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Опис дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Прикладна економіка» є здобуття знань, розумінь і 

здатності поглибленого рівня у сфері прикладної економіки та розв’язання різних проблем, які 

потребують оновлення та інтеграцію знань в умовах сучасного ринку із урахуванням перспектив 

розвитку національної економіки. 

 

 

 

 

Структура курсу 

Години 

(лек. / 

сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

1 /1 
Фінансова стабільність 

і розвиток 

підприємства 

Теоретичні аспекти фінансової стабільності 

підприємств. Діагностика фінансової стабільності 

підприємств. Сучасні концепції розвитку 

підприємств. 

Тести, 

питання  

1 /1 Проблеми 

антикризового 

менеджменту та 

запобігання 

банкрутства 

підприємства. 

Проблеми заміни 

основного капіталу 

Концептуальні засади антикризового управління 

підприємством. Антикризове управління як засіб 

запобігання банкрутству підприємств. Проблеми 

формування системи управління основним капіталом 

на підприємстві.  

Тести, 

питання  

1 /1 Проблеми  розвитку Економічна суть і роль малого підприємництва. Тести, 
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малого 

підприємництва 

Проблеми та перспективи розвитку малого 

підприємництва. 

питання  

1 /1 Стратегія фірми в 

сучасних умовах 

господарювання 

Фінансова стратегія фірми в сучасних умовах 

господарювання. Особливості інноваційної стратегії 

підприємства. Інвестиційна  стратегія підприємства. 

Тести, 

питання  

2 /2 

Інноваційна та 

інвестиційна 

підприємницька 

діяльність. 

Суть і структура інноваційної діяльності. 

Організаційні основи розвитку інноваційного 

підприємництва. Організаційно-економічні 

особливості розвитку інноваційного бізнесу. Напрями 

підтримки інноваційного підприємництва. Суть і 

структура інвестиційної діяльності. Методи оцінки 

ефективності інвестицій. 

Тести, 

питання  

2 /2 

Державне втручання в 

ринкову економіку 

Функціонування ринку. Функція держави в умовах 

регульованої ринкової економіки. Основи державного 

регулювання економіки. Регулювання економіки. 

Світовий досвід макроекономічного регулювання 

економіки. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Тести, 

питання 

2 /2 Стратегічне 

управління проектами 

та державними 

програмами 

Загальна характеристика стратегічного управління 

проектами та програмами. Стратегія організації. 

Конкурентні стратегії. 

Тести, 

питання 

1 /1 Стратегічне 

планування 

національної 

економіки 

Суть стратегічного планування. Моделі стратегічного 

планування. Суть соціально-економічної стратегії 

країни. Проблеми економічного росту в Україні. 

Тести, 

питання 

1/1 Формування 

регіональних цільових 

та соціально-

економічних програм 

Основи формування регіональних цільових програм. 

Вдосконалення регіональних цільових програм. 

Формування державних програм соціально-

економічного розвитку 

Тести, 

питання 

2/2 Внутрішні та зовнішні 

загрози економічної 

безпеки 

Сутність загроз. Внутрішні та зовнішні загрози 

економічній безпеці. Індикатор економічної безпеки 

Тести, 

питання 

1 /1 
Корупція та тіньова 

економіка: загрози 

економічної безпеки 

Сутність і структура тіньової економіки. Корупція в 

органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Особливості тінізації економіки 

України. 

Тести, 

питання 

2 /2 Формування механізму Теоретичні та практичні аспекти економічної Тести, 
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забезпечення 

економічної безпеки 

безпеки. Складові елементи економічної безпеки. 

Загрози економічній безпеці. Тіньова економіка та її 

чинники. Нелегальний відплив капіталу. 

Гарантування економічної безпеки. 

питання 

1 /1 
Промислова політика в 

Україні: цілі та 

пріоритети 

Сутність, цілі та процес формування промислової 

політики України. Удосконалення системи 

управління промисловою політикою України. 

Трансформація моделі промислової політики. 

Тести, 

питання 

2 /2 

Міжнародний досвід 

впровадження 

промислової політики 

Світовий досвід реалізації промислової політики. 

Досвід реалізації кластерної політики у країнах 

східної Європи. Особливості формування державної 

регіональної промислової політики у розвинутих 

країнах світу.  

Тести, 

питання 
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12. B Yazlyuk, A Hulei, R Brukhanskyi, Н Shovkoplias, Т Shvydka Основи регулювання фінансових 

ринків та правові аспекти вимог законодавства / 

Basicprinciplesoffinancialmarketsregulationandlegalaspectsofthelegislativerequirements. 

InvestmentManagementandFinancialInnovations, 15(1), рр 337-349. 

13. Язлюк, Б. О. Кадрова політика підприємства: сутність та значення для потреб 

управління[Текст] / Борис Олегович Язлюк, Вікторія Леонідівна Вороніна, Вадим Олегович 

Гордієнко//Українськии журнал прикладної економіки. –2019. –Том 4. –No4. –С.191–198. –

ISSN 2415-8453. 

14. Язлюк Б.О. Тенденції та перспективи розвитку криптовалют у світовіифінансовіи 

системі[Текст] / Анатолій Іванович Гулей , Борис Олегович Язлюк, Станіслав Анатолійович 

Гулей // Український журнал прикладної економіки. –2018. –Том 3. –No3. –С.8–19. –ISSN2415-

8453. 

15. Язлюк Б.О. Формування нової цифрової ери на межі реального та віртуального соціаль-но-

економічного простору взаємодії [Текст] / Анатолій Іванович Гулей , Борис Олегович Язлюк, 

Станіслав Анатолійович Гулей // Українськии журнал прикладної економіки. –2018. –Том 3. –

No 2. –С.17–26. –ISSN 2415-8453 

16. Язлюк Б.О. Регіональні бюро з діагностики економічної безпеки суб’єктів господарювання в 

умовах організації добровільних об’єднань територіальних громад –засіб стратегічного 

безпекового розвитку [Текст] / Богдан Миколайович Андрушків, Бо-рис Олегович Язлюк, 

Оксана Іванівна Вівчар, Ольга Богданівна Погаидак, Наталія Богданівна Кирич// Український 

журнал прикладної економіки. –2018. –Том 3. –No 2. –С.8–16. –ISSN 2415-8453. 

17. Язлюк, Б.О. Соціальна компонента в структурі сталого розвитку регіонального аграрного 

бізнесу: комплексний аналіз / Борис Олегович Язлюк, Алла Миколаївна Ужва// Український 

журнал прикладної економіки. –2017. –Том 2. –Випуск 2. –С. 67-74. –ISSN 2415-8453. 

18. Язлюк Б.О. Прикладна економіка. Підручник / Б.О.Язлюка, А.І. Гулей, О.О. Красноруцький, 

Т.А. Власенко,  А.М. Бутова. – Тернопіль: Крок, 2021. –  320 с.   

 

Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 

за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
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Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Екзамен  100 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


