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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
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. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на  4 кредити. 

Форми контролю  проміжний контроль ,залік 



РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Регіональна економіка» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 Управління та адміністрування 

 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

 

Вибіркова навчальна дисципліна 

Цикл професійної та практичної 

підготовки 

Код та назва спеціальності: 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Спеціалізація: Фінанси, митна справа та 

оподаткування 

 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Курс: ІІ 

Семестр: 3 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, Інтернеті, складання схем, 

таблиць тощо  
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість годин  
Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи)  

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивід

уальна 

робота 

студент

а 

(ІР) 

4 120 40 24 16 2 56 24 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

2,5 12 1 залік 

 

 

 



РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
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. 

 
 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1.  Предмет, метод і завдання дисципліни „Регіональна економіка”. 

Сутність поняття „регіональна економіка”, визначення сутності поняття „регіональна 

економіка” за науковцями М. Ф. Тимчуком, А. Г. Мазуром, М. І. Долішнім, С. М. Злупком 

тощо. 

Ретроспективний огляд появи даного терміну. Теоретико-методологічні основи 

регіональної економіки. Теорія центральних місць В. Кристаллера, А. Льоша, теорія 

економічних центрів Я. Кінберга, Х. Боса, теорія економічної взаємодії територіальних 

формувань Д. Рейллі, теорія „витрати – випуск” В. Леонтьєва.Об’єкт, предмет дисципліни 

„регіональна економіка” формування А.Г. Мазура предмета дисципліни. 

Місце дисципліни в системі наукових знань. Зв’язок дисципліни з соціально-

економічною географією, розміщенням продуктивних сил і регіональною економікою, 

макроекономікою, мікроекономікою, соціально-економічною статистикою, фінансами та 

іншими науками які вивчають економіку в різних аспектах. 

Головна мета дисципліни – засвоєння студентами теоретичних і практичних основ 

розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану і 

головних напрямів регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин; 

сформувати екологічні знання, мислення та екологічну свідомість в економістів. Головні 

завдання дисципліни. Значення дисципліни в професійній підготовці економістів. 

 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів . 

Зміст поняття «продуктивні сили», поняття «розміщення продуктивних сил» 
(дисципліна, процес, локалізація в просторі, структурні зрушення, зсуви) і поняття 

«територіальна організація продуктивних сил». Територіальний поділ праці і розміщення 

продуктивних сил. 

Концепція факторів розміщення продуктивних сил як одна з фундаментальних у 

даному курсі. Фактори (чинники) як рушійні сили, першопричини будь-яких процесів. 

Основоположники вчення про фактори розміщення: німецькі економісти і соціологи Йоган 

Генріх Тюнен (1783-1850) та Альфред Вебер (1868-1958) та їх теорії „штандарту”. Фактори 

розвитку у т. ч. регіонального. Потенціал регіонального розвитку як сукупність факторів 

регіонального розвитку. Мультиколінеарність факторів як дія факторів в унісон. Класифікація 

факторів (традиційна і за пріоритетністю факторів). Традиційна класифікація факторів: фактор 



економіко-географічного положення; природно-ресурсні фактори; історичні фактори; 

демографічні фактори; соціальні фактори; екологічні фактори; фактор науково-технічного 

прогресу; часовий фактор, тощо. Визначальна роль екологічних і соціальних критеріїв у 

розміщенні продуктивних сил. Урбанізація та проблеми довкілля. Вплив науково-технічного 

прогресу на розміщення продуктивних сил. 

Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення 

продуктивних сил, їх об’єктивний характер. 

Поняття про закономірності (закони, начала, правила) як про особливі групи 

необхідних, істотних, стійких відношень (взаємозв’язків), між територією (територіальними 

ресурсами) і продуктивними силами; як відображення тяжіння окремих елементів сфери 

матеріального виробництва і сфери послуг до території з особливими характеристиками, а 

також як відображення специфіки територіальної організації виробництва (концентрація і 

дисперсність, спеціалізація і комплексність, комбінування і кооперування і т. д.) та 

розселення. Основні риси цих відношень (взаємозв’язків): об’єктивність, необхідність, 

обов’язковість прояву, автономність.  

Суть наступних законів і закономірностей: 

 закон поділу праці – закономірність територіального поділу праці. 

 закон інтеграції праці – закономірність регіональної інтеграції господарства. 

Сучасні інтеграційні процеси, вирівнювання ступенів економічного і соціального 

розвитку окремих регіонів. Коротка характеристика закономірностей розміщення 

продуктивних сил. 

Поняття про принципи розміщення продуктивних сил. 

 

Тема 3.  Регіон у системі територіального поділу праці. 

Господарство країни як складна економічна, соціальна, екологічна система. Сутність 

формування „соціально-економічного простору”, „економічного простору”.  

Сутність поняття „регіон”, місце регіону в економічному просторі, однорідні 

(гомогенні), вузлові регіони. Структуру регіону як таксону (ядро), периферія.  

Комплексний розвиток регіону. Поняття територіальної соціально-економічної 

системи, основні функціональні  підсистеми ТСЕС (виробнича підсистема, соціальна 

підсистема і природо-ресурсна підсистема). 

Галузева і територіальна структура регіону. 

Поняття про галузь („господарська галузь”, „відомча галузь”). Галузь, підприємства 

якої випускають однорідну продукцію, або так звана „чиста” галузь. Номенклатура галузей. 

Державний класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009-96. Галузева 

структура як склад галузей, співвідношення і взаємопов’язаність між ними. Поняття про 

”горизонтальні” зв’язки і «”вертикальні” зв’язки. Галузі спеціалізації, галузі експортної 

спеціалізації, допоміжні, обслуговуючі галузі. 

Поняття про інфраструктуру (поєднання діючих споруд, будівель, мереж, що прямо 

не беруть участі у виробництві матеріальних благ, але необхідні для самого процесу, і які 

можна об’єднати у певні однорідні групи галузі). Виробнича, інженерна, соціальна, 

транспортна і економічна інфраструктура. 

Типи структури господарства країни: аграрний, аграрно-індустріальний, 

індустріальний, індустріально-аграрний.  

Територіальна структура як об’єкт дослідження, як „стержнева категорія” 

геопросторової організації господарства країни, що охоплює ряд основних економічно-

географічних понять і, зокрема, наявність і взаємозв’язаність форм територіальної організації 

продуктивних сил.  

Територіальні структурні ланки – форми розміщення продуктивних сил (стійкі 

економіко-географічні утворення, що характеризуються розмірністю, конфігурацією, 

щільністю і взаємним розташуванням структурних елементів): економічна зона, 

економічний район, економічний підрайон, обласний район, економічний 

(господарський) округ, економічний вузол, і елементарні складові структури – 

економічні центри і пункти. 



Диспропорції у територіальній структурі національної економіки. Види 

просторових диспропорцій: зниження продуктивності праці (у  результаті вичерпання 

ресурсів, несвоєчасного вводу потужностей і т. д.), зниження життєвого рівня населення (при 

наявності недостатньої кількості місць прикладання праці, відставання розвитку соціальної 

інфраструктури), погіршення стану навколишнього середовища (у результаті 

перевантаження ділянки видами підприємства, скупчення екологічно шкідливих 

виробництв).Порушення пропорційності – зміна геопросторової структури таксонів, її 

перебудова, формування нової територіальної структури. Критерії та шляхи удосконалення 

територіальної структури. 

 

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

умовах. 

Загальні риси господарського комплексу України. Економіка країни як єдиний 

господарський комплекс. Поняття, сутність та складові виробничого комплексу та його 

інфраструктури. Виробничий комплекс як складова частина національної економіки, 

структура виробничого комплексу, виробничий комплекс як складова сфери виробництва 

товарів і послуг (промисловість, сільське господарство, а також виробнича інфраструктура). 

Промисловість як провідна ланка виробничого комплексу, що визначає територіальну 

організацію господарства. Територіальна структура виробничого комплексу, формування 

його територіальної організації, основні елементи територіальної організації (промисловий 

район, промисловий вузол, промисловий центр, промисловий пункт). 

Зміна в галузевій структурі в результаті змін форм власності, розширення співпраці з 

розвиненими країнами світу, розвитком кризових явищ (розриву старих зв’язків між 

підприємствами, ріст інфляційних процесів). Стратегія і тактика структурної перебудови 

промисловості.  

Особливості сучасної економічної ситуації в Україні. Рівень розвитку продуктивних 

сил як один з найважливіших економічних факторів подальшого розвитку економіки країни. 

Формування нових відносин у сфері економічної діяльності всіх видів. 

Виробнича інфраструктура її роль в структурі виробничого комплексу. Роль науково-

інформаційних галузей у виробничій інфраструктурі, роль технополісів, складові виробничої 

інфраструктури (будівельний комплекс, транспортний комплекс, зв’язок). Місце інженерної 

інфраструктури. 

 

Тема 5.  Природний та трудоресурсний потенціал України. 

Природно ресурсний потенціал і його структура. Місце України у  світових 

сировинних і паливно-енергетичних ресурсах та ступінь забезпечення власних потреб. 

Характеристика мінеральних, земельних, водних, біологічних, рекреаційних та інших 

ресурсів. Економічна доцільність освоєння окремих видів природних ресурсів при сучасному 

рівні розвитку продуктивних сил. 

Народонаселення та його роль у розвитку територіальної організації господарства. 

Чисельність населення, та інші показники які аналізують народонаселення. Регіональні 

особливості відтворення населення. Демографічні проблеми. Населення різних регіонів. 

Територіальне розміщення, територіальна організація населення. Міське та сільське 

населення. Міські агломерації. Пріоритетність розвитку малих і середніх міст. Урбанізація та 

проблема довкілля. Національний склад населення, етногенез українського народу. 

Проблеми розширеного відтворення населення на сучасному етапі розвитку 

продуктивних сил. Новий зміст поняття “розширене відтворення населення” (зростання 

кваліметричних якостей трудового потенціалу замість його кількісного зростання). 

Формування нової соціальної структури населення. Поняття про індекс людського розвитку. 

Міграція населення та її види. Регіональні особливості та відмінності у  рівні життя 

населення.  

Трудові ресурси. Структура і розподіл за видами зайнятості, сферами виробництва, 

галузями господарства. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості. Ринок праці. 



Забезпечення ефективної зайнятості. Регулювання регіональних ринків праці. Проблеми 

безробіття в Україні. 

 

Тема 6.  Економічне районування та територіальна організація господарства. 

Економічне районування як науковий метод територіальної організації господарства. 

Наука про економічне районування. Визначення економічного районування, рівні 

економічного районування. 

Територіальний поділ та інтеграція праці – основа формування економічних районів. 

Поняття про економічний район, як територіальну підсистему національного комплексу 

першого рангу і спеціалізацією загальнодержавного значення. Головні ознаки району. 

Сучасні уявлення про економічний район, як про територіально-господарський комплекс. 

Об’єктивний характер формування економічного району. Наука про економічне 

районування. Визначення економічного районування. Методологічні підходи економічного 

районування, економічного району. 

Районоутворювальні фактори та їх структура (відносини у процесі економічної 

діяльності, поділ та інтеграція праці, співвідношення форм власності, технічна база 

господарства, природні умови та ресурси, політико-адміністративні межі, працересурсний 

потенціал і т. д.). Принципи економічного районування. Визначення факторів та принципів 

економічного районування різними науковцями. 

Основні підходи до економічного районовування (пропозиції щодо 

макроекономічного районування українських науковців) та його проблем. 

Таксономія економічних районів: головні (великі) економічні райони, економічні 

підрайони, обласні економічні райони, низові економічні райони, економічні вузли. 

Практичне значення економічного районування. 

 

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

Визначення регіональної політики, регіонально-економічної політики. Основні 

напрями регіональної економічної політики. Концепція державної регіональної політики. 

Аспекти регіональної економічної політики. Цілі і завдання державної регіональної 

фінансової політики вертикальні й горизонтальні фіскальні дисбаланси. Механізм 

фінансового вирівнювання Основні завдання регіональної економічної політики. Поняття про 

внутрішні міжурядові фінансові відносини.  

Цілі регіональної економічної політики. Примноження національного багатства 

країни. Підвищення територіального поділу праці. Оптимізація інтеграційних і 

дезінтеграційних процесів. Врахування особливості регіонів.  

Теорії регіональної політики. Об’єкти та суб’єкти регіональної економічної політики. 

Адміністративна область як одиниця регіональної економічної політики. 

Розмежування повноважень між центром і регіонами. Підвищення ролі території у 

розвитку продуктивних сил. Посилення спрямовуючої і координуючої ролі держави. 

Гармонійне поєднання державного управління і місцевого сома врядування як основи 

розмежування повноважень у сфері управління економікою. 
Механізм реалізації регіональної економічної політики. Складові елементи механізму 

реалізації регіональної економічної політики: законодавчо-нормативна база, бюджетно-
фінансове регулювання, вільні економічні зони, транскордонне співробітництво. Прямі і 
непрямі методи регіональної економічної політики. Характеристика системи управління 
регіональним розвитком. Правові, економічні, адміністративні методи регіональної 
економічної політики. Основні напрями створення ефективної системи регулювання 
економічного розвитку регіону. Горизонтальні та вертикальні взаємодії місцевої адміні-
страції. Інвестиційна політика регіону. Інвестиційний потенціал регіону. Поняття про 
фінансову автономію. Місцевий бюджет в бюджетній системі. Основні принципи 
регіональної економічної політики України. Регіональна економічна політика України як 
один із засобів інтеграції країни у Європейську і Світову співдружність країн. 

 

 

 



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

розміщення . 

Об’єктивний характер формування міжгалузевих комплексів. Міжгалузеві комплекси 

– поєднання галузей за певною метою. 

Характеристика міжгалузевих комплексів:  

1. агропромисловий: роль комплексу в господарстві країни та його структура, галузі 

комплексу як фактор районування, їх вплив на розвиток та територіальну організацію 

господарства; вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення міжгалузевого 

комплексу України; розміщення галузей комплексу та їх коротка характеристика,2. 

машинобудівний ,3. лісовиробничий, 4. металургійний,  

5. хімічний, 6. будівельний, 7. паливно-енергетичний, 8. транспортний,  

9.водогосподарський, 10.комплекс по виробництву непродовольчих товарів народного 

споживання, 11.еколого-економічний,12.соціальний комплекс,13. рекреаційний,14. науковий, 

 

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

Етапи соціально-економічного розвитку. Два підходи до оцінки періодизації 

суспільного розвитку: цивілізаційний, формаційний. Суспільно-економічна формація  в 

розумінні прибічників формаційного підходу.  

Характерні особливості протікання процесів регіоналізації в Україні, їх етапність 

(перший період, другий тощо). 

Основні позитивні зрушення які відбулися в економіці регіонів (адаптація до нових 

економічних умов, зростання випуску продукції в галузях машинобудування, металургії , 

деревообробної галузі). 

Соціально-економічні проблеми регіонів України. Комплекс чинників які зумовлюють 

вплив на соціально-економічний розвиток регіонів(макрорівневі, зовнішні, внутрішні, 

об’єктивні та суб’єктивні). 

 

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

Підходи до економічного та соціально-економічного районування в Україні. 

Проблемність районування України. Районування України за сучасними відомими 

українськими вченими. Аналіз існуючих схем районування України. Особливості сучасної 

регіональної організації продуктивних сил України. 

Місце і спеціалізація економічних районів у системі територіального поділу праці. 

Комплексний соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкових відносин. 

Збільшення внеску кожного регіону в розвиток господарства країни.  

Характеристика продуктивних сил економічних районів. Соціально-економічні і 

екологічні проблеми регіонів та шляхи їх вирішення. 

1. Західний економічний район. 

Фактори розвитку району. Людські ресурси. Роль і місце району у системі 

національної економіки. Господарський комплекс району як інтегральне поєднання 

міжгалузевих територіальних комплексів: паливно-енергетичного, машинобудівного, хіміко-

індустріального, агропромислового, лісопромислового, індустріально-будівельного, 

транспортного і реакційного.  

Промисловість – провідна галузь району. Особливості формування галузевої та 

територіальної структури регіону.  

Соціально-економічні, екологічні, демографічні та інші проблеми розвитку регіону.2. 

Центральний економічний район. 3.Північно-східний економічний район.4. Східний 

економічний район .5. Центрально-східний економічний район. 

6. Південний економічний район. 

 

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

світові структури. 

Міжнародні (зовнішні) зв’язки як взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу 

енергією, інформацією та іншими продуктами економічної діяльності, а також як всі види 



співпраці (політичної, економічної, неформальної тощо) і особисті контакти громадян. 

Структура міжнародних (зовнішніх) зв’язків.  

Політичні зв’язки. Характер і напрямки зовнішньоекономічної діяльності держави. 

Міністерство зовнішніх справ та його роль у формуванні політичних зв’язків. Зв’язки на 

рівні партій, громадських організацій та на рівні різних органів влади. Міжнародні політичні 

організації. Участь у роботі ООН, у Хельсінському процесі, у СНД тощо.  

Наукові, культурні та туристські зв’язки. Зовнішньонаукова, зовнішньо культурна 

діяльність та міжнародний туризм.  

Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішньоекономічних 

зв’язків. Зовнішні економічні зв’язки як один з найважливіших засобів економії суспільної 

праці. Передумови розвитку міжнародних економічних зв’язків, що випливають з 

необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності 

України. Місце України у світовому поділу територіальному поділі праці. Об’єктивні 

передумови розширення зовнішньо-економічних зв’язків, що випливають з необхідності 

поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України. 

Економічні зв’язки. Зовнішньоекономічна діяльність і зовнішньоекономічна політика. 

Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків. Зовнішня торгівля: структура, тенденції 

розвитку. Експорт, імпорт. Поліпшення структури торгівлі. Бартерні операції. Створення 

спільних підприємств і міжнародних організацій за участю українських та іноземних 

організацій, фірм, управлінь. Проблеми іноземного інвестування. Вільні та спеціальні 

економічні зони.  

Соціально-економічний тип держав. Найбільш характерні групи країн (економічно 

розвинені країни, країни великої вісімки, розвинені країни Західної Європи, країни 

середнього рівня, країни що розвиваються і країни перехідної економіки) 

Екологічні зв’язки. Міжнародні екологічні програми. Участь України у міжнародній 

програмі «Людина і біосфера». 

 

Тема 12.  Фактори сталого розвитку продуктивних сил. 

Сталий розвиток суспільства та його екологічна, економічна та соціальна складові. 

Стратегія сталого розвитку України. Зростання масштабів виробництва та його вплив на 

навколишнє середовище. Промисловий комплекс і проблеми раціонального 

природокористування. Екологічні проблеми теплової, атомної та гідроенергетики, чорної та 

кольорової металургії, видобувної, хімічної і нафтохімічної промисловості та промисловості 

будівельних матеріалів. 

Особливості впливу агропромислового комплексу на навколишнє середовище.  

Транспортна система як джерело забруднення навколишнього середовища. Система 

розселення як фактор антропогенного впливу на навколишнє середовище. Урбанізація. 

Розвиток міст і проблеми використання відходів. 

Економічна оцінка природних ресурсів. Теоретичні основи економічної оцінки 

природних ресурсів. 
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аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1. 
Предмет, метод і завдання 

дисципліни «Регіональна 

економіка»  
10 6 4 4 2  

2. 

Закономірності, принципи і 

фактори розміщення 

продуктивних сил та 

формування економіки 

регіонів. 

10 6 4 4 2  

3. 
Регіон у системі 

територіального поділу праці. 
10 6 4 4 2  

4. 

Господарський комплекс 

України, його структура і 

трансформація в ринкових 

умовах 

8 4 4 2 2  

5. 
Природний та трудоресурсний 

потенціал України. 
10 6 4 4 2  

6. 
Економічне районування та 

територіальна організація 

господарства 
8 4 4 2 2  

7. 
Сутність, мета і завдання 

регіональної економічної 

політики. 
8 4 4 2 2  

8. 

Міжгалузеві господарські 

комплекси та регіональні 

особливості їх розвитку і 

розміщення 

5 - 5 - -  

9. 
Економіка України як єдність 

регіональних соціально-

економічних систем 
5 - 5 - -  

10. 
Економіка регіонів України: 

стан та перспективи розвитку 
7 - 7 - -  

11. 

Міжнародні економічні 

зв’язки України та її 

інтеграція в європейські та 

інші світові структури. 

7 2 5 2   

12. 
Фактори сталого розвитку 

продуктивних сил. 
6 - 6  -  

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
24  -/24    

Контрольна робота 2 2   2 2 

Разом годин 120 40 56/24 24 14 2 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7.1.  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка». 2 

2. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка». 2 

3. 
Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів. 
2 

4 
Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів. 
2 

5. Регіон у системі територіального поділу праці. 2 

6. Регіон у системі територіального поділу праці. 2 

7 
Господарський комплекс України, його структура і трансформація в 

ринкових умовах 
2 

8 Природний та трудоресурсний потенціал України. 2 

9. Природний та трудоресурсний потенціал України. 2 

10. Економічне районування та територіальна організація господарства. 2 

11. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 2 

12 
Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та 

інші світові структури. 
2 

Разом годин 24 

 

 

 

 

 



7.2. Календарно-тематичний план семінарських занять, заліків по модулях, 

контрольних робіт 
№ 

заня

-ття 
Тема  

Кількість 

годин (С/ЗМ) 

1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 14/2 

Тема 1.  Предмет, метод і завдання дисципліни „Регіональна економіка  2 

1 Семінарське заняття № 1  2 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів. 
2 

2 Семінарське заняття № 2 2 

Тема 3.  Регіон у системі територіального поділу праці 2 

3 Семінарське заняття № 3  2 

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

ринкових умовах 
2 

4 Семінарське заняття № 4 2 

Тема 5.  Природний та трудоресурсний потенціал України 2 

5 Семінарське заняття № 5 2 

Тема 6. Економічне районування та територіальна організація господарства 2 

6 Семінарське заняття № 6 2 

Тема 7.  Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 2 

7 Семінарське заняття № 7 2 

  

8 Залік по модулю/контрольна робота 2 

Разом  семінарських занять 14 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 16 
 

 



7.3  Графік  консультацій 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультація по організації та виконанню самостійної роботи 

студентів, по опрацюванню рекомендованої літератури. 
2 

2. Консультація по підготовці до семінарських занять. 2 

3 Консультація по виконанню ІНДЗ 1 

4. Консультація перед написанням контрольної роботи 2 

Разом годин 7 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
1.  Сутність поняття „регіональна економіка” 

2.  Основні шляхи виходу України з кризи 

3.  Концепція державної регіональної політики. 

4.  Адміністративно-територіальний устрій України 

5.  Соціальний комплекс України 

6.  Спеціалізація Центрально-Східного економічного району 

7.  Структура і розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості, сферами виробництва 

8.  Міжгалузеві господарські комплекси 

9.  Об’єкт і предмет дослідження дисципліни „Регіональна економіка (регіональна 

економіка, екологія)” 

10.  Регіональна економічна політика – складова частина загальнодержавної політики 

11.  Стан навколишнього природного середовища в Україні 

12.  Структура легкої промисловості 

13.  Сутність поняття “природні ресурси”, „природні умови”. Класифікація природних 

ресурсів 

14.  Урбанізація та її негативні наслідки 

15.  Районоутворюючі фактори 

16.  Зарубіжний досвід регулювання регіонального розвитку 

17.  Місце навчальної дисципліни „Регіональна економіка (регіональна економіка, 

екологія)” в системі економічних дисциплін 

18.  Виробничий комплекс України 

19.  Структура агропромислового комплексу 

20.  Мінеральні ресурси України 

21.  Спеціалізація Північно-Східного економічного району 

22.  Виробнича інфраструктура. 

23.  Місце України у світовому територіальному поділі праці. 

24.  Проблеми дисципліни „Регіональна економіка  

25.  Вторинні ресурси, їх класифікація. 

26.  Поняття про інфраструктуру. Підходи до класифікації. 

27.  Економічно активне і економічно неактивне населення. 

28.  Галузева структура господарства країни. 

29.  Промисловий комплекс України, його структура. 

30.  Принципи економічного районування. 

31.  Поняття про галузь („чиста галузь”, „господарська галузь”, „відомча галузь”). 

32.  Структура рекреаційного комплексу. 

33.  Правові основи охорони навколишнього середовища. 

34.  Проблеми економічного районування в Україні. 

35.  Демографічна ситуація в Україні. 



36.  Спеціалізація Центрального економічного району. 

37.  Територіальна організація продуктивних сил. Форми розміщення продуктивних сил. 

38.  Типи структури господарства країни. 

39.  Організація служб охорони навколишнього середовища. 

40.  Структура природоресурсного потенціалу. 

41.  Поняття територіальної соціальної системи. 

42.  Диспропорції у територіальній структурі національної економіки. 

43.  Основні закономірності розвитку і розміщення продуктивних сил. 

44.  Ринкова інфраструктура. 

45.  Економічні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил. 

46.  Еколого-економічні аспекти природокористування. 

47.  Рекреаційні ресурси України. 

48.  Оцінка наявного безробіття в Україні. 

49.  Характеристика народонаселення України. 

50.  Розкрити зміст понять „господарство країни”, „світове господарство”, „національний 

комплекс”. 

51.  Особливості сучасної регіональної політики в Україні. 

52.  Територіальна структура як „стержнева категорія” геопросторової організації 

господарства країни. 

53.  Матеріально-побутова сфера. 

54.  Таксономія економічних районів. 

55.  Соціально-культурна система. 

56.  Біологічні ресурси України. 

57.  Структура рекреаційного комплексу України. 

58.  Зовнішньоекономічні зв’язки України, їх структура. 

59.  Сутність поняття „природокористування”. Основні завдання природокористування. 

60.  Економічна оцінка природних ресурсів. 

61.  Економічне районування як науковий метод територіальної організації господарства. 

62.  Плата за природні ресурси. 

63.  Спеціалізація Західного економічного району. 

64.  Принципи розміщення продуктивних сил. 

65.  Структура транспортного комплексу України. 

66.  Трудові ресурси України. 

67.  Економічний район. Головні ознаки району. 

68.  Система екологічного контролю (екологічна експертиза, екологічний паспорт, 

екологічний аудит). 

69.  Фінансові ресурси і важелі територіального розвитку. 

70.  Інвестиційно-інноваційні ресурси розвитку економіки регіону. 

71.  Земельні ресурси України. 

72.  Спеціалізація Південного економічного району. 

73.  Національний комплекс України. 

74.  Форми розселення населення. 

75.  Спеціалізація Східного економічного району. 

76.  Промисловість, як фактор, що визначає територіальну організацію господарства. 

77.  Водні ресурси України. 

78.  Людські ресурси – основа сталого розвитку регіонального виробництва. 

79.  Основні джерела антропогенного забруднення довкілля. 

80.  Структура паливно-енергетичного комплексу України. 

81.  Суб’єкти і об’єкти регіональної економічної політики. 

82.  Науково-технічний потенціал України. 

83.  Територіальна організація населення. 

84.  Етногенез українського народу. 

85.  Класифікація природних ресурсів. 

86.  Класифікація факторів розвитку і розміщення виробництва. 



87.  Зміст міжнародного територіального поділу праці. 

88.  Механізм реалізації державної регіональної політики. 

89.  Сутність поняття „фактор розвитку”. 

90.  Структура машинобудівного комплексу країни. 

91.  Завдання державної регіональної політики. 

92.  Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення 

продуктивних сил. 

93.  Структура металургійного комплексу. 

94.  Цілі регіональної економічної політики. 

95.  Дати визначення понять „економіко-географічний простір”, „економічний простір”. 

96.  Соціально-економічна типологія держав. 

97.  Економічна інтеграція. Види економічних союзів. 

98.  Організаційна структура Європейського союзу. 

99.  Класичні теорії просторового розміщення. 

100.  Сучасні теорії просторового розміщення. 

101.  Теорії регіонального росту. 

102.  Теорії регіональної економіки. 

103.  Основні засади розвитку розміщення соціального комплексу в регіонах України. 

104.  Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків. 

105.  Сутність поняття „ресурсозбереження”. 

106.  Місце регіону в економічному просторі. 

107.  Аспекти державної регіональної політики. 

108.  Місце і спеціалізація економічних районів у системі територіального поділу праці. 

109.  Роль інженерної інфраструктури в розвитку економіки регіону. 

110.  Галузева структура харчової промисловості. 

111.  Визначення понять „екологічна ситуація”, „екологічна криза”, „екологічна 

катастрофа”. 

112.  Міграції, види міграцій. 

113.  Особливості розселення населення по території України. 

114.  Зв’язок як галузь господарства країни. 

115.  Структура лісовиробничого комплексу. 

116.  Інтегральна характеристика регіону.  

117.  Структура будівельного комплексу. 

118.  Проблеми охорони довкілля в Україні.  

119.  .Структура хімічного комплексу країни. 

120.  Дати визначення поняття “територіальна організація продуктивних сил”. Основні 

ознаки територіальної організації продуктивних сил. 

121.  Структура паливно-енергетичного комплексу України. 

122.  Сутність галузевого і інтегрального економічного районування. 

 

 



РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Підсумкова оцінка з поточного контролю (загальна оцінка знань студента за роботу на 

аудиторних заняттях впродовж семестру) оцінюється за розрахунком: 

10
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та 

результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 
 

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

Поточний та модульний контроль 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ) 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські 

заняття; 

СРС 

Заліки по модулях 

(контрольні 

роботи) 

100 балів 

 

9.2. Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

Б
а
л

и
 р

ей
т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 
Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) студент отримує 

за умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту виконаної 

практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання практичних робіт/семінарських занять і самостійної 

роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 
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Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів 

та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 
 

 

 

 

1 

 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних 

робіт). Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

5 

4 

3 

2 

0-1 

3.  Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  25 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.   

Перший рівень (завдання 1) – завдання з трактуванням відповіді – тестові 

завдання. 

Завдання з трактуванням відповіді вважається виконаним правильно, якщо  в 

картці тестування записаний правильний термін. 

10 

Другий рівень (завдання 2) – завдання з вибором відповіді.  

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо  студент дав 

правильну відповідь. 
10 

Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, 

то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 

5 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання 

додаткових джерел літератури,  використання практичних матеріалів, 

виступ перед групою 
5 

 розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання 

додаткових джерел літератури,  використання практичних матеріалів 
4 

 опрацювання додаткових джерел літератури,  використання практичних 

матеріалів 
3 

 робота суто компілятивного рівня 2 

 

Примітка 

Таблиця переводу балів контрольної роботи у п’ятибальну систему 

Бали Оцінки 

26-24 5 „відмінно” 

23-18 4 „добре” 

17-14 3 „задовільно” 

13-… 2 „незадовільно” 



9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 25 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 24 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу з навчальної дисципліни включає: 

▪ державні стандарти освіти;  

▪ навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ програма навчальної дисципліни „ 

▪ робоча програма навчальної дисципліни плани семінарських /практичних 

занять та методичні матеріали з їх проведення;  

▪ методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи 

(ІНДЗ); 

▪ індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ);  

▪ завдання для проведення модульного контролю (текстові та електронні 

варіанти); 

▪ завдання для підсумкового контролю; 

▪ законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

▪ підручники і навчальні посібники;  

▪ навчально-методичні матеріали з вивчення тем навчальної дисципліни. 

 



РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Тема заняття. 

Методики активізації процесу навчання 

 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни „Регіональна економіка” 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Підходи до визначення поняття «регіональна економіка».  

2. Особливості виокремлення об’єкта, предмета регіональної економіки. 

Суб’єкти регіональної економіки.  

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

▪ Принципи регіональної економіки 

▪ Зв’язок регіональної економіки з іншими науками 

Семінари-дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Регіональна економіка, як наука на межі економіки та суспільної 

географії 

▪ Дискусійні питання щодо визначення мети і завдання регіональної 

економіки 

▪ Які методи дослідження використовуються в регіональній економіці 

2.     Презентація ІНДЗ 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування 

економіки регіонів 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1.    Новий зміст терміну „продуктивні сили” 

2.    Змістовність терміну „розміщення продуктивних сил” 

4.    Сутність поняття „економічний закон” та поняття „закономірність 

розміщення” 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

▪ Класифікація факторів розвитку і розміщення 

▪ Основні закономірності розміщення продуктивних сил 

Семінари-дискусії  

презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Використання принципів розміщення виробництва при розміщенні 

промислових підприємств у Львівській області 

▪ Які пріоритетні чинники зумовлюють розміщення галузей харчової 

промисловості 

▪ Чи існують у Львівській області чинники які б дозволили ефективно 

розмістити тут підприємства металургійного комплексу 

2.  Презентація ІНДЗ 

Тема 3. Регіон у системі територіального поділу праці 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1.    Місце регіону в економічному просторі  

2.    Визначення поняття „територіальна соціально-економічна система” 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

- Об’єктивний характер формування регіону 

- Формування адміністративно-територіальних одиниць 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1.    Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Людські ресурси як основа розвитку регіонального виробництва  

▪ Проблеми фінансового забезпечення розвитку регіону 

▪ 2.  Презентація ІНДЗ  

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

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1.  Проблеми розвитку національного комплексу. 

2.  Основні проблеми розвитку виробничого комплексу 



Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

 Особливості формування галузевої структури господарства 

 Основні форми територіального розміщення 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1.    Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Складність і багатозначність поняття „галузь” 

▪ Проблеми функціонування соціальної інфраструктури 

2.    Презентація ІНДЗ 

Тема 5. Природний та трудоресурсний потенціал України 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1.    Зміст поняття „природо ресурсний потенціал”  

2.     Зміст поняття „демографічна ситуація” 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

 .    Класифікація природних ресурсів 

 .    Сутність поняття „трудові ресурси”  

 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1.   Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  

▪ Демографічна ситуація в Україні 

▪  Розкриття особливостей використання працересурсного потенціалу в 

цілому по Україні  

▪  Аналіз оцінки рівня безробіття в Україні 

2.    Презентація ІНДЗ 

Тема 6. Економічне районування та територіальна організація господарства 

Проблемні лекції 
Проблемні питання: 

1.    Проблеми макроекономічного районування в Україні 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

 Територіально-адміністративний устрій в Україні 

 Наукові підходи до визначення поняття економічний район 

 Класифікація економічних районів 

Семінари-дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1.   Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪  Основні районоутворювальні фактори  

▪  Підходи  до соціально-економічного районування в Україні 

▪  Використання основних принципів економічного районування 

2.   Презентація ІНДЗ 

Тема 7. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1.    Регіональна політика – складова державної економічної політики 

політики. 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1.    Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Мета і завдання регіональної економічної політики  

▪ Об’єкти і суб’єкти регіональної економічної політики 

2.     Презентація ІНДЗ 

Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські  та інші світові 

структури 

Проблемні лекції 
Проблемні питання: 

1.   Інтеграція України в європейську спільноту 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

 .   Сутність поняття „зовнішньоекономічні зв’язки”. Основні причини 

ведення зовнішньоекономічної діяльності 

 .   Класифікація зовнішньоекономічних  зв’язків. 

 .   Види зовнішньоекономічних зв’язків 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1.    Проблемне повідомлення та дискусія під час презентації ІНДЗ: 

▪ Формування міжнародного поділу праці 

▪ Роль України у міжнародному поділі праці 

▪ Основні шляхи інтеграція України в європейську спільноту 

2.     Презентація ІНДЗ 

 



РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

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

▪ Державна фіскальна служба України 

http://www.sta.gov.ua/ 

▪ Державна митна служба України 

http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку  

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua/ 

▪ Налоги и бухгалтерский учет: 

www.basa.tav.kharkov.ua/ 

▪ Інші 

▪ програма навчальної дисципліни  

▪ робоча програма навчальної дисципліни 

плани семінарських занять та методичні матеріали з 

їх проведення;  

▪ методичні матеріали до виконання 

самостійної та індивідуальної роботи (ІНДЗ); 

▪ індивідуальні науково-дослідні завдання 

(ІНДЗ);  

▪ завдання для проведення модульного 

контролю (текстові та електронні варіанти); 

▪ завдання для підсумкового контролю; 

▪ законодавчі та інструктивно-методичні 

матеріали; 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    
 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
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