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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахового вступного випробування при вступі на навчання
для здобуття ступеня «доктора філософії» галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»
Метою фахового вступного випробування зі спеціальності є відбір до
навчання в аспірантурі осіб, які продемонстрували високий рівень засвоєння
фундаментальних та прикладних знань та вмінь, отриманих в результаті
вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр»

(або

як

виключення

освітньо-кваліфікаційним

-

рівнем

«спеціаліст») з економічних спеціальностей.
Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного
засвоєння

освітньо-наукової

програми

підготовки

доктора

філософії

вступники до аспірантури повинні мати ступінь магістра (або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) та здібності до оволодіння знаннями,
уміннями і навичками в галузі загальних нормативних та спеціалізованих
фахових дисциплін, які передбачені навчальними планами підготовки
магістрів зі спеціальностей, споріднених із 051 «Економіка». Обов’язковою
умовою є вільне володіння державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програма вступного фахового
випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги
до знань і вмінь особи, що бажає навчатись в аспірантурі Університету
державної фіскальної служби України з метою здобуття освітньо-наукового
рівня «доктор філософії» зі спеціальності 051 «Економіка». Програма має
міжпредметний характер, охоплюючи ключові аспекти таких дисциплін, як
«Економічна теорія», «Регіональна економіка», «Національна економіка»,
«Економіка підприємства», «Економічна безпека», «Податкова політика»,
«Державне

регулювання».

Порядок

проведення

вступного

фахового

випробування визначається Правилами прийому до аспірантури УДФСУ
(Додаток 12 до Правил прийому до Університету ДФС України в 2018 році).
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ПРОГРАМА
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ТЕМА 1. Основи теорії економічних систем
Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та
закони її розвитку. Типи економічних систем. Цивілізаційний підхід до
розвитку соціально-економічних систем. Теорії суспільного розвитку:
постіндустріального, інформаційного суспільства, суспільства «економіки
знань». Суспільне відтворення. Суспільний продукт.
Ринкова рівновага: механізм встановлення, умови формування та шляхи
досягнення. Теорії економічного зростання. Сучасні теорії розвитку
економічних систем. Інституційні теорії розвитку економічних систем.
Теорія сталого розвитку.
Ознаки національної економіки як соціально-економічної системи.
Класифікація національних економік. Моделі національної економіки.
ТЕМА 2. Макроекономічний аналіз в системі національних рахунків
Теоретичні

положення

макроекономічного

аналізу.

Методи

та

інструменти макроекономічного аналізу. Система національних рахунків
(СНР) як міжнародний стандарт рахівництва. Макроекономічні показники в
системі національних рахунків. Сектори, рахунки та операції в СНР.
Основні макроекономічні показники та методика їх розрахунку: ВВП,
ВВП на душу населення, ВВП та ПКС, ВНП, ВНД, ЧВП. Обчислення ВВП за
трьома методами: виробничий, за доходами, за витратами. Номінальний і
реальний ВВП. Дефлятор ВВП, індекс споживчих цін.
ТЕМА 3. Державне управління національним господарством
Вади

ринкового

саморегулювання

та

об’єктивна

необхідність

державного управління. Роль держави в економіці. Роль держави в основних
теоріях

макроекономічного

регулювання.

Функції,

принципи

та
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інструментарій

державного

управління

національним

господарством.

Класифікація видів державного управління економікою.
Економічна

політика

держави.

Методи

державного

управління

економікою: правові, адміністративні, економічні. Дерево цілей економічної
політики

держави.

Функції

державного

управління

національною

економікою. Державне регулювання. Державне планування. Державний
контроль. Державне регулювання кризових ситуацій.
ТЕМА 4. Державне управління зайнятістю населення
Механізм функціонування ринку праці. Особливості ринку праці в
сучасній Україні. Мобільність на ринку праці. Зайнятість та безробіття, їх
види, показники вимірювання, вплив на економічне зростання. Закон Оукена.
Людський капітал як основа гідної праці та розвитку соціально орієнтованої
ринкової економіки.
Державне регулювання зайнятості населення. Державне регулювання
оплати праці, пенсійного забезпечення та інших грошових доходів населення в
Україні. Типи і моделі соціальної політики, їх характеристика, світовий
досвід застосування. Соціальні стандарти та нормативи.
ТЕМА

5.

Конкурентна

політика

держави

та

регулювання

підприємницької діяльності
Конкуренція та монополізація економіки. Інтенсивність конкуренції та її
показники. Конкурентна політика держави: функції, принципи, механізми
реалізації. Державне управління процесами демонополізації економіки.
Тіньова економіка.
Історична ретроспектива державного регулювання конкуренції в різних
країнах.

Державний

механізм

регулювання

конкурентоспроможності

підприємств та його основні елементи. Правове забезпечення конкуренції в
Україні. Антимонопольне законодавство України.
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Роль держави у розвитку підприємницького середовища. Державна
підтримка малого підприємництва в Україні. Класифікація форм підтримки
підприємницької діяльності.
ТЕМА

6. Структурна

політика

та

державне

регулювання

інвестиційної діяльності
Структура

національного

господарства

за

видами

економічної

діяльності. Секторальна та галузева структури національної економіки.
Структура

національного

господарства

за

інституційним

секторами.

Відтворювальна структура та відтворювальні пропорції. Технологічна
структура та технологічні уклади.
Структурна політика та механізм її реалізації. Пасивна та активна
структурна політика. Інструменти регулювання структури національного
господарства.
Інвестиції як джерело реструктуризації економіки. Поняття, цілі та
пріоритети державної інвестиційної політики. Методи та інструменти
державного регулювання залучення іноземних інвестицій та стимулювання
внутрішнього

інвестування.

Амортизаційна

політика

як

складова

інвестиційної політики.
ТЕМА 7. Державна інноваційна та науково-технічна політика
Макроекономічне обґрунтування необхідності державного регулювання
в науково-технічній сфері. Державна політика в науково-технічній

та

інноваційній сферах та порядок її формування. Особливості інноваційної
системи в економіці знань. Основні механізми державної підтримки НДДКР
та інновацій. Система органів державного регулювання інноваційної та
науково-технічної діяльності.
Державне фінансування НДДКР. Податкове стимулювання інновацій.
Патентно-ліцензійне регулювання. Нормативна база інноваційної діяльності
в Україні.
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ТЕМА 8. Просторова економіка та регіональна політика
Теорії просторової організації економіки. Рівні просторової організації
економічного життя. Інституційні та соціально-культурні передумови
просторової економіки. Економіка міст і сільських територій. Урбаністичне
проектування. Розвиток регіонів та макрорегіонів. Регіональна політика ЄС.
Функції, цілі та завдання управління регіональною економікою. Сутність
та напрями регіональної економічної політики. Принципи, методи та
інструменти державного регулювання регіонального розвитку. Поняття
конкурентоспроможності регіонів, її зв’язок з конкурентоспроможністю
держави. Оцінювання рівня конкурентоспроможності регіонів. Шляхи та
напрями підвищення конкурентоспроможності регіонів України. Місцеві
бюджети та їх функції й роль

у забезпеченні розвитку регіонів.

Децентралізація місцевого управління.
ТЕМА 9. Економіка та управління підприємствами
Поняття підприємства як основної ланки національного господарства.
Виробнича функція: поняття, параметри, види. Техніко-технологічна база та
виробничий

потенціал

підприємства.

Персонал

підприємства

і

продуктивність праці. Проблеми забезпечення та резерви підвищення
продуктивності праці в сучасних вітчизняних реаліях. Нематеріальні ресурси
і активи

як важливий ресурс підвищення конкурентоспроможності

підприємства. Прогнозування та планування діяльності підприємства. Якість
і конкурентоспроможність продукції. Життєвий цикл підприємства та його
врахування

в

процесі

організації

виробничо-збутової

діяльності

Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства та фінансові
результати. Показники економічної ефективності. Фактори підвищення
ефективності діяльності підприємства. Джерела формування прибутку і
доходу підприємства. Напрями використання чистого прибутку. Оцінка
вартості підприємства (бізнесу).

Основні форми і види реструктуризації
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підприємств і обґрунтування проекту її впровадження. Соціально-економічна
ефективність реструктуризації підприємств.
Проблеми функціонування вітчизняних підприємств на внутрішніх і
світових ринках товарів і послуг.
ТЕМА 10. Зовнішньоекономічна політика України
Сутність та структура зовнішньоекономічної політики. Система цілей
зовнішньоекономічної

політики.

Напрями

реалізації

та

пріоритети

зовнішньоекономічної політики. Управління платіжним балансом. Державна
експортно-імпортна політика.
Система

органів

державного

регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності в Україні. Методи і економічні ефекти регуляторної політики
держави в

зовнішньоекономічній сфері. Зовнішньоінвестиційна політика.

Регулювання

зовнішньоторговельної

діяльності.

Адміністративні

інструменти державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності:
ліцензування, квотування, державна монополія на зовнішню торгівлю
окремими товарами. Митне регулювання.
Тенденції і перспективи розвитку зовнішньоекономічної сфери в
Україні.
ТЕМА 11. Моделювання, прогнозування та планування соціальноекономічного розвитку
Теоретико-методологічні засади моделювання і прогнозування розвитку
складних

соціально-економічних

систем.

Методологія

формування

інформаційної бази моделі і опис об’єкту моделювання. Сучасні наукові
методи багатофакторного прогнозування розвитку відкритих соціальноекономічних систем. Методологія інтегрального оцінювання розвитку
соціально-економічних систем.
Зміст стратегії соціально-економічного розвитку країни. Макроекономічне
прогнозування

та

макроекономічне

планування.

Програми

соціально8

економічного розвитку України на коротко-, середньостроковий період.
Програмно-цільовий підхід в державному регулюванні та цільові комплексні
програми.
ТЕМА 12. Економічна безпека національного господарства
Сутнісна характеристика економічної безпеки. Рівні економічної
безпеки. Функціональні складові економічної безпеки та їх характеристика.
Митна безпека. Індикатори та порогові значення економічної безпеки.
Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства та національного
господарства. Джерела та види негативного впливу на підприємство та
суспільство.
Управління
Національні

економічною

економічні

безпекою

інтереси.

Загрози

національного
та

виклики

господарства.
національній

економічній безпеці. Стратегія національної економічної безпеки. Механізм
забезпечення економічної безпеки національного господарства. Антикризова
політика держави. Антикризове регулювання національної економіки.
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СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
Екзаменаційний білет для вступного фахового випробування на рівень
вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності 051 «Економіка» в
Університеті державної фіскальної служби України включає три питання з
різних тем програми, які характеризують особливості економічних процесів
на мікро- та макрорівнях економіки з урахуванням специфіки державного
регулювання

різних

секторів

національної

економіки,

використання

основних методів економіко-математичного моделювання та інформаційних
систем

і

технологій,

що

дозволяють

визначити

закономірності

та

перспективи розвитку суб’єктів господарювання та національної економіки в
цілому.
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Критерії оцінювання знань за результатами вступного екзамену
Вступне фахове випробування на рівень вищої освіти «доктор
філософії» зі спеціальності 051 «Економіка» в Університеті державної
фіскальної служби України

проводиться в усній формі. Екзаменаційний

білет включає три питання з різних тем програми вступного фахового
випробування,

що

дозволяє

визначити

загальний

рівень

підготовки

абітурієнта.
Розподіл балів за питаннями екзаменаційного білету є таким: 1-ше
питання – 33 бали, 2-ге питання – 33 бали, 3-тє питання – 34 бали.
Критерії оцінювання відповідей на питання наведені в таблиці 1 нижче.
Таблиця 1
Критерії оцінювання відповідей на питання екзаменаційного білета з
вступного фахового випробування
Кількість
балів
30-33 (34)

22-29

16-21

11-15

Критерії оцінювання
Відповідь є ґрунтовною і бездоганною, абітурієнт
демонструє глибоке засвоєння програмного матеріалу,
творчий підхід до побудови відповіді, дає оригінальні
пояснення, демонструє знання не тільки рекомендованої, а й
додаткової літератури. Висновки аргументовані та
обґрунтовані, запропоновані власні рекомендації. Наведені
статистичні дані, які характеризують розвиток явища чи
процесу в сучасних умовах на вітчизняному ринку та у
міжнародному контексті.
Відповідь правильна, абітурієнт демонструє чітке володіння
понятійним апаратом, що передбачений програмою.
Висновки аргументовані та обґрунтовані, підкріплені
статистичними даними. Сформовані рекомендації щодо
подальшого розвитку економічних процесів є недостатньо
логічними.
Питання висвітлено в цілому вірно, але мають місце
неточності. Висновки не зовсім повні або недостатньо
аргументовані та обґрунтовані. Власні рекомендації або не
сформовані взагалі, або не відрізняються практичною
значущістю та можливістю впровадження у практику.
Відповідь на питання дана не в повному обсязі. Висновки
недостатньо аргументовані та обґрунтовані. Рекомендації
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1-4

0

відсутні.
Абітурієнт припускається значної кількості помилок у
відповіді на питання, які призводять до невірного результату,
робить нечіткі висновки, що слабко пов’язані з поставленим
питанням, не вміє застосовувати теоретичні знання для
розв’язання практичних завдань. Рекомендації щодо
подальшого розвитку явища не сформульовані.
Абітурієнт припускається значної кількості помилок при
відповіді на питання, яке свідчить про неопанувавання
програмного матеріалу, стикається зі значними труднощами
при аналізі ситуації. Висновки за результатами розкриття
явища відсутні.
Невірна відповідь або її відсутність.

Загальна оцінка за виконання завдань екзаменаційного білета з
вступного фахового випробування ставиться шляхом арифметичного
додавання оцінок за кожне питання.
У табл. 2 наведено шкалу переводу оцінок за виконання завдань
екзаменаційного білета з фахового випробування.
Таблиця 2
Шкала переводу 100-бальної оцінки за виконання завдань екзаменаційного
білета в національну
100-бальна шкала
90-100

Оцінка за національною
шкалою
Відмінно

82-89

Добре

74-81

64-73

Задовільно

60-63

1-59

Незадовільно

Характеристика оцінки
Відмінно - відмінна відповідь,
виконання роботи лише з
незначною кількістю помилок
Дуже добре – вище середнього
рівня з кількома помилками
Добре – в цілому правильна
відповідь, робота з певною
кількістю грубих помилок
Задовільно – непогано, але з
великою кількістю недоліків
Достатньо – відповідь, робота
задовольняє
мінімальні
критерії
Незадовільно

12

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Література
1. Амоша О.І. Структурні реформи економіки: світовий досвід,
інститути, стратегії для України: монографія // О.І. Амоша, С.С. Аптекар,
М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін. / ІЕП НАН України, ТНЕУ МНОМС
України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
2. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна
перспектива: монографія / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук
[та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук,
проф. А. М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2010. — 334 с.
3. Барінов В. В. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб.
/ В. В. Барінов, Г. І. Скорик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л. : Вид-во
Львів. політехніки, 2012. - 457 с.
4. Буркальцева Д. Д. Забезпечення економічної безпеки національної і
регіональної системи господарювання в сучасній економічній науці:
теоретичні аспекти / Д. Д. Буркальцева // Економіка ринкових відносин,
2009.– №3-4. – С.20–25.
5. Бутко М. П. Виробничий менеджмент : підручник / М. П. Бутко. –
К. : ЦУЛ, 2015. – 400 с.
6. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії
успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН
України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 448 с.
7. Гантінгтон С.П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку
/ С.П. Гантінгтон; [пер. з англ. Н. Климчук]. – Л.: Кальварія, 2006. – 474 с.
8. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія
взаємодії та розвитку / Валерій Михайлович Геєць / НАН України; Ін-т екон.
та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 864 с.
9.

Геєць В.

Політико-економічні

засади

дослідження

сучасного

суспільства // Економічна теорія, 2015. – №3. – С.5–13
13

10. Деякі питання

визначення середньострокових пріоритетних

напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012–2016 роки /
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 року № 397.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
11. Державне регулювання зайнятості [Текст] : навч. посіб. /
В.С. Васильченко;

Державний

вищий

навчальний

заклад

«Київський

національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». - Вид. 2-ге, переробл.
і допов. - К. : КНЕУ, 2008. - 456 с.
12. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций
Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000
года [Электронный ресурс]. – Режим доступу:www.un.org
13. Доклад о мировом развитии 2010. Развитие и изменение климата
[Электронный ресурс] / Всемирный банк. – Режим доступа: www.un.org
14. Залізко В.Д. Методика оцінювання економічної безпеки сільських
територій / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков // Економіка України. – 2016. –
№ 1 (650). – С. 19–34
15. Економіко-математичне

моделювання:

навч.посіб./

кол.авт.:

Т.С. Клєбанова, О.В. Раєвнєва та ін. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 352 с.
16.

Ілляшенко С.М.

Інноваційний

менеджмент

:

підручник

/

С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 334 с.
17. Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць/
відп. ред. В.К. Галіцин, №84. – Київ: КНЕУ, 2011. - 272 с.
18. Про Державний бюджет України на 2017 рік Закон України
від 21.12.2016 № 1801-VIII – [Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

Закон

України

Режим

доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
19.

Про

зовнішньоекономічну

від 16.04.1991 № 959-XI – [Електронний

діяльність
ресурс].

–

http://zakon4.rada.gov.ua

14

20. Про інноваційну діяльність Закон України від 4 липня 2002 року
N 40-IV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15
21. Про зайнятість населення Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
22. Про індустріальні парки Закон України від 21.06.2012 № 5018-VI
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws
23. Залознова Ю.С. Економічні та соціальні проблеми розвитку
промисловості: монографія / Ю.С. Залознова; НАН України, Ін-т економіки
пром-сті. – Київ, 2017. – 288 с.
24. Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.books.efaculty.kiev.ua/isekvc/9
25. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
26.

Концепція розвитку

національної

інноваційної

системи /

затверджена розпорядження мвід 17 червня 2009 р. № 680-р [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-р
27. Кузнец С. Экономический рост и неравенство доходов / С. Кузнец;
[пер. с англ. Д.А. Изотова, В.Е. Кучерявенко] // Пространственная экономика.
2008. – № 3. – С. 96–126.
28. Кузык Б. Н. Прогнозирование и стратегическое планирование
социально-экономического развития: учебное пособие / Б. Н. Кузык. – М.,
2006. – 427 с.
29. Лазебник Л.Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації
національної економіки / Лазебник Л.Л. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. – 480 с.
30. Лазебник Л.Л. Резерви підвищення конкурентоспроможності
економіки емерджентного типу / Л.Л.Лазебник // Теоретичні та прикладні
питання економіки: зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр
«Київський університет», 2012. – Вип. 27, том 2 – С.31-36.

15

31. Лазебник

Л.Л.

Європейська

інтеграція:

навчальн.

посіб./

Л.Л.Лазебник, Е.В.Прушківська. – Ірпінь : Видавництво Національного
університету ДПС України, 2015. – 272 с. – (Серія «Податкова та митна
справа в Україні», т.59)
32. Лазебник Л.Л., Рибак С.О. Роль бюджетної політики у становленні
та розвитку соціальної держави // Теоретичні та прикладні питання
економіки: зб. наук. пр. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський
університет». – 2014. - Вип. 29 (1). - С.143-154.
33. Мазур А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми /
А. Мазур, С. Пустовойт / Наука та інновації . – 2013. – Т. 9. – № 3. – С. 59 –
72.
34. Майєр Дж. Основні проблеми економіки розвитку / Дж. Майєр,
Дж. Е. Раух, А. Філіпенко. – К. : Либідь, 2003. – 688 с.
35. Механізми грошового та фондового ринків і їх вплив на розвиток
економіки України: у трьох томах / [за ред. А. І. Даниленка]. – К.: Фенікс, 2008
36. Митна політика та митна безпека України: монографія/ за заг.ред.
д.е.н., проф. П.В. Пашка, д.е.н., доц. І.Г. Бережнюка. - Хмельницький:
ПП Мельник А.А., 2013. – 338 с
37. Модельный закон об инновационной деятельности / Принят на
двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ (Постановление № 27-16 от 16 ноября 2006 года)
[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_g12/page
38. Міжнародні економічні відносини. Ч. 1. [навчальний посібник] /
Л.Б. Шостак,

А.А. Олешко,

О.І. Дікарєв,

О.С. Бадрак;

Національний

університет державної податкової служби України. – Ірпінь: Видавництво
НУДПСУ, 2015. – 490 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні, т.
40).
39. Міжнародні економічні відносини. Ч. 2. [навчальний посібник] /
Л.Б. Шостак,

А.А. Олешко,

О.І. Дікарєв,

О.С. Бадрак;

Національний
16

університет державної податкової служби України. – Ірпінь: Видавництво
НУДПСУ, 2015. – 218 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні, т.40).
40. Новий курс: реформи в Україні 2010–2015. Національна доповідь /
за заг. ред. В. М. Гейця [та ін. ]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
41.Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. /
В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за заг.
ред. В.П. Вишневського / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ,
2016. – 518 с.
42. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред.
Академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України
Б.Є. Патона.

–

К.:

Державна

установа

«Інститут

економіки

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук
України», 2012. – 72 с.
43. Олешко А.А. Антикризове регулювання зовнішнього боргу України
/ А. Олешко // Науковий вісник Полтавського університету економіки та
торгівлі. Серія економічна. – 2011. – № 6 (51). – C. 236–240.
44. Олешко А.А. Антикризове регулювання національної економіки:
теорія і практика: [монографія] / Анна Анатоліївна Олешко ; Національний
університет ДПС України. – Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2012. – 350 с.
45. Олешко А. А. Механізм взаємодії фінансового і реального секторів
економіки

в контексті реалізації регулятивного потенціалу фінансового

ринку / А.А. Олешко // Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах
глобальних викликів [монографія] / за заг. ред. професора С. В. Онишко. –
Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. –
452 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні. – Т. 45). – С. 157 – 170.
46.

Олешко А.А.

Вплив

грошово-кредитної

політики

на

економічний цикл / А.А. Олешко // Формування ринкових відносин в
Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць /наук.
ред. І.Г. Манцуров – 2012. – Вип. 9 (136). – С. 31–35.

17

47. Олешко А.А. Стабілізаційні імперативи державної податкової
політики / А.А. Олешко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4. –
С. 280 – 285.
48. Олешко А.А. Сучасна управлінська парадигма в умовах глобальної
нестабільності / А.А. Олешко // Науковий вісник Національного університету
державної податкової служби України. – № 2 (69). – 2015. – С. 78 – 84.
49. Олалі Н. Градієнтні методи оптимізації економічних систем:
переваги, недоліки та перспективи використання / Н. Олалі, В. Мартиненков,
І. Луценко, В. Залізко // Малий та середній бізнес. – 2015. – № 3–4 (62–64). –
С. 98–103
50. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: [підручник
для студ. екон. спец. вищ. закладів освіти] / Григорій Никифорович Климко
(ред.). – [4-те вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2002. – 615 с. – (Серія
«Вища освіта ХХІ століття»).
51. Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2016/2017 // Всесвітній
економічний форум. –– [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.wef.org
52. Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні
рекомендації) / Монографія. – Одеса : АТ «ПЛАСКЕ», 2009. – 628 с.
53. Пашко П.В. Система динамічного планування щодо забезпечення
повноти надходжень до державного бюджету / П.В. Пашко// Вісник Академії
митної служби України. Серія «Економіка». – 2010. – №2(44). – С. 5–10.
54. Пашко П.В. Щодо планування митних надходжень до державного
бюджету // Митна безпека. Серія «Економіка»// Науковий журнал. – 2011. №1. – 92с.
55. Пашко П.В. Аудиторський контроль у митній справі / П.В. Пашко //
Економіст. - Київ. – 2012. - № 7. – С. 63-67.
56. Пашко П.В. Митний аудиторський контроль як пріоритет у справі
вдосконалення митного адміністрування / П.В. Пашко// Вісник КНТЕУ. –
2012. – №5. – С. 89-102.

18

57. Пашко П.В. Удосконалення митної справи в Україні Текст] /
П.В. Пашко Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». –
2013. – №1(49). – С. 5-11.
58. Пашко П.В. Пропозиції до інституційного механізму забезпечення
національних митних інтересів України [Текст] / Пашко П.В., Пашко Д.В. //
Митна справа. – 2014. - №2 (92). – С.14 – 20
59. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи:
монографія / за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 676 с.
Податковий

кодекс України

від 02.12.2010 № 2755-VI – [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
60. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і
діяльності конкурентів / М. Портер; пер. с англ. – К.: Основи, 1997. – 390 с.
61. Розвиток

інституціонального

середовища

промислового

виробництва з урахуванням галузевої специфіки: моногр. / Л.Л. Стариченко ,
Д.Ю. Череватський, Ю.С. Залознова та ін.; за заг. ред. акад. НАН України
О.І. Амоші; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 160 с.
62. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р
«Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua
63. Самуэльсон

П.

Экономика:

учеб.

пособие

для

студ.

/

Самуэльсон Пол А., Нордхаус Вильям Д. / Л. С. Тарасевич (ред. пер. с англ.),
А.И. Леусский (ред. пер. с англ.). – [15-е изд.]. – М. : Бином, 1999. – 800 с.
64. Сорос Дж. Алхимия финансов / Дж. Сорос; [пер. с англ.] – М. :
ИНФРА, 1996. – 416 с.
65. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015
роки) «Шляхом Європейської інтеграції». – К.: ІВЦ Держкомстату України,
2004 – 416 с.
66. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в
умовах глобалізаційних викликів / авт. упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв,

19

Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко. – К.: Парламентське вид-во, 2009. –
632 с.
67. Тоффлер Е. Третя хвиля / Елвін Тоффлер. – К. : Видавничий дім
«Всесвіт», 2000. – 475 с.
68. Управление развитием промышленных предприятий в условиях
неоиндустриализации: механизм, модели и методы: моногр. / Р.Н. Лепа,
А.А. Охтень, Р.В. Прокопенко и др.; под общ. ред. Р.Н. Лепы / НАН
Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Киев, 2016. – 162 с.
69. Федулова Л.І. Економіка знань: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/
Л.І Федулова; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К.,
2009. – 600 с.
70. Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації : у
трьох томах; за ред. А.І. Даниленка. – К.: Фенікс, 2008.
71. Цифрова

модернізація

економіки

України

як

можливість

проривного розвитку: монографія В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН
України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2018. – 252 с.
72. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. –
М. : Прогресс, 1982. – 455 с.
73. Dornbusch R. Public debt management: theory and history /
R. Dornbusch, M. Draghi. –Cambridge University Press, 1990 – 354 р.
74. Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear
Perspective. Cheltenham, UK – Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. – 426 р.
75. Hof A., Elzen M., Vuuren D. Analyzing the Costs and Benefits of
Climate Policy: Value Judgments and Scientific Uncertainties. – 2009. –
[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

www.vatt.fi/file/cba_uncertainties_helsinki%20hof.pdf
76. Innovation Policy: updating the Union’s approach in the context of
the Lisbnon strategy. Communication from the Commission to the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. Brussels. — 11.03.2003.
20

77. Paying Taxes: The global picture / Pricewaterhouse Coopers, World Bank
Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pwc.com/gx/en/payingtaxes
78. Stern N. H. The economics of climate change: the Stern review:
Cambridge Univ. Press, 2009 – 692 р.
79. The Measurement of Scientific and Technological Activities / Frascati
Manual 2002. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and
Experimental Development: OECD. Published by : OECD Publishing 2006.
80. World Investment Report / United Nations Conference of Trade and
Development. – Switzerland: United Nations Publication, 2014. – 203 p.

Інформаційні ресурси
1. Верховна рада України - http:// www.rada.gov.ua
2. Законодавство України - http://zakon4.rada.gov.ua
3. Кабінет Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua
4. Організація Об’єднаних Націй - http:// www.un.org
5. Національна бібліотека ім. Вернадського - http://www.vernadsky.lib.ru
6. Національна парламентська бібліотека - http://www.nplu.org
7. Електронні книги - http:// www.books.google.com.ua
8. Міжнародний валютний фонд - http:// www.imf.org
9. Державна служба статистики України - http:// www.ukrstat.gov.ua
10. Рада Європи - http://www.ec.europa.eu
11. Співдружність Незалежних Держав - http://www.сis.minsk.by
12. Світовий банк - http:// www.worldbank.org
13. Національний банк України – http://bank.gov.ua

21

