14 18 1 – 0,5 16,5 
Разом за ЗМ 1. 36 6 – 6 24 36 2 – 1 33 
Змістовий модуль 2. Господарство та економічна думка епохи середньовіччя 

Тема 2.1. 18 2 – 2 14 18 1 – 0,5 16,5 
Тема 2.2. 18 2 – 2 14 18 1 – 0,5 16,5 
Разом за ЗМ 2. 36 4  4 28 36 2  1 33 
Змістовий модуль 3. Розвиток ринкового господарства та основні напрямки 

економічної думки 
Тема 3.1. 9 2 – 2 5 9 0,5 – 0,5 8 
Тема 3.2. 18 4 – 4 10 18 0,5 – 0,5 17 
Тема 3.3. 9 4 – 4 1 9 1 – 1 7 
Разом за ЗМ 3. 36 10 – 10 16 36 2 – 2 32 
Змістовий модуль 4. Господарство та економічна думка в епоху регульованих 

ринкових  відносин 
Тема 4.1. 18 4 – 4 10 18 1 – 1 16 
Тема 4.2. 18 4 – 4 10 18 1 – 1 16 
Разом за ЗМ 4. 36 8 – 8 20 36 2 – 2 32 

Змістовий модуль 5.  Економічний розвиток України у ХХ столітті 
Тема 5.1. 18 2 – 2 14 6 1 – 1 4 
Тема 5.2. 9 2 – 2 5 6 0,5 – 0,5 5 
Тема 5.3. 9 2 – 2 5 6 0,5 – 0,5 5 
Разом за ЗМ 5. 36 6 – 6 24 18 2 – 2 14 
ІЗ: контрольна 
робота для 
заочної форми 
навчання 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
18 

 
– 

 
– 

 
– 

 
18 

Разом за 
дисципліною 180 34 – 34 112 180 10 – 8 162 
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5. Теми семінарських занять 
Не передбачено 

 
6. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

ЗМ 1. 
 

Історія розвитку господарств та 
економічної думки стародавнього 
світу 

6 1 

1.1. Предмет і метод історії економіки та 
економічної думки 

2 0,5 

1.2. Господарство первісного суспільства та 
його еволюція на етапі ранніх 
цивілізацій 

2 – 

1.3. Особливості господарського розвитку 
та економічної думки періоду 
формування світових цивілізацій (VIII 
ст. до н.е. – V ст. н.е.) 

2 0,5 

ЗМ 2. 
 

Господарство та економічна думка 
епохи середньовіччя 

4 1 

2.1. Господарство та економічна думка 
суспільств Європейської цивілізації в 
період середньовіччя (V – XV ст.) 

2 0,5 

2.2. Формування передумов ринкової 
економіки в країнах Європейської 
цивілізації (XVI – перша половинаXVII 
ст.) 

2 0,5 

ЗМ 3 
 

Розвиток ринкового господарства та 
основні напрямки економічної думки 

10 2 

3.1. Розвиток ринкового господарства в 
період становлення національних 
держав (друга половина XVII– перша 
половинаXIX ст.) 

2 0,5 

3.2 Ринкове господарство країн 
Європейської цивілізації в період 
монополістичної  конкуренції (друга 
половинаXIX– початокXX ст.) 

4 0,5 

3.3. Особливості розвитку ринкового 
господарства та основні напрямки 
економічної думки в Україні (друга 
половинаXIX– початокXX ст.) 

4 1 
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1 2 3 4 
М 4 

 
Господарство та економічна думка в 

епоху регульованих ринкових  
відносин 

8 2 

4.1. Господарство та економічна думка в 
період державно-монополістичного 
розвитку 
суспільств Європейської цивілізації 
(перша половина ХХ ст.) 

4 1 

4.2. Розвиток національних економік країн 
Європейської цивілізації в системі 
світового господарства під впливом 
науково-технічної революції (друга 
половина ХХ ст.) 

4 1 

ЗМ 5 Економічний розвиток України у ХХ 
столітті 
 

6 2 

5.1. Світове господарство та основні 
напрямки економічної думки на етапі 
інформаційно-технологічної революції 
(кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 

2 1 

5.2. Економічний розвиток України в 
умовах радянської економічної системи 
та його трактування в економічній 
думці 

2 0,5 

5.3. Формування засад ринкового 
господарства в Україні (90-ті роки ХХ 
ст.) 

2 0,5 

  
РАЗОМ 

34 8 

 
 

 
 

7. Теми лабораторних занять 
 

Не передбачено 
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8. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
 Модуль. Історія економіки та економічної 

думки 
  

1. Огляд основної та додаткової літератури 25 54 
2. Ведення термінологічного словника 10 20 
3. Розгляд контрольних запитань і прикладів 

тестових завдань 
30 30 

4. Підготовка реферату 7 – 
5. Підготовка до контрольних заходів 40 40 
6. Написання контрольної роботи і презентація – 18 

Разом за дисципліною 112 162 

 
 

9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
Контрольна робота 

Виконання контрольної роботи відповідно робочого навчального плану 
підготовки бакалавра напрямів підготовки: 6. 030504 «Економіка підприємства», 
6. 030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання – 18 годин.  
Метою контрольної роботи є систематизація, закріплення та  поглиблення знань, 
отриманих під час вивчення курсу. 
Традиційно контрольна робота складається із вступу, основної частини та 
висновків. Контрольна робота мусить мати чітку логічну побудову з відповідними 
складовими елементами. 
Обсяг контрольної роботи: 20 – 25 сторінок формату А4 комп’ютерного набору 
(або до 25 – 30 сторінок рукопису).  

 
10. Методи навчання 

 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). 
Конспектування лекцій. Самостійна робота. 

 
11. Методи контролю 

 
Контрольні опитування, тестування, екзамен за екзаменаційними білетами. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Денна форма навчання 

 
Заочна форма навчання 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко
вий 

контроль 
(екзамен) 

Сума 
балів 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

Змістовий 
модуль 5 

ІЗ  
 

 
 

10% 15% 15% 15% 10% 5% 

70% 30% 
 

100% 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

 
 

Оцінка за національною шкалою 
 

Оцінка 
за 

Шкалою 

ЄКТС 

Для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики, 

диф. заліку 

Для заліку 

90 – 100 
 

відмінно 
 

 
 
 
 

зараховано 

А 

82 – 89 
 

 
добре 

В 

74 – 81 С 
64 – 73 задовільно D 

60 – 63 E 

35 – 59 Незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

 
Fx 

0 – 34 З обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
F 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 
контроль 
(екзамен) 

Сума 
балів 

 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
 модуль 2 

Змістовий 
 модуль 3 

Змістовий 
 модуль 4 

Змістовий 
модуль 5 

  

10% 15% 15% 15% 15% 

70% 30% 100% 
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13. Методичне забезпечення 
 

1. Стадник Г.В., Решетило В.П., Штефан С.І. Тексти лекцій з «Історії економіки та 
економічної думки» ( для студентів напряму підготовки:6.0300504 – «Економіка 
підприємства»,  6.030509 – «Облік і аудит»). Харків: ХНАМГ, 2009. – 200с. 
2. Штефан С.І. Тексти лекцій з економічної історії ( для студентів 2,3 курсів 
денної і заочної форм навчання спец.8.0501.06 «Облік і аудит», 
8.0501.07»Економіка підприємства»).Харків: ХНАМГ, - 2004. – 110 с. 
3. Стадник Г.В., Решетило В.П., Штефан С.І. Навчальний посібник з «Історії 
економіки та економічної думки» ( для студентів напряму підготовки:6.0300504 – 
«Економіка підприємства»,  6.030509 – «Облік і аудит»). Харків: ХНАМГ, 2014. – 
265с. 
4. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та 
виконання контрольних робіт з дисципліни  «Історія економіки та економічної 
думки» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / Харк. нац. 
універ. міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. Укл.: С. І. Штефан – Харків: ХНУМГ, 
2014.  –  95с. 

 
14. Рекомендована література 

Базова 
1.  Агапова И. И. История экономических учений: Курс лекций. – М.: Юристь. 
2001. 
2. Гусейнов Р. М. История экономических учений. – М.: Инфра-М. 2000. 
3. Історія економічних учень. В 2-частинах / В. Базілевіч. – К.: Знання, 2005. 
4. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Економічна історія світу і України:   
Підручник. – К., 2006. 
5. Юхименко П.І., Леоненко П. М. Історія економічних учень. – Х.:Знання-прес, 
2002. 
6. Стадник Г.В., Решетило В.П., Штефан С.І. Навчальний посібник з «Історії 
економіки та економічної думки» (для студентів напряму підготовки: 6.0300504 – 
«Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). Харків: ХНАМГ, 2014. – 
265с. 

 
Допоміжна 

 
1. Історія економічної думки України: Навч. посібник/ Р. Васильєва, Л. Горкіна, 

Н. Петровська та ін. – К., 1993. 
2. История экономических учений / Под.ред. В. Автономова, О.Ананьина, Н. 

Макашевой: Уч. пособие. – М.: ИНФРА – М, 2000. 
3.  Історія економічних учень: Підручник. / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко – К.: 

КНЕУ, 1999. 
4. Й. Шумпетер. История экономического анализа. – Экономическая школа, 

Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, Высшая школа 
экономики, 2004. 
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5. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. – М., 1969. 
6. Кенэ Ф. Физиократия // 25 ключевых книг по экономике. – Пермь: Урал-ЛТД, 

1999.  
7.  Ковальчук В. М., Лазарович М. В., Сарай М. І. Історія економіки та 

економічної думки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. 
8. Ковальчук В. М., Сарай М. І. Ретроспектива світової економічної думки: 

Навчальний посібник з історії економічних вчень. – Тернопіль: «Астон», 2006. 
– 541 с. 

9. Концептуальные основания и пути развития современной экономической 
теории: Материалы научной конференции / Под ред. Ю.М. Осипова. – М.: 
Гуманитарное знание,2006. 

10. Костюк В. Н. История экономических учений: Учебное пособие. – М.: Центр, 
1997. 

11. Курс экономики: Учебник. /Под ред. БА. Райзенберга. – М.: ИНФРА-М, 2000. 
12. Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – 2-ге вид. – К., 1963. 
13.  Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. – М.: Прогресс, 1993. 
14. Менгер К. Основания политической экономии // Австрийская школа в 

политической экономии: Сборник / К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер – М.: 
Экономика, 1992. – С. 31 – 242. 

15. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. 
 
 

15. Інформаційні ресурси 
 
1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронній ресурс] – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua 
2. Офіційний сайт НБУ: http://www.bank.gov.ua 
3. Урядовий портал КМУ: http://www.kmu.gov.ua 
4. Офіційний сайт міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 
http://www.me.gov.ua 
5. Офіційний сайт міністерства фінансів України: http://www.minfin.gov.ua 
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України: 
http://www.ukrstat.gov.ua    
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної 
думки» за напрямами підготовки: 6. 030504 «Економіка підприємства», 6. 030509 
«Облік і аудит» 
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                                                                                       ____________________  (Момот Т. В.) 
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________________ (Решетило В.П.)                    _____________________  (Димченко О. В.) 
«____» ____________201_ року                                        «____» ____________201_ року 
                                                                                    Завідувач випускової кафедри   ФЕБ О і А   
                                                                                          ____________________  (Момот Т. В.) 
                                                                                        «____» ____________201_ року 
 
Декан факультету Економіки та підприємництва  _______________  (Соловйов О.В.) 
                  
    М.П.                                       «_____» _____________ 201__ року 
 
 
на 201_/201_ навчальний рік переглянута та затверджена «Без змін» 
 
Завідувач кафедри Економічної теорії               Завідувач випускової кафедри   ЕПБАтаРР     
________________ (Решетило В.П.)                _____________________  (Димченко О. В.) 
«____» ____________201_ року                            «____» ____________201_ року 
                                                                                   Завідувач випускової кафедри   ФЕБ О і А   
                                                                                       ____________________  (Момот Т. В.) 
                                                                                        «____» ____________201_ року 
 
Декан факультету Економіки та підприємництва  _____________  (Соловйов О.В.) 
                   
   М.П.                                       «_____» _____________ 201__ року 
 


