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Консультації по курсу 

відбуваються 

Що вівторка, 15:00-17:50 год. (лабораторія « Атласного 

комплексного картографування»), Консультації в день 

проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

інтернет  ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу 
 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб аспіранти засвоїли 

необхідний обсяг знань і компетенцій з основ наукових і 

методологічних основ вивчення національної економіки у 

вищій школі. У курсі представлено науково-теоретичні 

засади дисципліни та огляд основних підходів вивчення 

національної економіки у вищій школі.  

Коротка анотація курсу Дисципліна «Наукові та методологічні основи вивчення 

національної економіки у вищій школі»  є нормативною 

дисципліною з спеціальності 103 «Науки про Землю» для 

освітньої програми «Доктор філософії», яка викладається в 4 

семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою «Наукові та методологічні основи вивчення 

національної економіки у вищій школі» є поглиблення 

необхідних теоретичних знань і практичних навиків 

дослідження, інститутів формування й розвитку 

національних економік, засобів та механізмів їхнього 

регулювання і функціонування, розміщення галузевих і 

міжгалузевих господарських систем, обслуговуючою 

ринкової інфраструктури які у пошукових наукових 

дослідженнях можуть бути використання для підготовки й 

написання дисертаційних робіт.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: 

володіти  

 основні науково-теоретичні засади формування й 

розвитку національної економіки 

 основні методи і приймами досліджень та аналізу 

національних економік світу;  

 визначати та пояснювати механізми регулювання та 

розвитку національних економік; 

 аналізувати стани функціонування і перспективи росту 
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національних економік у системі сучасних складних 

національних і міждержавних інтеграційних процесів. 

Література для вивчення 

дисципліни 

1. Економічна теорія: підруч. / за ред. В. М. Тарасевича. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2. Економічна енциклопедія: у 3-х т. / відп. ред. 

С. В. Мочерний. – К.: Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. 

– 864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 2002. – 952 с. 

3. Економічна і соціальна географія України / за ред. 

О. Шаблія. – Львів: Світ, 2000 – 608 с.  

4. Національна економіка: підруч. / за ред. П. В. Круша; 2-е 

вид. – К.: Каравела, 2008. – 428 с.  

5. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: підруч. / 

Б. Ф. Заблоцький. — Львів: Новий світ-2000, 2009. —

582 с.  

6. Національна економіка: навч. посіб. / за 

заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 

Х.: ХНАМГ, 2009– 386 с. 

 

Тривалість курсу 90   год. 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 16 годин семінарських 

занять, та 42 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант буде вміти: 

 доповнювати й розвивати основні теоретичні 

положення розивтку та функціонування національних 

економік 

 самостійно проводити базові розрахунки й аналізувати 

сучасний та перспективний стан розвитку 

національних економік при підготовці й написанні 

дисертаційних робіт. 

Також, конкретизується система знань і навиків наукових 

і методологічних основ дослідження національної економіки, 

зазначається перелік знань, умінь та навиків, необхідних для 

освоєння дисципліни. 

Ключові слова Національна економіка, наукові основи національної 

економіки, методологічні підходи вивчення національної 

економіки.  

Формат курсу Денна стаціонарна  
 

Проведення семінарів, та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми Модуль 1 

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Наукові та 

методологічні основи вивчення національної економіки у 

вищій школі”. 

Тема 2. Економічні теорії і базисні інститути національної 

економіки. 

Тема 3. Основні економічні показники національної 

економіки. Моделі національної економіки.  

Тема 4. Причино-наслідкові аспекти формування та 

розвитку національної економіки України. 

Тема 5. Поняття потенціалу національної економіки. 

Природно-ресурсний потенціал України. 

Тема 6. Демографічний, працересурсний, науково-
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технічний і виробничий потенціал України. 

 Тема 7. Поняття і структура господарського комплексу 

України. Промисловий комплекс України. 

Тема 8.Агропромисловий, будівельний і транспортний 

комплекс України. 

Тема 9. Соціальна інфраструктура України 

Тема 10. Чинники розвитку і зростання національної 

економіки. 

Тема 11. Ринкові відносини і ринкові механізми 

регулювання національної економіки. 

Тема 12. Державні інститути і державні механізми 

регулювання національної економіки. 

Тема 13. Суть державного програмування національної 

економіки, види програм. 

Тема 14. Прогноз і прогнозування національної економіки. 

Принципи і методи прогнозування. 

Тема 15. Концепція сталого розвитку національної 

економіки. Принципи, показники і етапи сталого розвитку. 

Тема 16. Національна економіка і національна безпека. 

Суть і значення. 

Підсумковий контроль, 

форма 

Екзамен 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

нормативних і вибіркових дисциплін, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату наукових досліджень. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентація,  колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, тьюторство ,  навчальні спільноти 

і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – 

словесні (розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за 

характером пізнавальної діяльності – пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, пошуковий 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

– семінарські самостійні – 40% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 40; 

– контрольні заміри – модулл: 10% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 10; 

 – екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів_– 50.___ 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що аспіранти виконають 

декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи 

аспірантів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

аспірантів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної не доброчесності. Виявлення ознак академічної 

не доброчесності в письмовій роботі аспірантів є підставою 

для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі аспіранти відвідають 
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усі лекції і практичні зайняття курсу. Аспіранти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 

У будь-якому випадку аспіранти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 

аспіранти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Аспіранти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 

підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1.Національна економіка як наука 

2.Національна економіка як предмет вищої школи 

3.Економічні теорії і базисні інститути національної 

економіки. 

4.Основні економічні показники національної економіки. 

5.Наукові і методологічні основи засвоєння моделей 

національної економіки.  

6.Причино-наслідкові аспекти формування та розвитку 

національної економіки України. 

7.Наукові і методологічні основи засвоєння поняття 

потенціалу національної економіки. Природно-ресурсний 

потенціал України. 

8.Наукові і методологічні основи засвоєння демографічного, 

працересурсного, науково-технічного і виробничого 

потенціалу України. 

9.Поняття і структура господарського комплексу України. 

10.Промисловий комплекс України. 

11.Агропромисловий, будівельний і транспортний комплекс 

України. 

12.Соціальна інфраструктура України 

13.Наукові і методологічні основи засвоєння чинників 

розвитку і зростання національної економіки. 

14.Наукові і методологічні основи засвоєння ринкових 

відносин і ринкових механізмів регулювання національної 

економіки. 

15.Державні інститути і державні механізми регулювання 

національної економіки. 

16.Наукові і методологічні основи засвоєння сутності 

державного програмування національної економіки, види 

програм. 

17.Прогноз і прогнозування національної економіки. 

Принципи і методи прогнозування. 

18.Концепція сталого розвитку національної економіки. 
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19.Принципи, показники і етапи сталого розвитку. 

20.Національна економіка і національна безпека. Суть і 

значення. 

 

Опитування екзамен усний/комбінований  

 
Розподіл балів, що присвоюється аспірантам 

 

 
 Поточне тестування та самостійна робота Індивіду- 

альна 

робота 
Залік модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16   

денна 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 10 51-100 

 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 

 

 

СХЕМА КУРСУ “Наукові та методологічні основи вивчення національної  

економіки у вищій школі”  
Тиж./дата

/год. 

Тема, план короткі 

тези  

Форма 

діяльності 
(заняття)*лек

ція, самостій-

на, дискусія, 

групова 

робота  

Література*** Ресурси 

інтернету  

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

Згідно 

розкладу 

Тема1.Предмет і 

завдання курсу “Наукові 

та методологічні основи 

вивчення національної 

економіки у вищій 

школі” 

лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 

Каравела, 2008. – 428 с.  

2  



 6 

5.Заблоцький Б. Ф. Національна 

економіка: підруч. / Б. Ф. Заблоцький. 

— Львів: Новий світ-2000, 2009. —

582 с.  

6.Національна економіка: навч. посіб. / 

за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

 Тема 2. Економічні 

теорії і базисні 
інститути національної 

економіки. 

лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 

Каравела, 2008. – 428 с.  

5.Заблоцький Б. Ф. Національна 

економіка: підруч. / Б. Ф. Заблоцький. 

— Львів: Новий світ-2000, 2009. —

582 с.  

6.Національна економіка: навч. посіб. / 

за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

2  

 Тема 3. Основні 

економічні показники 
національної економіки. 

Моделі національної 

економіки. 

лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 
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2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

2  

 Тема 4. Причино-

наслідкові аспекти 
формування та розвитку 

національної економіки 

України. 

Лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 
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7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

 Тема 5. Поняття 

потенціалу національної 
економіки. Природно-

ресурсний потенціал 

України. 

Лекція  

 

1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 
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2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

2  

 Тема 6.   Демографіч-

ний, працересурсний, 
науково-технічний і 

виробничий потенціал 

України. 

Лекція  

 

1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 
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7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

2  

 Тема 7. Поняття і 

структура господар-
ського комплексу 

України. Промисловий 

комплекс України. 

Лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 

Каравела, 2008. – 428 с.  
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акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

 Тема 8.  Агропромис-

ловий, будівельний і 
транспортний комплекс 

України. 

Лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 

Каравела, 2008. – 428 с.  

5.Заблоцький Б. Ф. Національна 

економіка: підруч. / Б. Ф. Заблоцький. 

— Львів: Новий світ-2000, 2009. —

582 с.  

6.Національна економіка: навч. посіб. / 

за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

2  

 Тема 9. Соціальна 

інфраструктура України 

Лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 

Каравела, 2008. – 428 с.  

5.Заблоцький Б. Ф. Національна 

економіка: підруч. / Б. Ф. Заблоцький. 

— Львів: Новий світ-2000, 2009. —

582 с.  

6.Національна економіка: навч. посіб. / 

за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

2  

 Тема 10. Чинники 

розвитку і зростання 
національної економіки. 

Лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 

Каравела, 2008. – 428 с.  

2  
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6.Національна економіка: навч. посіб. / 

за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

 Тема 11. Ринкові 

відносини і ринкові 
механізми регулювання 

національної економіки. 

Лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 
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6.Національна економіка: навч. посіб. / 

за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

2  

 Тема 12. Державні 

інститути і державні 
механізми регулювання 

національної економіки. 

Лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 
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2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

2  

 Тема 13. Суть дер-

жавного програмування 
національної економіки, 

види програм. 

Лекція 1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 
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 Тема 14. Прогноз і 

прогнозування 
національної економіки. 

Принципи і методи 
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6.Національна економіка: навч. посіб. / 

за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 
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864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 

Каравела, 2008. – 428 с.  

2  

http://www.economukraine.com.ua/
http://www.economukraine.com.ua/
http://www.economukraine.com.ua/


 11 

5.Заблоцький Б. Ф. Національна 

економіка: підруч. / Б. Ф. Заблоцький. 

— Львів: Новий світ-2000, 2009. —

582 с.  

6.Національна економіка: навч. посіб. / 

за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

 

Тема 1. Компонентно-
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робота 
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Тема 3. Ринок праці і 

зайнятості. Роль 

соціального захисту 

населення с системі 

національних економік. 

Практична 

робота 
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Тема 6. Основи 

економіки 
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Практична 

робота 
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2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 

Каравела, 2008. – 428 с.  

2  

http://www.economukraine.com.ua/
http://www.economukraine.com.ua/
http://www.economukraine.com.ua/


 13 

5.Заблоцький Б. Ф. Національна 

економіка: підруч. / Б. Ф. Заблоцький. 

— Львів: Новий світ-2000, 2009. —

582 с.  

6.Національна економіка: навч. посіб. / 

за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

 

Тема 7. Розвиток 

сільських територій як 
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робота 

1.Економічна теорія: підруч. / за ред. 

В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 786 с. 

2.Економічна енциклопедія: у 3-х т. / 

відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: 

Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 

864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 

2002. – 952 с. 

3.Економічна і соціальна географія 

України / за ред. О. Шаблія. – Львів: 

Світ, 2000 – 608 с.  

4.Національна економіка: підруч. / за 

ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: 

Каравела, 2008. – 428 с.  

5.Заблоцький Б. Ф. Національна 

економіка: підруч. / Б. Ф. Заблоцький. 

— Львів: Новий світ-2000, 2009. —

582 с.  

6.Національна економіка: навч. посіб. / 

за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 

2009– 386 с. 

7.Економіка України [Електронний 

ресурс] // Всеукраїнський 

щомісячний науковий журнал. – 

Режим доступу: 

http://www.economukraine.com.ua/ 

2  

 

 
 

Тестові завдання для екзамену 
1. Національна економіка – це наука: 

а) методологічна;                    б) теоретико-економічна; 

в) природнича;                       г) конкретно-економічна. 

 

2. Програми, що розробляють для масштабної реалізації значних науково-технічних досягнень та доведення їх 

до практичної реалізації. Це визначення: 

а) соціальної програми; 
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б) програми економічного та соціального розвитку національної економіки; 

в) програми економічного та соціального розвитку національної економіки на довгострокову перспективу; 

г) цільової комплексної програми. 

 

3. Українські землі перебували в колоніальній залежності від інших держав: 

а) до початку ХІІ ст.;              б) до кінця ХХ ст.; 

в) до середини ХVІІІ ст.;        г) до кінця ХІХ ст. 

 

4. Національна програма економічного й соціального розвитку може складатися: 
а) на довгострокову перспективу; 

б) на середньострокову перспективу; 

в) на наступний рік; 

г) для розвитку регіонів. 

 

 5. Індекс технологічного розвитку відображає: 

а) відносну конкурентоспроможність національної економіки на міжнаціональному ринку; 

б) зміни цін на товари і послуги, якими користується населення країни; 

в) роль техніки й науки у розвитку економіки та враховує кількість зайнятого персоналу на НДДКР, кількість 

патентів та наукових публікацій у розрахунку на мільйон мешканців держави; 

г) сукупність вироблених і нагромаджених суспільством матеріальних і духовних благ, набутих протягом 
усього його існування, а також природний потенціал країни. 

 

6. У структурі реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) в Україні у 2007 році переважали: 

а) види діяльності паливно-сировинної спрямованості та первинної обробки; 

б) види діяльності споживчої орієнтації; 

в) інвестиційно спрямовані види діяльності; 

г) правильної відповіді немає. 

 

7. Представники німецької історичної школи вважали головним: 

а) розвиток ринкової економіки; 

б) розвиток суспільного поділу праці; 
в) неповторність історичного досвіду кожної країни, її національні особливості; 

г) вивчення економіки країни. 

 

8. Якого виду економічної структури національної економіки не існує: 

а) галузевої; 

б) промислової; 

в) територіальної; 

г) інституційної? 

 

9. Згідно з класифікацією світового банку Україна відноситься до групи країн: 

а) з низьким рівнем доходу (менше 755 дол.); 

б) з рівнем доходу нижче середнього (від 756 до 2995 дол.); 
в) з рівнем доходу вище середнього (від 2996 до 9265 дол.); 

г) з високим рівнем доходу (більше 9266 дол.). 

 

10. Міжнародні валютно-фінансові відносини − це сукупність відносин, що пов’язані із: 

а) використанням золота у міжнародних розрахунках; 

б) розвитком міжнародних кредитних відносин; 

в) функціонуванням валюти в міжнародній торгівлі; 

г) функціонуванням міжнародних організацій; 

д) всі відповіді невірні. 

 

 11. Перехідна економіка – це : 
а) постіндустріальна економіка; 

б) змішана економіка; 

в) інформаційна економіка; 

г) особливий стан економічної системи на етапі її становлення і реформування. 

 

12. Міжнародними організаціями, що регулюють відносини між країнами в економічній сфері є: 

а) економічні підрозділи ООН; 

б) Міжнародний валютний фонд; 

в) Світовий банк; 

г) Світова торговельна організація; 

д) всі відповіді вірні. 
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13. Кінцевою метою перехідних процесів в Україні є: 

а) формування ринкової економіки; 

б) формування змішаної економічної системи; 

в) формування динамічної, самодостатньої, соціально орієнтованої моделі суспільства, керованої соціально 

відповідальною державою при підтримці усього громадянського суспільства; 

г) досягнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання на базі ефективного використання 

економічних ресурсів суспільства. 

 
14. Основною причиною економічного зростання у розвинутих країнах у наш час є: 

а) збільшення обсягу робочого часу; 

б) збільшення обсягу використання капіталу; 

в) найновіша технологія у виробництві; 

г) підвищення кваліфікації робочої сили; 

д) здійснення грошово-кредитної політики держави, яка сприяє економічному зростанню. 

 

15. Території регіонів за елементами природно-кліматичних умов підрозділяються на: 

а) комфортні; 

б) прекомфортні; 

в) некомфортні; 
г) всі відповіді правильні. 

 

16. Назвіть основні чинники економічного зростання: 

а) продуктивність праці; 

б) кількість і якість природних ресурсів; 

в) рівень безробіття; 

г) географічне положення країни; 

д) рівень інфляції. 

 

17. Ступінь інвестиційної привабливості регіону може оцінюватися на основі наступних критеріїв: 

а) інвестиційної активності, інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику; 
б) інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності в регіоні; 

в) інвестиційної діяльності, інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику в регіоні; 

г) інвестиційної реалізації інвестиційного потенціалу регіону та рівня інвестиційної активності. 

 

18. Спеціальні програми розвитку – це: 

а) науково-технічні;                б) виробничі; 

в) галузеві;                              г) територіальні. 

 

19. Районоутворення – це: 

а) процес розподілу територій на відносно цілісні частини; 

б) об’єктивний процес формування та розвитку регіонів як інтегральних виробничо-територіальних систем; 

в) врахування природних, економічних, соціально-демографічних та історично-етнічних умов і факторів, що 
впливають на формування регіональних комплексів; 

г) освоєність і насиченість території. 

 

20. Яка із складових не використовується при побудові інтегрального індексу глобальної 

конкурентоспроможності, що розраховується за результатами роботи Всесвітнього економічного форуму: 

а) інфраструктура; 

б) ефективність підприємницької діяльності; 

в) технологічна готовність; 

г) рівень розвитку бізнесу. 

 

 21. У рамках системного підходу до описів регіону може бути застосований такий логічний ланцюг: 
а) структура – властивості – ознаки – риси – міра вимірювання; 

б) властивості – ознаки – риси – ступень розвитку території; 

в) ознаки – риси – характеристики – засіб вимірювання; 

г) немає правильної відповіді. 

 

22. Здатність країни за ринкових відносин виробляти товари і послуги, які відповідають вимогам міжнародних 

ринків, і одночасно підтримувати та підвищувати реальні доходи свого населення – це: 

а) безпека національної економіки; 

б) конкурентоспроможність національної економіки; 

в) відкритість національної економіки; 
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г) конвертованість національної економіки; 

д) всі відповіді невірні. 

 

23. Як можуть бути визначені основні властивості регіону? 

а) освоєність і насиченість території; 

б) стійкість, цілісність, комплексність і життєздатність; 

в) всі відповіді правильні; 

г) немає правильної відповіді. 

 
24. Основними стратегічними завданнями розвитку національної економіки є: 

а) розвиток власних галузей, які мають конкурентні переваги у світовій економіці; 

б) створення ефективного внутрішнього ринку як основи для завоювання нових позицій та їх закріплення на 

міжнародних ринках; 

в) досягнення повної конвертованості національної грошової одиниці; 

г) постійна адаптація національного зовнішньоекономічного законодавства відповідно до вимог і норм 

міжнародних організацій; 

д) всі відповіді вірні. 

 

25. Уявіть, що в країні розподіл доходів повністю рівномірний, чому дорівнюватиме коефіцієнт Джині. 

а) 1 %;                                     б) 50 %; 
в) 0 %;                                     г) 100 %? 

 

26. Програми, що розробляють для масштабної реалізації значних науково-технічних досягнень та доведення їх 

до практичної реалізації, – це визначення: 

а) соціальної програми; 

б) програми економічного та соціального розвитку національної економіки; 

в) програми економічного та соціального розвитку національної економіки на довгострокову перспективу; 

г) цільової комплексної програми. 

 

27. З яким графіком пов’язаний розрахунок  коефіцієнту Джині: 

а) кривою Філліпса; 
б) кривою Лаффера; 

в) кривою Фелпса; 

г) кривою Лоренца? 

 

28. Національна програма економічного й соціального розвитку може складатися: 

а) на довгострокову перспективу; 

б) на середньострокову перспективу; 

в) на наступний рік; 

г) для розвитку регіонів. 

 

29. Який закон України містить основні поняття конкурентного законодавства? 

а) про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності 
(1992); 

б) про Антимонопольний комітет України (1993); 

в) про захист від недобросовісної конкуренції (1996); 

г) про захист економічної конкуренції (2001). 

 

30. Міжнародні валютно-фінансові відносини − це сукупність відносин, що пов’язані із: 

а) використанням золота у міжнародних розрахунках; 

б) розвитком міжнародних кредитних відносин; 

в) функціонуванням валюти в міжнародній торгівлі; 

г) функціонуванням міжнародних організацій; 

д) всі відповіді невірні. 
 

31. В якій з моделей державного регулювання економіки рівень державного втручання в економіку найбільш 

низький: 

а) американська;                     б) шведська; 

в) німецька;                             г) японська? 

 

32. Міжнародними організаціями, що регулюють відносини між країнами в економічній сфері є: 

а) економічні підрозділи ООН; 

б) Міжнародний валютний фонд; 

в) Світовий банк; 
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г) Світова торговельна організація; 

д) всі відповіді вірні. 

 

33. Для оцінки родовищ, що вже експлуатуються або намічених до розробки, коли визначена проектна 

продуктивність гірничодобувного комплексу, використовують: 

а) рентний спосіб; 

б) витратний спосіб; 

в) спосіб оцінки за валовим продуктом; 

г) використовують комплексну оцінку. 
 

34. Назвіть основні чинники економічного зростання: 

а) продуктивність праці; 

б) кількість і якість природних ресурсів; 

в) рівень безробіття; 

г) географічне положення країни; 

д) рівень інфляції. 

  
 

 

 


