
Назва дисципліни  «Економіка України»  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу для студентів 

бакалаврів 1 року навчання, освітніх програм «Міжнародні 

економічні відносини», «Міжнародна логістика і митна 

справа»  

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.геогр.н., доц. Казакова Надія Артурівна  

(61022, Харків, майдан Свободи, 6,   каб. 376;  

тел. +38 (057) 707-56-22,  

електронна адреса: n.a.kazakova@karazin.ua)  

викладач Сердюк Ганна Валеріївна  

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 380;  

тел. (057) 707 51 60,  

електронна адреса: anna.serdiuk@karazin.ua) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з 

країнознавства та макроекономіки. 

Опис 

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з сучасною 

економічною системою України, її структурною та 

територіальною організацією, стратегією подальшого 

розвитку. 

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення 

навчальної дисципліни слухачі будуть знати структуру 

господарства України, сучасні пропорції, що склалися між 

окремими секторами її економіки, особливості формування 

сучасної економічної системи України, фактори 

виробництва та їх вплив на соціально-економічний розвиток 

країни, місце та роль України у міжнародному поділі праці 

та світових ринках та вміти здійснювати аналітичний огляд 

ситуації у розвитку галузевих структур економіки; 

оцінювати ресурсний потенціал окремих регіонів країни та 

його значення для економічного розвитку України; робити 

необхідні розрахункові та графічні дії, проводити 

аналітичний огляд галузевої структури національного 

господарства. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 12 тем, які вивчаються протягом 32 годин 

аудиторних занять (16 год. – лекції, 8 год. – семінарські та 8 

год. практичні заняття) і 58 годин самостійної роботи.   

 Теми лекційних занять: 

Тема 1. Методологічні питання та методика досліджень. 

Тема 2. Фактори виробництва. Територіальні ресурси 

України. Тема 3. Природно-ресурсний потенціал України. 

Тема 4. Населення та трудові ресурси. Тема 5. Виробничі 

потужності та капітал. Тема 6. Господарський комплекс 

України як економічна система. Тема 7. Промисловий 



комплекс України. Тема 8. Сільське господарство та АПК. 

Тема 9. Інфраструктура. Тема 10. Регіони України, їх 

потенціал та участь у територіальному поділі праці. Тема 11. 

Економіка України у системі світогосподарських зв’язків. 

Тема 12. Стратегія економічного розвитку України. 

Теми семінарських (практичних) занять: Територіальні 

ресурси України. Природно-ресурсний потенціал України. 

Населення та трудові ресурси України. Господарський 

комплекс України. Промисловий комплекс України: 

розвиток і розміщення. Сільське господарство та АПК. 

Економіка України як єдність регіональних соціально - 

економічних систем. Зовнішньоекономічні зв’язки України. 

Стратегія економічного розвитку України. 

Для самостійної роботи студентам пропонуються 

наступні теми: 

1.Зміст економічної суті доіндустріальної, індустріальної, 

постіндустріальної стадій розвитку національних економік. 

2.Фактори виробництва (економічні ресурси суспільства). 

3.Природно-ресурсний потенціал 4.Населення та трудові 

ресурси 5.Виробничі потужності та капітал. 6.Господарство 

України як економічна система. 7.Промисловість.                  

8. Сільське господарство та АПК. 9. Економіка України у 

системі світогосподарських зв’язків.  

Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль у формі опитування та практичних робіт, 

підсумковий контроль у формі екзамену.   

Мова викладання: українська 

 


