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Передмова 

 

Метою виконання самостійної роботи є підготовка студентів до виконання 

комплексу взаємопов’язаних завдань, що спрямовані на практичне застосування 

знань. Самостійна робота передбачає виконання наступних завдань: 

– поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисципліни; 

– формування умінь і навичок навиків проведення досліджень; 

– набуття навиків самостійної роботи з інструктивними матеріалами, 

законодавчими актами та літературою; 

– набуття вмінь узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати практичні 

матеріали; 

– опанувати методику формування висновків; 

Робота передбачає виконання комплексної розрахункової частини. 

Базою написання самостійної роботи є принципи науковості та виявлення у 

студентів практичних навиків при економічних розрахунках, зміст роботи має 

бути повністю узгодженим із сучасними науковими надбаннями. 



Вимоги до оформлення 

Робота має бути надрукована та правильно оформлена на аркушах формату 

А4 (210297 мм) та зброшурована. 

Інтервал між рядками – 1,5. Поля тексту – верхнє і нижнє поле  по – 20 мм., 

ліве поле  – 30 мм., праве поле – 10 мм. Текст роботи повинен бути набраний на 

комп’ютері шрифтом – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.  

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють 

арабськими цифрами зверху у правому куті, на титульному аркуші (перша 

сторінка роботи) номер сторінки не ставлять. 

Таблиці не розриваються, можуть бути виконані шрифтом 10-12, з 

інтервалом – 1,0. Слово «Таблиця» по правому краю сторінки виконується 

шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14. Після слова «Таблиця» 

ставиться крапка.  Назава таблиці – напівжирним, шрифтом – 14, по центру 

сторінки. Після назви таблиці символ «крапка»  не ставиться.  



Завдання на самостійну розрахункову роботу 

 

Відповідно до порядкового номеру студента у списку групи, обирається 

країна, яка аналізується за наведеними нижче пунктами.  

Перелік країн для групи 

1.   Нідерланди 

2.   Австрія 

3.   Бельгія 

4.   Греція 

5.   Грузія 

6.   Ісландія 

7.   Іспанія 

8.   Італія 

9.   Китай 

10.   Німеччина 

11.   Норвегія 

12.   Польща 

13.   Румунія 

14.   США 

15.   Угорщина 

16.   Фінляндія 

17.   Франція 

18.   Чехія 

19.   Швейцарія 

20.   Швеція 

21.   Японія 

 



Завдання 

Завдання 1.  

1. Дати коротку довідку про країну, охарактеризувати рівень економічного 

розвитку. 

2.Дослідити  ряд економічних показників, які характеризують загальний 

рівень розвитку країни а також динаміку їх динаміку розвитку. Необхідно обрати 

державу, дослідити макроекономічні показники даної держави за 3 роки (ВВП, 

ВВП на душу населення, національний дохід, відношення держаного боргу до 

ВВП, %; інфляція, %; зайнятість населення, рівень безробіття, дефіцит бюджету; 

мінімальна заробітна плата, індекси людського розвитку, % промисловості у 

ВВП, експорт/імпорт тощо). Порівняти їх. Зробити аналітичний висновок.  

Усі порівняння здійснювати у таблицях та графіках.  

 

Завдання 2.  

Дослідити  показники діяльності підприємств однієї галузі досліджуваної 

країни (бажано провідної). Показати динаміку показників діяльності 

підприємства за 3 роки, порівняти їх. Зробити аналітичний висновок. 

Усі порівняння здійснювати у таблицях та графіках.  

 

Завдання 3. 

Висновки. Описати на основі поведеного дослідження яким чином 

економіка країни та підприємства галузі, які досліджували адаптується до 

динамічного середовища та змін у глобальному світі.  



РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

 

1. http://www.bundesbank.de  

2. http://www.cepr.org 
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4. http://www.ecb.int 

5. http://www.europa.eu 

6. http://www.e-xecutive.ru 

7. http://www.minfin.gov.ua 

8. http://www.rada.kiev.ua 

9. http://www.unia.com.ua 

10. http://www.bankofengland.co.uk/boe.htm 

11. http://www.hm-treasury.gov.uk/ 

12. http://www.statіstіcs.gov.uk/ 

13. http://www.banque-france.fr 

14. http://www.fіnances.gouv.fr/ 

15. http://www.іnsee.fr/ 

16.  http://www.bundesfіnanzmіnіsterіum.de/ 

17. http://www.statіstіk-bund.de/ 

18. http://www.busіness-lіne.com/cebanks/europe 

19. http://www.federalreserve.gov 

20. http://www.boj.or.jp/en/about/about_fhtm 

21. http://www.mof.go.jp/ 

98. http://www.cbr.ru 

22. www.vienna.cc 
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