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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предмет навчальної дисципліни: оволодіння науковими основами розміщення і 

територіальної організації продуктивних сил України, аналізу їх сучасного стану і 

визначення головних напрямків розвитку в умовах становлення ринкової економіки. Значна 

увага приділяється вивченню галузевої і територіальної структури народного господарства, 

наукових основ державної регіональної політики тощо. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета начальної дисципліни: формування знань щодо теоретичних і практичних засад 

територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків 

регіонального розвитку економіки. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння теорії розміщення продуктивних сил, 

регіональної економіки та регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної 

політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського 

комплексу України та її економічних районів тощо. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін: «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Математика для економістів», «Економічна 

безпека» та передує вивченню навчальних дисциплін: «Митне регулювання», «Національна 

економіка», «Інвестування», «Фінансова політика України». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати предмет, завдання навчальної дисципліни «Регіональна економіка» та зміст її 

основних складових; систему закономірностей та принципів територіальної організації 

продуктивних сил; особливості розвитку окремих галузей, сфер та видів діяльності, їх 

регіональні аспекти; економіку окремих регіонів, об'єктивні передумови їх економічного 

розвитку; регіональні економічні процеси та їх наслідки; систему органів галузевого та 

територіального управління; основні аспекти природокористування територій України; 

основні проблеми економіки регіонів України та напрями їх вдосконалення. 

б) уміти: використовувати отримані знання при аналізі економічних процесів та оцінці 

господарського комплексу регіонів України; орієнтуватися в системі територіальної 

організації та комплексно-пропорційного розвитку продуктивних сил; збирати фактичні дані, 

аналізувати й оцінювати їх допустимість, достовірність та достатність для прийняття 

правильних рішень. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка». 

Тема 2 Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів. 

Тема 3. Регіон у системі територіального поділу праці. 

Тема 4. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових 

умовах. 



Тема 5. Природний та трудоресурсний потенціал України. 

Тема 6. Економічне районування та територіальна організація господарства. 

Тема 7. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. 

Тема 8. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і 

розміщення. 

Тема 9. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем. 

Тема 10. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. 

Тема 11. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші 

світові структури. 

Тема 12. Фактори сталого розвитку продуктивних сил. 

 

 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол №11 від 27 червня 2017р. 
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