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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Навчальна дисципліна «Регіональна економіка» передбачає набуття студентами 

теоретичних та практичних навичок 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, понять про екологічний 

моніторинг, екологічні нормативи і стандарти. 

 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни: формування знань, щодо теоретичних і практичних засад 

територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів 

регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості 

економістів.  

Завдання дисципліни: є 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, понять про екологічний 

моніторинг, екологічні нормативи і стандарти. 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

 

№ 

зан. 

Тема занять 

1 Регіональна економіка: предмет, метод і завдання дисципліни.  

Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів 

2 Економічне районування та територіальна організація господарства.  

3 Регіон у системі територіального поділу праці 

4 Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм 

реалізації регіональної економічної політики 

5 Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових 

умовах 

6 Природний та трудоресурсний потенціал України 

7 Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і 

розміщення 



8 Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем. 

Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

9 Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші 

світові структури 

10 

 

Фактори сталого розвитку продуктивних сил 

Наукові засади раціонального природокористування 

11 

 

Екологічний моніторинг і система екологічної інформації 

Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього 

середовища 

12 

 

Економічна, соціальна та екологічна ефективність природоохоронної діяльності 

Світовий досвід і міжнародне співробітництво в сфері охорони навколишнього 

природного середовища 

 Усього годин 

 

6.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

№ 

зан. 

Тема занять 

1 Регіональна економіка: предмет, метод і завдання дисципліни.  

Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів 

2 Економічне районування та територіальна організація господарства. 

3 Регіон у системі територіального поділу праці 

4 Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм 

реалізації регіональної економічної політики 

5 Природний та трудоресурсний потенціал України 

6 Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових 

умовах 

7 Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і 

розміщення 

8 Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші 

світові структури 

9 Фактори сталого розвитку продуктивних сил 

10 Економічна, соціальна та екологічна ефективність природоохоронної діяльності 

11 Світовий досвід і міжнародне співробітництво в сфері охорони навколишнього 

природного середовища 

 Усього годин 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми 

1 Підготовка до аудиторних занять 

2 Підготовка до контрольних заходів 

3 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 

Перспективи розвитку економіки регіонів України  

Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та 

транскордонного співробітництва регіонів України  

Роль України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля  



4 Підготовка до екзамену 

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі методи контролю: усний 

контроль, письмовий, тестовий, практична перевірка, а також методи самоконтролю та 

самооцінки. 
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