з

ВСТУП
Програма
вивчення
навчальної
дисципліни
«Економіка
галузевих
комплексів» складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та
навчального плану підготовки
бакалавр
напряму (спеціальності)
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

«0305 Економіка та
підприємства»

підприємництво»

за

спеціальністю

6.030504

Економіка

(назва напряму для бакалавра (спеціальності для магістра)

1. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є: розвиток теоретичних
положень, обгрунтування та розроблення методичних підходів і практичних
рекомендацій щодо вивчення розташування галузевих комплексів та сутність їх
функціонування.
1.2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є галузеві закономірності
функціонування економічних комплексів.
1.3. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування
знань, вмінь та уявлень згідно предмету дисципліни.
1.4. По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:
знати; види галузевих комплексів (ГК), структура промисловості; що таке
міжгалузеві комплекси; розташування галузевих комплексів на території України;
характеристику цих комплексів:
види
продукції,
що
випускається
на
підприємствах та її об'єми; основні фонди та оборотні активи підприємств;
кількість працюючого населення України на підприємствах галузевих комплексів;
шляхи розвитку ГК (державні програми підтримки); закономірності розміщення
ГК; експорт продукції ГК України; туризм як окремий комплекс.
вміти; охарактеризувати
розвитку ГК.

кожен

ГК

України;

визначити

перспективи

Міждисциплінарні зв'язки: Підприємництво і бізнес культура. Планування
і контроль на підприємстві. Потенціал підприємства.
(вказати які дисципліни передують її вивчення, та які подальші дисципліни потребують її вивчення)
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І.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної
дисципліни

Найменування показників

денна форма навчання
Кількість кредитів Кількість годин
-

3
90

вибіркова
(нормативна, за вибором ВНЗ, за вибором студента)

4

Семестр викладання дисципліни

(порядковий номер семестру)

залік

Вид контролю:

(залік, екзамен)

Розподіл часу:
- лекції (годин)

-

практичні, семінарські (годин)
лабораторні роботи (годин)
самостійна робота студентів (годин)
курсовий проект (годин)
курсова робота (годин)
розрахунково-графічна робота (контрольна робота)

16
58

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ 1. Народногосподарський комплекс України
назва розділу 1

Тема 1. Галузева структура економіки
назва теми 1

Тема 2. Характеристика народногосподарського комплексу Харківської області
назва теми 2

Тема 3. Суть, роль і місце паливно-енергетичного комплексу в народногоспо
дарському комплексі України
назва теми З

Тема 4. Металургійний комплекс України
назва теми 4

Тема 5. Машинобудівний комплекс України

'

назва теми 5

Розділ 2. Агропромисловий, соціальний, транспортний і будівельний
комплекси України, а також Хімічний, лісопромисловий і туристичний
комплекси
назва розділу 2

Тема 6. Агропромисловий комплекс України
назва теми 6

Тема 7. Соціальний комплекс України
назва теми 7

Тема 8. Транспортний і будівельний комплекси України
назва теми 8

Тема 9. Хімічний і лісопромисловий комплекси України
назва теми 9

Тема 10. Туристичний комплекс України
назва теми 10

.
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Тема 11. Економічні райони України і їхні продуктивні сили
назва теми 11

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Основна:
1.
Державний класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) України
ДК009:2005.
2.
Алаев Е.Б.
Социально-економическая география:
Понятийнотерминолог. словарь. -М.: Мьісль. 1983. - С. 155-168.
3.
Данилишин Б. М" Чернюк Л. Г., Фащевський М. І. Соціальноекономічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / За ред. проф.
Данилишина Б. М. - Черкаси: ЧДТУ, 2006. - 315 с.
4.
Долішній М. І.. Стадницький Ю. І., Загородний А. Г., Товкан О. Е.
Роз-міщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. - Л.: НУ
'Львівська політехніка"
(Інформ.-видав.
центр
"ШТЕЛЕКТ+"
Інституту
шелядишюмної освіти), "Інтелект-Захід", 2003. - 256 с.
5.
Петрига О.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.
Навч.-метод. Посіб.- К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2009. - 302с.
Додаткова:
6.
Подсолонко Е. А. Реструктуризация региональной зкономики
(системньїй подход): Научн. изд. - К.: ПУЛ, 2013. - 424 с.
7.
Розміщення продуктивних сил: Посіб. / Тарантул Л. Л., Горленко І. 0-,
Свтушенко Г. І. та ін. - К., 2015. - 264 с.
Інформаційні ресурси
8. Скорочений конспект лекцій з дисципліни «Економіка галузевих
комплексів» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка
та
підприємництво»
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
//'
рогїаі/кпасіі .кпагко у .иа.
9. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економіка
галузевих комплексів» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305
«Економіка та підприємництво» ГЕлектронний ресурс]. - Режим доступу: //
рогіаі/кдааі.кпагкоу.иа.
10. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка
галузевих комплексів» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305
«Економіка та підприємництво» ГЕлектронний ресурс]. - Режим доступу: //
рогіаІ/кЬаоІі.кгіагкоу.иа.
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4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
(перелік з а с о б і в к о н т р о л ю у с п і ш н о с т і навчання с т у д е н т і в , які з а с т о с о в у ю т ь с я : т е с т и , е к з а м е н а ц і й н і білети, т о щ о )

Формування системи знань студентів з дисципліни «Економіка галузевих
комплексів» здійснюється шляхом проведення лекцій. Проведення практичних
занять, консультацій та організації самостійної роботи студентів забезпечує
формування необхідних вмінь та уявлень.
Поточний контроль здійснюється на лекціях у формі опитування; на
практичних заняттях - опитування, діалогу, групового обговорення тематичних
питань, самостійної та контрольної роботи; у час окремого розкладу занять - за
допомогою тестових завдань.
Підсумковий контроль з дисципліни - залік.
Розробники, програми:

доцент кафедри економіки підприємства, к.е.н..
Машлякевич Аліна Олександрівна
( п о с а д а , науковий ступінь, вчене звання, ПІБ р о з р о б н и к і в )

Примітки:
1. Програма навчальної дисципліни визначає її місце і значення у процесі формування
фахівця, її загальний зміст, знання та уміння, які набуває студент у результаті вивчення
дисципліни. Програма навчальної дисципліни містить у собі дані про обсяг дисципліни (у
годинах та кредитах), перелік тем та видів занять, дані про підсумковий контроль тощо.
2. Програма
навчальної дисципліни розробляється
відповідною
кафедрою у
2-х
екземплярах на 5 років і затверджується до ЗО серпня: 1 екземпляр - у навчальний відділ; 2гкземпляр залишається на кафедрі.
Форма в редакціїХНАДУ затверджена наказом ректора за

№

від

.06.2015р.

