
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

 

Кафедра економіки 

Факультет економіки і підприємництва 

 

Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування знань щодо 

теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил 

України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також 

економічних знань, мислення та свідомості економістів. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

– опанувати методи дослідження розвитку і розміщення, економічного 

обґрунтування розміщення продуктивних сил; 

– аналізувати сучасний стан проблем та перспектив регіонального розвитку 

господарства регіонів і економічних районів; 

– знати особливості і структуру зовнішньоекономічних зв’язків України та 

міжнародних організацій; 

– опанувати основи районного планування і складання територіальних балансів; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях. 

Програмні результати навчання:  

– давати комплексну економіко-географічну характеристику міжгалузевих 

комплексів та економічних регіонів України; 

– користуватись для розв’язання прикладних завдань методи економічного 

обґрунтування розміщення виробництва; 

– працювати з різними схемами економічного планування України, їх 

порівнювати. 

– пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку 

економічної науки; 

– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

– вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

Короткий зміст курсу: Теоретичні основи і загальні умови регіональної 

економіки. Предмет та напрями діяльності регіональної економіки. Зв’язок 

регіональної економіки з іншими науковими дисциплінами. Головні завдання та 

процеси розвитку регіональної економіки. Закономірності, принципи і фактори 

розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Поняття про 

закономірності розміщення виробництва (закони, начала, правила). Основні риси 

цих відношень (взаємозв’язків): об’єктивність, необхідність, обов’язковість 

прояву, автономність. Три основні групи законів (всезагальні чи універсальні, 



великі чи загальні для великих груп явищ; специфічні чи часткові).  Економічне 

районування та територіальна організація господарства Територіальний 

поділ та інтеграція як основа формування економічних регіонів. Поняття про 

економічний район як територіальну підсистему національного комплексу із 

спеціалізацією загальнодержавного значення. Регіон у системі територіального 

поділу праці. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил. 

Демографічна ситуація в сучасній Україні. Показники визначення динаміки 

природного росту населення в країні. Структури населення: статево-вікова, 

соціальна, трудоресурсна, релігійна, етнічна, тощо. Трудоресурсна ситуація та її 

регіональні особливості, регіональні ринки праці. Форми зайнятості населення. 

Розселення населення України. Основні проблеми удосконалення 

територіально-галузевої структури районів. Роль науково-технічного прогресу 

(НТП) в комплексному розвитку територіальних соціально-економічних систем. 

Соціально-економічні наслідки НТП для регіональної економіки. Сутність, мета 

і завдання регіональної економічної політики. Головні завдання та процеси 

розвитку регіональної економічної політики.  Механізм реалізації регіональної 

економічної політики. Господарський комплекс України, його структура та 

трансформація в ринкових умовах. Природний та трудоресурсний потенціал 

України. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних 

систем.  Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. Міжнародні 

економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові 

структури. Фактори сталого розвитку продуктивних сил. Еколого-економічний 

потенціал України та його оцінка. Потенційно небезпечні виробництва, їх 

розміщення, розвиток і вплив на довкілля. Вимоги до розміщення потенційно 

небезпечних виробництв. Сутність екологічної безпеки та екологічного ризику, 

управління ними. Науково – технічний прогрес та його вплив на територіальну й 

галузеву структуру продуктивних сил. Альтернативні джерела електроенергії. 

Нові види сировини та матеріалів. Інноваційна модель сталого розвитку 

економіки: національна та регіональна економічні системи. Управління 

інноваційною політикою. 

  



 


