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МЕТА, ЗАВДАННЯ І МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ
Навчальна дисципліна «Регіональна економіка» є нормативною
навчальною дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки
фахівців кваліфікаційного рівня «бакалавр» за

напрямом підготовки

6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Мета дисципліни: формування знань щодо теоретичних і практичних
засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та
напрямів регіонального розвитку економіки,

мислення та свідомості

економістів.
Завдання дисципліни: засвоєння теорії регіональної економіки і
регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики;
оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського
комплексу України та її регіонів, об'єктивну необхідність раціонального та
ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів
регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та
охорони навколишнього середовища.
Внаслідок вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен
знати:
понятійний апарат дисципліни;
закономірності, принципи та чинники просторової організації
господарських систем;
основні принципи, мету і завдання державної регіональної
економічної політики;
стан та проблеми розвитку економічних регіонів України.
вміти:
- аналізувати сучасний стан регіонального розвитку України;
- оцінювати конкурентоспроможність, інвестиційний та інноваційний
розвиток регіонів України;
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- діагностувати проблеми економічного районування України;
- характеризувати склад, динаміку розвитку та місце кожного регіону в
економіці країни;
- оцінювати якісні та кількісні характеристики природно-ресурсного
потенціалу кожного регіону України;
- характеризувати рівень розвитку сільського господарства та галузей
промисловості регіонів країни;
- встановити проблеми та перспективи розвитку кожного економічного
регіону України.
Успішне

оволодіння

дисципліною

“Регіональної

економіки”

передбачає використання знань інших навчальних дисциплін, зокрема таких,
як економічна теорія, статистика, галузеві економіки, демографія, соціальноекономічна географія та ін..
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ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни.
Предмет і об'єкт регіональної економіки. Метод і

завдання

регіональної економіки.
Основні поняття. Розміщення продуктивних сил, трудові ресурси,
предмет курсу, ціль курсу, об'єкт вивчення, задачі дисципліни.
Базові знання, уміння й навички. Знання теоретичних і прикладних
питань розміщення і розвитку продуктивних сил і регіональної економіки;
формування умінь і практичних навичок рішення конкретних прикладних
завдань щодо розміщення продуктивних сил.
Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення
продуктивних сил та формування економіки регіонів.
Економічні закони і закономірності розміщення виробництва, їх
об'єктивний характер. Основні закономірності розміщення продуктивних
сил. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил. Визначальна
роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва.
Основні поняття. Економічні закони, закономірності, принципи,
природно-економічні фактори.
Базові знання, уміння й навички. Знання загальних для всіх суспільноекономічних формацій економічних законів, закономірностей, принципів,
факторів; уміння обґрунтувати розміщення промислових підприємств і
територіально-промислових комплексів для досягнення поставленої мети.
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Тема 3. Економічне районування та територіальна організація
господарства
Економічне районування як науковий метод територіальної організації
народного

господарства.

Економічний

район,

його

головні

ознаки,

районоутворюючі фактори. Принципи економічного районування. Типи
економічних районів. Економічне районування і його практичне значення.
Особливості районування та сучасна мережа економічних районів..
Основні поняття. Економічний район, районоутворюючі фактори,
територіально-виробничий комплекс, критерії і принципи економічного
районування, ієрархія економічних районів, типи економічних районів.
Базові знання, уміння й навички. Знання районоутворюючих факторів
використовувати в практиці територіального управління господарством, для
вибору доцільних варіантів розміщення нових виробничих об'єктів і
удосконалення територіальної структури господарства, обґрунтування
перспектив розвитку виробничих комплексів.
Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці.
Територіальний поділ праці - основа формування економічних районів.
Спеціалізація економічних районів.
Основні
кооперування,

поняття.

Територіальний

комбінування,

поділ

концентрація

праці,

спеціалізація,

виробництва,

соціальна

інфраструктура.
Базові знання, уміння й навички. Знання основ територіального поділу
праці, як фактора просторового розповсюдження різних видів діяльності.
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Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної
політики.
Сутність державної регіональної політики. Об'єкти і суб'єкти
державної регіональної економічної політики. Основні цілі державної
економічної

політики.

Завдання

державної

регіональної

економічної

політики. Наукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних
сил.
Основні поняття. Державна регіональна економічна політика, типологія
регіонів, державна регіональна екологічна політика.
Базові знання, уміння й навички. Знання цілей державної регіональної
політики; уміння обґрунтовувати основні задачі державної регіональної
економічної політики.
Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики.
Поняття і сутність механізму реалізації державної регіональної
економічної

політики.

Цільова

організаційно-правова

база

реалізації

регіональної економічної політики. Основні важелі та ключеві елементи
механізму реалізації регіональної економічної політики. Спеціальні (вільні)
економічні зони. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво.
Основні поняття. Механізм реалізації регіональної економічної
політики, організаційно-правова база, бюджетна система, податкова система,
спеціальна (вільна) економічна зона, територія пріоритетного розвитку,
міжрегіональне співробітництво, прикордонне співробітництво.
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Базові знання, уміння й навички. Знати механізм реалізації державної
регіональної економічної політики; вміти прогнозувати розвиток економіки
регіону.

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і
трансформація в ринкових умовах.
Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс.
Структура

економіки.

Регіональні

особливості

галузевої

структури

економіки. Реструктуризація регіональної економіки в умовах ринку.
Основні поняття. Єдиний народногосподарський комплекс, єдиний
економічний простір, матеріальне виробництво, виробництво послуг,
структура економіки, структура виробництва, реструктуризація, санація.
Базові знання, уміння й навички. Знати сутність, принципи і
методологію

проведення

реструктуризації

економіки,

формування

міжгалузевих комплексів і територіальної інтеграції. Вміти аналізувати стан
економіки України. Вивчати фактори які сприяють реструктуризації
економіки і формуванню міжгалузевих комплексів.
Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України.
Природно-ресурсний потенціал та його структура. Економічна оцінка
природних

ресурсів.

Територіальне

поєднання

природних

ресурсів.

Населення і трудовий потенціал України.
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Основні поняття. Природні ресурси, природні умови, економічна
оцінка природних ресурсів, ресурсозбереження, населення, природний
приріст, відтворення населення, природний рух населення, міграція
населення, рівень,життя, урбанізація, ринок праці.
Базові знання, уміння й навички. Знати показники й методи оцінки
природного і трудоресурсного потенціалу Оцінювати стан і ефективність
використання природного і трудового ресурсів,

науково-технічного і

інноваційного потенціалу.

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні
особливості їх розвитку і розміщення.
Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та значення. Процеси
інтеграції та підвищення ролі регіонів. Динаміка та ефективність структурної
трансформації економіки.
Основні поняття. Міжгалузевий комплекс, регіоналізація, інтеграційні
процеси в економіці регіонів, галузева структура суспільного виробництва.
Базові знання, уміння й навички. Роль і значення міжгалузевих
господарських комплексів в економіці України. Давати оцінку міжгалузевим
комплексам і вибирати стратегію розвитку.
Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціальноекономічних систем.
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Сутність регіональної економіки. Основні передумови регіонального
економічного розвитку. Економічна система регіону як ланка єдиного
господарського комплексу. Територіальна диференціація регіонів за рівнем
розвитку продуктивних сил. Проблеми соціально-економічного розвитку
регіонів.
Основні

поняття.

Регіональна

економіка,

регіон,

передумови

регіонального економічного розвитку, економічна система регіоналізації
економіки, диспропорцій в економіці, проблеми у соціально-економічному
розвитку регіонів.
Базові знання, уміння й навички. Методологічні основи регіональної
економіки. Визначати роль і значення регіональної економіки в економіці
держави.

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи
розвитку.
Економіка Донецького регіону. Економіка Придніпровського регіону.
Економіка Східного регіону. Економіка Центрального регіону. Економіка
Поліського

регіону.

Економіка

Подільського

регіону.Економіка

Карпатського регіону. Економіка Причорноморського регіону.
Основні поняття. Економіка регіонів.
Базові знання, уміння й навички. Знати підходи до вдосконалення
функціонування

господарського

комплексу

України.

Оцінювати

раціональність використання природних, матеріальних і трудових ресурсів,
забезпеченість відповідних пропорцій у границях галузей, регіонів всього
господарства.
Тема 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в
європейські та інші світові структури.
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Зовнішня економічна діяльність України в умовах ринкової економіки.
Економічні зв'язки України з країнами СНД. Зміст і форми міжнародної
економічної інтеграції. Економічна інтеграція України в європейську та
світову структуру. Експортний потенціал України і можливості його
реалізації на світовому ринку. Транзитний потенціал України і його значення
в розвитку економіки держави.
Основні

поняття.

Міжнародні

економічні

відносини

економічні зв'язки України з країнами СНД, міжнародні

України,

економічні

інтеграції, митний союз, зони вільної торгівлі, зони преференційної торгівлі,
спільний ринок, валютний союз, політичний союз, експортний потенціал
України, транзитний потенціал України.
Базові

знання

уміння

й

навички.

Знати

сутність

і

значення.міжнародного поділу труда в формуванні зовнішньоекономічних
зв'язків. Обґрунтовувати

шляхи

підвищення

ефективності

розвитку

зовнішніх економічних зв'язків.

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

Природно-ресурсні фактори розвитку продуктивних сил. Паливноенергетичний фактор сталого розвитку продуктивних сил. Водний фактор в
розвитку продуктивних сил. Трудоресурсні фактори сталого розвитку
продуктивних сил. Споживчий фактор розвитку продуктивних сил.
Транспортний фактор сталого розвитку продуктивних сил. Науковотехнічний прогрес як фактор сталого розвитку продуктивних сил. Фактор
ринкової кон'юнктури розвитку продуктивних сил. Фактор історикогеорафічного положення розвитку продуктивних сил. Екологічний фактор
розвитку продуктивних сил.
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Основні поняття. Фактори розміщення продуктивних сил, енергомісткі
і паливномісткі виробництва.
Базові знання, уміння й навички. Знання факторів розміщення
продуктивних сил. Визначати мету й головні завдання сталого розвитку на
регіональному рівні.
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