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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» 

розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення 

навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 

розпорядженням від 16.06.2015 р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної 

підготовки та є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують профіль фахівця в галузі економіки.  

Метою викладання дисципліни є формування у студентів комплексу 

теоретичних знань і практичних навичок територіальної організації продуктивних 

сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових 

засад регіональної економічної політики;  

- надання студентам необхідних теоретичних знань щодо закономірностей та 

факторів раціонального розміщення продуктивних сил, особливостей 

територіального розміщення господарства; 

- оволодіння знаннями про об'єктивну необхідність раціонального та 

ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів 

регіонів країни;  

- дослідження територіальної і галузевої структури господарського комплексу 

України та її регіонів;  

- вивчення територіального поділу праці, можливості кооперації і спеціалізації 

регіонів; 

- обґрунтування практичного значення регіонального підходу до управління 

соціально-економічним розвитком територій. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- основні поняття регіональної економіки та актуальні проблеми розміщення 

продуктивних сил України; 

- економічні закони, закономірності, принципи і чинники розміщення 

продуктивних сил та формування економіки регіонів; 

- теоретичні і прикладні питання регіональної економіки і регіонального 

розвитку; 

- основи формування державної регіональної економічної політики та 

механізм її реалізації; 

- сучасну галузеву структуру народного господарства України та тенденції її 

розвитку; 

- наукові методи аналізу територіальної організації народного господарства; 

- місце України в світовому територіальному розподілі праці;  

- значення зовнішньоекономічних зв'язків у розвитку продуктивних сил; 

- шляхи раціонального використання природних, науково-виробничих та 

людських ресурсів регіонів країни; 

- стан та перспективи розвитку економіки регіонів України; 
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- практичне значення регіонального підходу до управління соціально-

економічним розвитком територій.  

Вміти: 

- володіти методикою ефективного реформування національної економіки, 

глибокого розуміння необхідності структурної її трансформації; 

- розуміти складну систему взаємозв’язків між особливостями розвитку і 

розміщенням продуктивних сил та рівнем соціально-економічного розвитку 

регіонів з одного боку, та національною економічною безпекою – з іншого; 

- аналізувати світові тенденції регіонального розвитку, досягнень регіональної 

економічної політики країн світу з оцінкою можливостей їх використання у 

вітчизняній практиці господарювання; 

- обґрунтувати досягнення високої конкурентоспроможності продукції 

вітчизняного виробництва як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, 

подолання високої залежності від імпорту окремих товарів; 

- розробляти концептуальний підхід до раціонального розміщення 

продуктивних сил регіону; 

- обґрунтувати  ефективність  функціонування  народногосподарських  

комплексів  з урахуванням їхнього територіального розміщення; 

- виконувати різноманітні розрахунки на вибір оптимального варіанта 

розміщення виробництва; 

- обґрунтовувати доцільність участі України в міжнародному поділі праці. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох навчальних модулів, а саме: 

- навчального модуля №1 «Теоретичні засади регіональної економіки» 

- навчального модуля №2 «Економіка України як цілісна соціально-

економічна система. Просторова організація продуктивних сил України», 

кожен з яких з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною 

частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної 

контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Регіональна економіка» базується на знаннях таких 

дисциплін, як: «Економічна теорія», «Соціологія», «Макроекономіка» та є базою 

для вивчення таких дисциплін, як: «Економіка підприємства», «Фінанси», 

«Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Міжнародна економіка» та 

інших. 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль № 1 «Теоретичні засади регіональної економіки» 

 

Тема 2.1.1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна 

економіка» 

Визначення предмету і об’єкту вивчення дисципліни. Місце курсу в системі 

наукових дисциплін. Зв'язок з економічною теорією, статистикою, галузевими 

економічними та іншими дисциплінами. Методологічні основи курсу «Регіональна 
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економіка». Завдання курсу «Регіональна економіка». Структура курсу 

«Регіональна економіка». Вітчизняні і зарубіжні теорії і концепції розміщення 

продуктивних сил і регіональної економіки. 

Тема 2.1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення 

продуктивних сил та формування економіки регіонів 

Економічні закони розміщення виробництва, їх об’єктивний характер. 

Закономірності і сучасні інтеграційні процеси. Основні закономірності розміщення 

продуктивних сил. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил. 

Фактори сталого розвитку продуктивних сил: природно-ресурсний (сировинний), 

паливно-енергетичний, водний, трудовий, споживчий, транспортний фактор,  

фактор ринкової кон’юнктури, науково-технічного прогресу, історико-

географічного положення, екологічний фактор. Визначальна роль економічних і 

соціальних факторів у розміщенні виробництва. Вплив науково-технічного 

прогресу на розміщення продуктивних сил.  

Тема 2.1.3. Економічне районування та територіальна організація 

господарства 

Економічне районування як науковий метод територіальної організації 

народного господарства. Наука про економічне районування. Засади економічного 

районування. Економічний район, його основні ознаки. Основні районоутворюючі 

фактори. Принципи економічного районування. Форми територіальної організації 

продуктивних сил економічних районів. Типи економічних районів. Економічне 

районування і його практичне значення. Особливості районування та сучасна 

мережа економічних районів. Територіальна структура виробничо-територіального 

комплексу економічного району. Вдосконалення територіальної організації і 

структури народного господарства. 

Тема 2.1.4. Регіон у системі територіального поділу праці 

Регіон як об’єкт дослідження регіональної економіки. Регіоналізація 

економіки. Територіальний поділ праці – головна умова спеціалізації економічних 

регіонів. Спеціалізація економічних регіонів та методики її оцінки. 

Тема 2.1.5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

Сутність державної регіональної економічної політики. Об’єкти і суб’єкти 

державної регіональної політики. Основні принципи державної регіональної 

економічної політики. Основні цілі державної регіональної економічної політики. 

Завдання державної регіональної економічної політики. Наукове обґрунтування 

регіонального розміщення продуктивних сил. 

Тема 2.1.6. Механізм реалізації регіональної економічної політики 

Поняття, сутність та складові механізму реалізації державної регіональної 

економічної політики. Організаційно-правова база реалізації регіональної 

економічної політики. Бюджетно-фінансові важелі та ключові елементи механізму 

реалізації регіональної економічної політики: місцеві бюджети, прогнозування, 

планування та програмування регіонального розвитку. Спеціальні (вільні) 

економічні зони – один із засобів реалізації регіональної економічної політики. 

Міжрегіональне і прикордонне співробітництво – інструменти реалізації 

регіональної економічної політики. Основні засади управління державним  та 

комунальним секторами регіональної економіки. 
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2.2. Модуль № 2 «Економіка України як цілісна соціально-економічна 

система. Просторова організація продуктивних сил України» 

 

Тема 2.2.1. Господарський комплекс України, його структура і 

трансформація в ринкових умовах 

Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс. Структура 

економіки, її сутність та поняття. Промисловість України і форми її територіальної 

організації. Регіональні особливості галузевої структури економіки. 

Реструктуризація регіональної економіки в умовах ринку. 

Тема 2.2.2. Природний та трудоресурсний потенціал України 

Природно-ресурсний потенціал та його структура. Кількісна та якісна 

економічна оцінка природних ресурсів. Характеристика природно-ресурсного 

потенціалу економічних районів. Ресурсозбереження і його значення для розвитку 

народного господарства країни. Роль населення у розвитку продуктивних сил та 

територіальній організації народного господарства. Чисельність, склад і 

розміщення населення України. Відтворення людського потенціалу країни та його 

регіональні особливості. Міграційні процеси та їх види. Особливості формування 

та розселення населення. Трудові ресурси, їх структура та регіональні особливості. 

Сутність і види зайнятості населення. Основні напрямки державної політики 

зайнятості працездатного населення. Безробіття, його суть та види.  

Тема 2.2.3. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні 

особливості їх розвитку і розміщення 

Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та значення. Сутність, 

структура, основні проблеми та перспективи розвитку паливно-енергетичного, 

металургійного, машинобудівного, агропромислового, транспортного, 

лісопромислового, хімічного та соціального комплексів. Процеси інтеграції та 

підвищення ролі регіонів. Динаміка та ефективність структурної трансформації 

економіки. 

Тема 2.2.4. Економіка України як єдність регіональних соціально-

економічних систем 

Методологічні основи і 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 і напрямки соціально-економічного 

розвитку регіонів. 

Тема 2.2.5. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

Економіка Донецького, Придніпровського, Східного, Центрального; 

Поліського, Подільського; Карпатського, Причорноморського регіонів. Місце і 

роль регіонів в розвитку економіки країни. Природно-ресурсний, виробничий і 

трудовий потенціали регіонів. Територіальна і галузева структура господарства 

регіонів. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів. 

Тема 2.2.6. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в 

європейські та інші світові структури 

Сутність і значення міжнародного поділу праці у формуванні 

зовнішньоекономічних зв’язків. Основні форми економічного співробітництва 
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країн світу. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції. Економічна 

інтеграція України в європейську світову структуру. Зовнішньоекономічна 

діяльність України в умовах ринкової економіки. Економічні зв’язки України з 

країнами СНД. Експортний потенціал України і можливості його реалізації на 

світовому ринку. Транзитний потенціал  України і його значення в розвитку 

економіки держави. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків України. 
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