
 

 

 

Запрошуємо переглянути віртуальну 

книжкову виставку 

праць науково-педагогічних працівників 

кафедри економічної теорії 

ННІ обліку, аналізу та аудиту 

 
 

 

 



 

 

Шановні читачі! 
 

Якщо Вас зацікавлять матеріали перегляду, 

звертайтеся до Наукової бібліотеки, де Вам 

допоможуть підібрати не тільки запропоновану 

літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему. 

 



Мацелюх Н. П., Касьяненко Л. П., Максименко А. І., 

Теліщук М. М. та інш. Економічна теорія: навч. посіб./Ун-т 

держ. Фіскал. Служби України. – Ірпінь: ВПЦ УДФСУ, 2019. 

– 478 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 56) 

Навчальний посібник включає десять тем, до кожної 

пропонується мета; компетентності, які необхідно 

сформувати; термінологічний словник; план вивчення теми, 

логічно-тезовий виклад питань для розгляду на лекції та 

самостійного опрацювання; список рекомендованих джерел; 

тренінг для закріплення отриманих знань; тести для 

підсумкової контрольної роботи; бібліографічний опис. 

 

Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Теліщук М. М., 

Мартиненко В. В. та інш. Економічна теорія (політекономія, 

мікроекономіка, макроекономіка). Політекономія.: навч. 

посіб./ Ун-т держ. Фіскал. Служби України. – Ірпінь: УДФСУ, 

2018. – 270 с. — (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», 

т. 20) 

Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами для 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня денної та заочної форми навчання галузей знань: 07 

"Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові 

науки", 12 "Інформаційні технології", спеціальності 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування", 073 

"Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність", 051 "Економіка", 056 "Міжнародні економічні відносини", 122 "Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології". 

 

Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка) Мікроекономіка:навч.посіб./ Н. П. Мацелюх, 

І. Ф. Максименко, М. М. Теліщук, Круш П. В. та інш.; Ун-т 

держ. фіскал. служби України. – Ірпінь:УДФСУ, 2018.– 

298 с.– (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 21). 

Навчальний посібник розроблено згідно з вимогами освітньої 

програми для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання та 

програми обов'язкової навчальної дисципліни "Економічна 

теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка), 

затвердженої Вченою радою Університету ДФС України, 

пр. № 4 від 24.10.2016. 

 

 



 

Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка) Макроекономіка:навч.посіб./ Н. П. Мацелюх, 

І. А. Максименко, М. М. Теліщук, П. В. Круш та інш.; Держ. 

фіскал. служба України; Ун-т держ. фіскал. служби України.– 

Ірпінь:УДФСУ, 2018.– 430 с.– (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ», т.22). 

Навчальний посібник розроблено згідно з вимогами освітньої 

програми для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, які 

здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

галузей знань : 051, 056, 07, 072, 073, 076,122. 

 

 

Мацелюх Н. П. Основи економічної науки: навч. посіб. для 

студ., які здоб.ступінь вищ. освіти бакалавра галузей знань: 05; 

07; 08./ Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, Мартиненко В. В. та 

інш.; рец. д.е.н. проф.УДФСУ Г. Г. Старостенко.– Київ: ВЦ 

"Кафедра", 2017.– 212 с. 

 

Навчальний посібник включає теми: наукові економічні знання 

як результат пізнання економічного життя; політекономічний 

аспект; мікроекономіка; макроекономіка; міжнародна 

економіка. 

 

 

 

Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка: навч. посіб. для студ. денної та заочн. форм 

навч. / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко; 

УДФС України; ННІ обліку, аналізу та аудиту; рец.: проф. 

д.е.н. С. П. Ріппа.– Київ: ВЦ "Кафедра", 2017.– 220 с. 

 

Пропонований навчальний посібник адресований студентам 

денної та заочної форм навчання, які здобувають перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти галузей знань :05, 051, 

057, 07, 071, 072, 073. 

 

 



 

Економічна теорія: політична економія, мікроекономіка, 

макроекономіка, історія економіки та економічної думки: 

навч. посіб. для студ. денної та заочн. форм навч./ 

Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко;УДФС 

України; ННІ обліку, аналізу та аудиту; рец.: проф. д.е.н. 

С. П. Ріппа.– Київ: ВЦ "Кафедра", 2016.– 220 с. 

Пропонований навчальний посібник адресований студентам 

денної та заочної форм навчання, які здобувають перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти галузей знань: 0305, 

6.030508, 6.030509, 6.030504, 6.030503, 6.030502. 

 

 

 

Економічні теорії в системі наукових економічних знань: навч. 

посіб. з дисципл. теорет. блоку економ. науки: "Політичної 

економії", "Мікроекономіки", "Макроекономіки", "Історія 

економіки та економічної думки"/авт кол.: Н. П. Мацелюх, 

І. А. Максименко, В. В. Мартиненко, М. М. Теліщук.– Київ: 

ЦУЛ, 2015.– 226 с. 

Навчальний посібник включає дев’ять розділів: наукові 

економічні знання як результат пізнання економічного життя; 

теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, 

сучасний стан; політекономічні дослідження сутності 

економічних явищ і процесів та їх місце в системі сучасного 

економічного знання. 

 

 

Громова Т.М. Макроекономіка:навч. посіб./ Т. М. Громова, 

Н. П. Мацелюх; НУДПСУ.– Київ: ДІЯ, 2014.– 261 c.– 

бібліогр.: 264 с. 

У навчальному посібнику висвітлюються основи сучасної 

макроекономічної теорії. Теоретичні положення ілюструються 

таблицями, графіками, алгебраїчними формулами. 

 

 

 



 

Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Рябоконь Т. В., 

Скорик М. О. та інш. Політична економія: навч. посіб., Ч. 1: 

Загальні засади економічного розвитку. – Київ: ЦУЛ, 2014. – 

168 с. 

 

У посібник включено: структурно-модульну систему 

навчальної дисципліни "Політична економія", план вивчення 

кожної теми; питання, що розглядаються на лекціях та їх 

логічно-тезовий виклад; питання для самостійного 

опрацювання та коментар до них; теми рефератів. 

 

 

 

Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Рябоконь Т. В., 

Скорик М. О. та інш. Політична економія: навч. посіб., Ч. 2: 

Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки. – Київ: 

ЦУЛ, 2014. – 160 с. 

Показано місце та роль політичної економії в системі 

економічних наук. Подано понятійно-термінологічний апарат, 

визначено базові категорії, основні та допоміжні терміни. 

 

 

 

 

Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Рябоконь Т. В., 

Скорик М. О. та інш. Політична економія: навч. посіб., Ч. 3: 

Економічний розвиток. Сучасні економічні системи. Світове 

господарство. – Київ: ЦУЛ, 2014. – 168 с. 

Показано місце та роль політичної економії в системі 

економічних наук. Подано понятійно-термінологічний апарат, 

визначено базові категорії, основні та допоміжні терміни. 

 

 



 

Мацелюх Н. П., Максименко І. А. Історія економіки та 

економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка.: навч. посіб. для самост. підгот. до курс. 

екзаменів та компл. держ. екзамену з екон. теорії. – 2-е вид., 

перероб. та доп. – Київ: ЦУЛ, 2014. – 382 с. 

У посібник включено програму державного екзамену; перелік 

теоретичних питань та коментар до них; макроекономічні та 

мікроекономічні графічні моделі та пояснення до них; 

статистичні таблиці, які відображають динаміку основних 

макроекономічних показників національної економіки. 

 

Лісовий А. В. Навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни "Мікроекономіка".–  

7-ме вид., випр. – Київ: Дія, 2009.– 136 с. 

 

 

У посібнику пропонуються основні закономірності 

функціонування мікроекономіки, кардиналістська та 

ординалістська теорії поведінки споживача на ринку товарів, 

модель досягнення рівноваги споживачем, механізм 

формування попиту та пропозиції, мікроекономічна модель 

підприємства, механізм формування рівноваги виробника. 

 

  

Лісовий А. В. Мікроекономіка: курс лекцій. – Ірпінь: АДПСУ, 

2002.– 200 с. 

 

У книзі висвітлено основні закономірності функціонування 

мікроекономіки, теорії поведінки споживача на ринку товарів, 

модель досягнення рівноваги споживачем, механізм 

формування попиту ту пропозиції, а також мікроекономічна 

модель підприємства, механізм формування рівноваги 

виробника. 

 


