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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступний екзамен зі спеціальності 051 «Економіка» є комплексним
екзаменом, який базується на дисциплінах політична економія, економічна теорія,
економіка підприємства, регіональна економіка та національна економіка.
Вступник до аспірантури за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» за спеціальністю 051 «Економіка» повинен мати цілісне уявлення про:
сутність продуктивних сил та їх розміщення; сутність національної, регіональної
й економіки організацій та їх завдання; наукові школи в галузі національної,
регіональної й економіки підприємства; роль розміщення та організації
продуктивних сил для соціально-економічного розвитку; фактори розміщення
продуктивних сил та їх вплив на територіальну організацію й розвиток соціальноекономічних систем; поділ країни на економічні райони; еволюцію наукової
думки щодо типології суспільно-економічних систем, розвитку економічних явищ
та процесів в умовах динамічності змін зовнішнього середовища; сутність
державної регіональної економічної політики та соціально-економічної політики
регіонів, їх збалансований розвиток; вивчення природного та трудоресурсного
потенціалу; міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх
розвитку і розміщення; виробничу та сировинну базу чорної та кольорової
металургії; роль агропромислового комплексу та його структуру; роль паливноенергетичного комплексу в народному господарстві; транспортний комплекс як
складову інфраструктури країни; еволюцію наукової думки в галузі соціальноекономічних систем; міжнародну економічну інтеграцію та її форми; фактори
сталого розвитку продуктивних сил; основні тенденції та закономірності розвитку
народного господарства, основні напрями інтенсифікації на основі прискорення
науково-технічного прогресу, раціонального розміщення та спеціалізації
виробництва, різних форм кооперування і оренди, особливості організації праці та
шляхи підвищення її продуктивності, шляхи підвищення результативності
виробництва та ін.
Знати: еволюцію економічних теорій та процесу розміщення продуктивних
сил; закономірності розвитку економічних явищ та процесів; зміст системи
економічних законів, розвитку й розміщення продуктивних сил; принципи,
складові й механізми реалізації економічної політики; територіальну структуру
господарства і фактори, що впливають на економічне районування; типи
економічних районів та галузі їх спеціалізації; класифікацію та визначення
типології економічних систем, явищ й процесів для наукового обґрунтування
управлінських рішень; стратегічні і тактичні напрями розвитку держави та
регіональної політики; складові державної економічної політики, її зміст та вплив
на розвиток соціально-економічних систем (підприємств, територій тощо);
механізми формування та реалізації економічної політики щодо регулювання
функціонування соціоекономічних систем; основні проблеми територіальної
організації промисловості в Україні; елементи природно-ресурсного потенціалу та
види природних ресурсів; фактори, що впливають на економічне положення
вітчизняної металургії; вплив агропромислового комплексу на стан економіки та
рівень продовольчої безпеки країни; структуру хімічного комплексу та
прогнозувати наслідки його розвитку; економічний зміст соціально-економічних

систем та їх властивості; особливості територіальної організації продуктивних сил
регіонів України; основні форми зовнішньоекономічних зв'язків; основні ідеї
сталого розвитку продуктивних сил та його складові з системного підходу.
Вміти: використовувати методи наукового дослідження економічних процесів
та явищ, територіальної організації виробництва; враховувати передумови при
формуванні та аналізуванні територіально-виробничих комплексів з визначеною
спеціалізацією господарства та організаційно-технологічною структурою
виробництва; обгрунтовувати створення сітки економічних районів для
цілеспрямованої
територіальної
організації
народного
господарства;
застосовувати законодавче забезпечення взаємодії центральних та місцевих
владних структур при вирішенні проблем функціонування та розвитку соціальноекономічних систем; враховувати та оцінювати вплив факторів на формування
комплексу галузей господарства; розраховувати показники ефективності розвитку
продуктивних сил та національної економіки; давати економічну оцінку
природних умов і природних ресурсів та визначати інтегральний природноресурсний потенціал; визначати основні напрями комплексного та соціального
розвитку систем різних рівнів економіки; враховувати сучасний стан
зовнішньоекономічних зв'язків України та проблеми й перспективи інтеграції
України в ЄС; визначати перспективи забезпечення розвитку продуктивних сил
України тощо.
Вступник повинен володіти такими професійними компетентностями:
- готовність до продукування нових ідей та розв’язання комплексних проблем
у галузі та/або професійної дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння
методологією наукової і педагогічної діяльності, проведення власного наукового
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне
значення;
- здатність здійснювати пошукову й експертно-аналітичну діяльність у різних
сферах теоретичних та прикладних економічних досліджень з обґрунтуванням
положень економічної теорії та практики;
- спроможність до узагальнення, систематизації та актуалізації проблематики
досліджень з економіки;
- здатність до системного творчого мислення й захисту власної точки зору на
платформі використання актуальних методологічних і методичних засад сучасної
економічної теорії та практики;
- спроможність адекватно використовувати понятійно-категоріальний апарат і
методологію сучасної економічної теорії та практики для ідентифікації
актуальних економічних явищ і процесів, проблем й протиріч суспільного
розвитку;
- здатність автономно розв’язувати дослідницько-аналітичні та управлінськоконсультативні завдання в умовах невизначеності на основі виявлення глибинних
закономірностей економічного розвитку держави, регіонів, суб’єктів
господарювання;
- спроможність до встановлення глибинних взаємозв’язків між економічними,
соціальними та іншими суспільними процесами для всебічного обґрунтування
управлінських рішень;

- вміння практичного застосовування аналітичних висновків щодо
використання положень економічної теорії і практики при формуванні
економічної політики, орієнтованої на підвищення ефективності розподілу
ресурсів та економічних благ в умовах сучасної ринкової економіки;
- здатність до компаративного аналізу з метою визначення напрямків
підвищення національної конкурентоспроможності вітчизняної економіки та
пошуку відповідних резервів;
- спроможність оцінювати ефективність реалізації соціально-економічної,
екологічної тощо політики держави, визначати тенденції і напрямки підвищення
добробуту й якості життя населення на регіональному та національному рівнях;
- спроможність розробляти пропозиції і формувати економічне обґрунтування
заходів із удосконалення економічної політики;
- вміння кваліфіковано проводити теоретичні, пошуково-аналітичні та
прикладні дослідження в сфері визначення, обґрунтування й використання
резервів підвищення ефективності реалізації економічної політики;
- оволодіння цілісною системою навичок щодо використання професійних
цінностей і вимог професійної етики, сформованих на основі узагальнення
соціальних та культурних практик суспільства у сфері економіки;
- здатність використовувати переваги і можливості й підбирати конкретні
засоби та інструменти для належного управління ресурсним потенціалом
економічних та соціоекономічних систем;
- вміння формувати, аналізувати, структурувати, оцінювати та регулювати
механізми функціонування та розвитку соціально-економічних систем, структур,
утворень;
- здатність аналізувати галузеву структуру господарства та визначати тенденції
розвитку господарського комплексу України;
- оволодіння оптимальними способами та напрямами використання наявних
природних ресурсів;
- вміння здійснювати оцінку міжгалузевих господарських комплексів та
визначати фактори, які впливають на прийняття рішення щодо впровадження
нових технологій та інновацій;
- спроможність оцінювати рівень соціально-економічного розвитку регіонів,
ідентифікувати шляхи зміцнення конкурентних позицій регіонів та розробки
стратегії економічного зростання, розробляти комплексну програму реалізації
раціональної моделі регіонального розвитку;
- володіння знаннями про генезис, структуру, закономірності функціонування
економічних систем, розуміння понять, принципів, законів й закономірностей
функціонування і розвитку різних типів економічних організацій і установ та їх
практичне застосування при формуванні системи управління організацією чи
методичного інструментарію управління підприємством;
- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації
блоків, методами збирання, обробки та аналізу інформації про соціальноекономічні явища і процеси, які складають систему умінь (базових,
методологічних, загальних, предметних, міжпредметних, професійних) для
формування інформаційної бази дослідження;

- здатність на основі типових методик і нормативно-правової бази розрахувати
економічні та соціально-економічні показники, що характеризують діяльність
суб’єктів господарювання, вміння застосовувати основні методи аналізу й оцінки
стану економічних систем та процесів;
- знання та застосування на практиці принципів розвитку конкуренції, що
відповідають вимогам ринкової економіки, на основі теоретичних засад
стратегічного планування та розуміння підходів, принципів і методів планування
та контролю вміння розробляти стратегії поведінки суб’єктів господарювання на
різних ринках, організовувати діяльність малої групи, створеної для реалізації
конкретного економічного проекту, застосування принципів, методів та засобів
обґрунтування проектних рішень та аналізу їх ефективності;
- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового
спілкування, навички роботи в команді, володіння однією з іноземних мов на
рівні достатньому для пошуку та аналізу іноземних джерел інформації;
- здатність проводити економічну і техніко-економічну оцінку ефективності
використання нових технологій і технічних пристроїв, виконувати необхідні для
складання економічних розділів плани, розрахунки, обґрунтовувати їх і
представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації стандартів,
вміння планувати й реалізувати відповідні заходи;
- оволодіння правовими основами і законодавством України у різних сферах
економічної діяльності, уміння використовувати нормативні та правові документи
у своїй діяльності, володіння системою знань про принципи та механізм
функціонування інституціональної економіки;
- спроможність аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та
іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств різних форм власності,
організацій, відомств і використовувати отримані дані (інформацію) для
ухвалення управлінських рішень, критично оцінювати запропоновані варіанти
управлінських рішень, розробити і обґрунтувати пропозиції щодо їх
удосконалення, враховуючи критерії соціально-економічної ефективності, ризики
та можливі соціально-економічні наслідки, володіння методами розробки,
експертизи та оцінки доцільності інвестиційно-інноваційних проектів різного
масштабу (за допомогою різних критеріїв), та організації їх виконання;
- вміння на основі опису економічних процесів і явищ будувати стандартні
теоретичні та економетричні моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати
отримані результати, вміння використовувати для розв’язання аналітичних й
дослідницьких задач сучасні технічні й програмні засоби та інформаційні
технології.
СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Екзаменаційний білет зі спеціальності 051 «Економіка» складається з
чотирьох питань.

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ
Програмові вимоги
з дисципліни «Політична економія»
1. Економічні закони та категорії.
2. Виробництво та його роль в житті суспільства.
3. Поняття продуктивних сил суспільства.
4. Ефективність виробництва і фактори його підвищення
5. Основні типи та форми власності. Власність на фактори виробництва та
способи їх поєднання.
6. Типи, форми виникнення і види товарного виробництва.
7. Величина вартості товару і фактори, що її визначають.
8. Закони грошового обігу.
9. Інфляція: суть, причини, види та соціально-економічні наслідки.
10.Ринок, як економічна категорія. Структура ринку і його типи.
11.Співвідношення між попитом і пропозицією і досягнення ринкової
рівноваги.
12.Причини виникнення і суть монополії.
13.Сукупний суспільний продукт, як матеріальний результат функціонування
економічної системи.
14.Охарактеризувати поняття підприємства та його основні ознаки та
особливості.
15.Охарактеризувати поняття «виробництво», «виробнича функція».
16.Охарактеризувати закон спадної продуктивності.
17.Постійні, змінні, сукупні, середні, граничні витрати та їх графічне
зображення.
18.Фонд заміщення і фонд споживання.
19.Економічний зміст підприємництва, функції, мотиви і умови.
20.Заробітна плата та її основні форми.
21.Доходи підприємств.
22.Доходи від власності. Рентні доходи.
23.Просте і розширене відтворення.
24.Суть, типи, темпи економічного зростання та його джерела.
25.Економічний цикл і його фази.
26.Суть науково-технічної революції та її роль в житті суспільства.
27.Соціально-економічний зміст поняття «капітал».
28.Економічний зміст підприємства (фірми) та основні принципи діяльності.
Види підприємств, їх класифікація та специфіка.
29.Охарактеризувати економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів.
30.Охарактеризувати умови функціонування фірми на досконало
конкурентному ринку.
31.Охарактеризувати як фірма-монополіст максимізує прибуток в
короткостроковому та довгостроковому періодах.
32.Ціноутворення на олігопольному ринку.

33.Методи розрахунку ВВП.
34.Поняття економічного циклу та його фази.
35.Види економічних хвиль.
36.Макроекономічні функції держави у перехідній економіці.
37.Попит на гроші і його структура.
38.Пропозиція грошей у коротко- та довгостроковому періодах.
39.Монетарна політика: суть та інструменти.
40.Поняття та інструменти фіскальної політики. Крива Лаффера.
41.Державний бюджет та шляхи його збалансування.
42.Протекціонізм: аргументи «за» і «проти».
43.Платіжний баланс та його структура.
44.Валютний ринок і валютні курси.
45.Моделі відкритої економіки.
46.Економічні причини розквіту та занепаду країн античного світу.
47.Антична економічна думка. Економічна думка Стародавньої Греції і Риму.
48.Меркантилізм та основні етапи його розвитку. Економічна думка пізнього
середньовіччя.
49.Історичні передумови виникнення і загальна характеристика класичної
політичної економії.
50.Розквіт класичної школи: А. Сміт і його економічна система.
51.Економічні та історичні передумови виникнення марксистського
економічного вчення. Система економічних поглядів К. Маркса.
52.Виникнення та сутність маржиналізму.
53.Австрійська школа граничної корисності.
54.Формування неокласичної економічної теорії. Кембриджська та
американська школи.
55.Становлення математичної школи в економічній теорії.
56.Економічні погляди М. Туган – Барановського та Є. Слуцького.
57.Економічне вчення Дж. М. Кейнса. Еволюція кейнсіанства.
58.Економічні концепції монетаристів. М. Фрідмен.
59.Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань».
60.Основні тенденції економічного розвитку України в перехідний період від
тоталітарної до ринкової економіки.
Програмові вимоги
з дисципліни «Економіка підприємства»
1. Підприємство, як самостійний господарюючий суб’єкт: визначення та
основні організаційно-правові атрибути.
2. Визначення та характеристика основних економіко-правових документів
необхідних для створення і реєстрації підприємства.
3. Майно підприємства та джерела його формування.
4. Об’єднання підприємств: види та стисла характеристика.
5. Характеристика основних напрямів діяльності промислових підприємств.

6. Інфраструктура промислового підприємства та його матеріально-технічна
база.
7. Виробнича структура підприємства та її основні форми.
8. Організаційна структура управління (визначення).
9. Основний капітал підприємства: визначення, склад, структура
(видова/вікова) та ступінь її прогресивності.
10. Різновиди вартісної (грошової) оцінки основного капіталу та їх методичне
відображення.
11. Показники, що відображають ефективність використання основного
капіталу (капіталовіддача/ капіталомісткість/рентабельність).
12. Показники, що відображають рух основного капіталу (коефіцієнти
вибуття/оновлення та середньорічна вартість (спрощена)).
13. Визначення понять: амортизація основного капіталу, амортизаційні
відрахування, амортизаційний фонд та їх методичне відображення.
14. Відмінність між амортизацією та зношенням основного капіталу.
15. Оборотний капітал підприємства: визначення та структура.
16. Фонди обігу: структура та характеристика.
17. Характеристика нематеріальних ресурсів підприємства.
18. Характеристика нематеріальних активів підприємства.
19. Поняття, класифікація та структура персоналу.
20. Оцінка кількісного та якісного складу персоналу промислового
підприємства.
21. Бюджет робочого часу та методика його складання.
22. Теоретико-методичні підходи до розрахунку чисельності робітничого
складу персоналу підприємства.
23. Методи вимірювання продуктивності праці (зміст та характеристика).
24. Економічний зміст заробітної плати, номінальна /реальна заробітна плата
та формалізований спосіб відображення їх взаємозв’язку.
25. Основні принципи організації оплати праці.
26. Форми та системи оплати праці.
27. Сутнісна характеристика поняття “якість продукції”: визначення,
обставини, що зумовлюють необхідність підвищення якості, параметри якості,
наслідки низької якості.
28. Визначення та характеристика показників щодо оцінки якості продукції.
29. Визначення та характеристика системи та процесу сертифікації продукції
в Україні.
30. Основи теорії та термінології інвестицій: інвестиції, інвестор, інвестиційна
діяльність, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.
31. Джерела інвестиційного капіталу та способи оцінки альтернативних
(зовнішніх) джерел фінансування.
32. Абсолютна (загальна) та порівняльна (відносна) ефективність
капіталовкладень: визначення, характеристика та методичне відображення.
33. Різновиди потужностей та їх характеристика.
34. Фактори, що впливають на формування (величину) виробничої потужності
та ефективність її використання.

35. Суть, завдання та принципи планування діяльності підприємства.
36. Система планів підприємства: визначення її основних складових та їх
стисла характеристика.
37. Різновиди стратегій, їх зміст та характеристика.
38. Планування виробничої програми в натуральному та вартісному вимірі та
його методичне відображення.
39. Калькуляція, як метод встановлення собівартості одиниці продукції:
об’єкт калькулювання, калькуляційна одиниця,
40. Кошторис виробництва та його місце в системі обліку витрат на
виробництво.
41. Собівартість товарної, валової, реалізованої продукції, їх визначення
(характеристика) та методичне забезпечення.
42. Прибуток, як економічна категорія. Різновиди прибутку, їх економічний
зміст та стисла характеристика.
43. Рентабельність, як відносний (якісний) узагальнюючий показник
ефективності господарської діяльності підприємства.
44. Поняття про ціни та ціноутворення. Функції цін.
45. Різновиди цін, що використовуються у практиці обліку, аналізу,
плануванні та їх характеристика.
46. Методи ціноутворення та їх характеристика.
47. Функції оплати праці.
48. Класифікація інвестицій.
49. Оцінка персоналу – важливий елемент системи управління трудовим
колективом.
50. Класифікація методів планування.
51. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика.
52. Методи організації виробництва.
53. Класифікація витрат у собівартості продукції.
54. Види цін та фактори, що впливають на їх рівень.
55. Економічна сутність санації підприємств.
56. Реструктуризація підприємств.
57. Суть прибутку і доходу та джерела їх формування.
58. Вплив зовнішнього оточення на діяльність підприємств.
59. Нормування і використання оборотних засобів підприємства.
60. Види та джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
Програмові вимоги
з дисципліни «Національна економіка»
1. Структура національної економіки. Сутність та види структурних пропорцій
в економіці.
2. Сутність та концепції структурної політики в економіці. Методи структурної
політики.
3. Державна політика інституційних перетворень у національній економіці.

4. Структура, порядок розробки та прийняття Державної програми
приватизації. Об'єкти та способи приватизації.
5. Управління державними корпоративними правами: стратегія, функції та
завдання органів державної влади.
6. Регулювання діяльності установ сектора загального державного управління,
джерела та порядок фінансування цих установ.
7. Кошториси бюджетних установ. Бюджетні призначення. Одержувач
бюджетних коштів.
8. Державні закупівлі як засіб задоволення державних потреб. Механізм
державних закупівель.
9. Держава як інститут реалізації суспільних інтересів. Економічні функції
держави.
10. Виробництво суспільних товарів як функція держави. Позитивні й
негативні зовнішні ефекти (екстерналії). Інформаційна асиметрія на ринку.
11. Держава як суб'єкт розподілу доходів і ресурсів. Державний бюджет в
системі розподілу.
12. Організація державного управління національною економікою. Відносини
між суб'єктами та об'єктами, субординаційний та координаційний характер
відносин між ними.
13. Основні риси та цілі державного управління. Американський та
європейський підходи до управління.
14. Монетарні та немонетарні концепції інфляції. Економетрична модель
інфляції на основі динамічних функцій сукупного попиту та сукупної пропозиції.
15. Статистичний, адаптивний та раціональний способи формування
інфляційних очікувань. Моделі прогнозування інфляції.
16. Законодавчий орган управління економікою. Роль основних законодавчих
актів у сфері економіки.
17. Система та основні функції загальноекономічних міністерств, галузевих
органів і місцевих органів влади в управлінні економікою.
18. Методи та інструменти державного регулювання економіки. Грошовокредитне регулювання економіки.
19. Методика розрахунку індексу споживчих цін. Статистична модель
прогнозування індексу інфляції.
20. Факторні моделі прогнозування інфляції. Регресивна модель прогнозу
місячного рівня інфляції. Модель сукупної оцінки впливу чинників на механізм
ціноутворення.
21. Економічне зростання та економічний розвиток. Система показників
кількісних змін економічного розвитку. Показники якісних змін економічного
розвитку.
22. Розвиток теорії економічного зростання в моделях неокласичної теорії.
23. Сутність формаційного підходу та етапів економічного розвитку.
24. Інституціональна модель економічного зростання.
25. Теоретичний та управлінський аспекти прогнозування. Принципи
соціально-економічного прогнозування.

26. Класифікація методів прогнозування за ступенем формалізації. Методи
логічного, інформаційного й статистичного моделювання.
27. Основні параметри прогнозу економічного і соціального розвитку України
на коротко- і середньостроковий періоди.
28. Класифікаційні ознаки та характеристика прогнозів.
29. Системний підхід у соціально-економічній політиці. Принцип
емерджентності. Синергетичний ефект.
30. Роль програмування в системі державного управління національною
економікою. Директивне та індикативне планування.
31. Розвиток макроекономічного програмування в Україні. Система
програмних документів економічного і соціального розвитку в Україні.
32. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма
макроекономічного планування.
33. Сутність програмно-цільового методу планування. Організаційноекономічний механізм реалізації державних цільових програм.
34. Система показників макроекономічних планів. Методи плановоекономічних розрахунків.
35. Прогнозування валового внутрішнього продукту в системі національних
рахунків. Розрахунки динаміки реального ВВП.
36. Моделі прогнозування ВВП на основі виробничої функції.
37. Зміст і структура статистичної мультиплікативної моделі Кейнса.
38. Складні макроекономічні моделі. Американська школа економетричного
моделювання та прогнозування.
39. Сучасні моделі розвитку народного господарства України (секторальні
макромоделі економічного прогнозування, УКР МАКРО).
40. Державний бюджет як фінансовий план держави, його функції. Джерела
доходної частини бюджету та їх регулювання. Структура видатків бюджету.
41. Податки як інструмент державного регулювання економіки. Системи
оподаткування. Основні функції податків.
42. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стратегічні та тактичні цілі
грошово-кредитної політики. Основні інструменти грошово-кредитного
регулювання економіки.
43. Інвестиції як фактор сукупного попиту та економічного зростання.
Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності. Класифікація форм і видів
інвестицій.
44. Методи аналізу інвестиційної привабливості сегментів ринку. Показники
економічної ефективності інвестицій.
45. Державна інвестиційна політика. Податкове регулювання інвестиційної
діяльності.
46. Регулювання участі інвесторів у приватизації. Державне регулювання
фінансових інвестицій.
47. Науково-технічна політика: цілі, завдання та напрями. Державні науковотехнічні програми. Фінансове забезпечення науково-технічних програм.
48. Принципи державної інноваційної політики. Складові організаційноекономічного механізму інноваційної політики.

49. Підприємництво як об'єкт державного регулювання. Банкрутство та санація
підприємств. Проблема детінізації підприємницької діяльності.
50. Механізм державного регулювання підприємництва. Фінансові важелі
державного регулювання підприємництва.
51. Антимонопольна політика: сутність та необхідність. Вимірювання
монополістичної влади. Природні монополії та особливості регулювання їхньої
діяльності.
52. Завдання, принципи та правова база зовнішньоекономічної політики.
Правові режими для іноземних суб'єктів господарської діяльності на території
України.
53. Види зовнішньоекономічної діяльності. Стратегія і тактика
зовнішньоекономічної політики України.
54. Регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Протекціонізм і вільна
торгівля.
Адміністративні
інструменти
державного
регулювання
зовнішньоторговельної діяльності.
55. Економічні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Митні інструменти.
Нетарифні інструменти.
56. Стимулювання іноземних інвестицій: податкові пільги, валютні гарантії,
фінансове сприяння, захист від конкуренції.
57. Форми підприємств з іноземними інвестиціями. Вільні економічні зони.
Стратегія і тактика політики іноземного інвестування в Україні.
58. Стратегія і тактика політики іноземного кредитування в Україні.
59. Державне регулювання цін. Види та структура цін. Сфера державного
регулювання цін на товари та послуги.
60. Сутність, етапи та державні пріоритети стратегії соціально-економічного
розвитку. Соціально орієнтована ринкова економіка.
Програмові вимоги
з дисципліни «Регіональна економіка»
1. Закономірності розміщення продуктивних сил.
2. Принципи розміщення продуктивних сил.
3. Фактори розміщення продуктивних сил.
4. Поняття й ознаки економічного району.
5. Фактори, що впливають на формування економічних районів.
6. Типи економічних районів.
7. Розвиток економічного районування та формування сучасної сітки
економічних районів.
8. Різноманіття та неоднозначність підходів до формування економічних
районів України.
9. Поняття та економічна сутність регіону у системі територіального поділу
праці.
10.Типологія та класифікація регіонів України.
11.Функції регіонів.
12.Сутність та цілі регіональної економічної політики.

13.Принципи державної регіональної політики.
14.Складові частини державної регіональної політики.
15.Законодавча база регіональної економічної політики.
16.Роль органів державного управління та місцевого самоврядування в
економічному розвитку регіону.
17.Складові частини механізму реалізації регіональної економічної політики.
18.Галузева структура господарства.
19.Промисловість як головна ланка господарчого комплексу країни.
20.Природно-ресурсний потенціал.
21.Економічна оцінка природних ресурсів.
22.Демографічна ситуація в Україні.
23.Міграція населення і її види.
24.Система розселення України.
25.Трудові ресурси України.
26.Металургійний комплекс.
27.Особливості розміщення і розвитку агропромислового комплексу України.
28.Транспортний комплекс як складова виробничої інфраструктури країни.
29.Паливно-енергетичний комплекс України.
30.Машинобудування.
31.Хімічний комплекс України.
32.Аналіз соціально-економічних систем в історичному аспекті.
33.Поняття і сутність соціально-економічної системи.
34.Властивості соціально-економічних систем.
35.Регіон як соціально-економічна система.
36.Основні напрямки комплексного економічного і соціального розвитку
регіонів.
37.Особливості територіальної організації продуктивних сил регіонів України.
38.Проблеми й перспективи розвитку регіонів України.
39.Обґрунтування місця будівництва та визначення оптимального варіанту
будівництва підприємства.
40.Визначення поняття "соціально-економічна система».
41.Теорії аналізу соціально-економічних систем.
42.Економічна оцінка природних ресурсів: витратний та рентний підходи.
43.Особливості та основні тенденції системного розселення.
44.Порівняння галузевої та територіальної структури господарського
комплексу.
45.Загальна характеристика промисловості України.
46.Проблеми та напрями вирівнювання ступенів соціального та економічного
розвитку регіонів України.
47.Прийняття рішень з урахуванням факторів розміщення продуктивних сил
кожного окремого господарського комплексу.
48.Наслідки відсутності заходів щодо реалізації однієї з політик, які є
складовими частинами регіональної політики.
49.Поновлювані (нетрадиційні) джерела енергії.
50.Визначення ролі екологічних і соціальних факторів у розвитку виробництва.

51.Економічні закони, що лягли в основу закономірностей та їх взаємодія.
52.Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.
53.Поняття міжнародної економічної інтеграції. Основні етапи економічної
інтеграції.
54.Сучасний стан зовнішньоекономічних зв'язків України.
55.Правова база процесу інтеграції до ЄС.
56.Проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС.
57.Сутність та характеристика факторів сталого розвитку продуктивних сил.
58.Перспективи забезпечення сталого розвитку продуктивних сил України в
сучасних умовах соціально-економічних перетворень.
59.Міжнародні економічні об'єднання: їх види та характеристика.
60.Концепція переходу України до сталого розвитку.
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