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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
______ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти______________

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності ____________051 Економіка_____________________
(шифр і назва)

освітніх програм Бізнес-економіка, Економіка та економічна політика, 
Економічна кібернетика

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни - поглиблення і розвинення 

знань щодо науково-методологічних засад функціонування соціально- 
економічних систем регіонів, узгодження загальнодержавної і регіональної 
політики та інтересів, ресурсного забезпечення та організаційно-економічних 
механізмів комплексного соціально-економічного розвитку регіонів з 
урахуванням впливу національних та глобальних чинників.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: засвоєння теорій та моделей 
регіональної економіки та просторового розвитку; вивчення концептуальних 
засад державної регіональної політики; аналіз конкурентоспроможності 
регіонів і територіальних громад; вивчення особливостей формування сучасної 
регіональної політики та розвитку територій в Україні.

Результати вивчення дисципліни дозволять сформувати ряд відповідних 
професійних і особистісних компетенцій:

загальні компетентності (ЗК):
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
- здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 
результати;

- розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 
інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави;

- здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 
декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 
соціально-економічних наслідків.

1.3. Кількість кредитів:
«Бізнес-економіка»: денна форма навчання - 5;
«Економіка та економічна політика»: денна форма навчання - 5;
«Економічна кібернетика»: денна форма навчання - 4;
заочна (дистанційна) форма навчання - 4.



1.4 Загальна кількість годин: 
«Бізнес-економіка»: денна форма навчання - 150 год.;
«Економіка та економічна політика»: денна форма навчання - 150 год.; 
«Економічна кібернетика»: денна форма навчання - 120 год.; 
заочна (дистанційна) форма навчання - 120 год..

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

1-й 1-й
Семестр

2-й 2-й
Лекції

«Бізнес-економіка» 32 год.
«Економіка та економічна політика» 32 год. 
«Економічна кібернетика» 32 год.

-

Практичні, семінарські заняття
«Бізнес-економіка» 32 год.
«Економіка та економічна політика» 32 год. 
«Економічна кібернетика» 16 год.

-

Лабораторні заняття
- -

Самостійна робота
«Бізнес-економіка» 81 год.
«Економіка та економічна політика» 81 год. 
«Економічна кібернетика» 67 год. «Економічна кібернетика» 120год.

Індивідуальні завдання
5 год. -

1.6. Заплановані результати навчання:
- усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави;

- вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 
соціально-економічних і трудових відносин;

- вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 
ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів.



2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретичні основи регіональної економіки і просторового 

розвитку
Тема 1. Становлення регіональної економіки як науки та її основні 

категорії.
Сутність поняття «регіональна економіка».
Мета, завдання, об'єкт, предмет, методологія та інформаційна база 

вивчення дисципліни.
Місце дисципліни в системі наукових знань. Зв’язок дисципліни з 

соціально-економічною географією, розміщенням продуктивних сил, 
макроекономікою, мікроекономікою, соціально-економічною статистикою, 
фінансами та іншими науками. Значення дисципліни в професійній підготовці.

Тема 2. Теорії та моделі регіональної економіки та просторового 
розвитку.

Теорія сільськогосподарського штандорта И. Тюнена. Раціональний 
штандорт промислового підприємства В. Лаунхардта. Теорія розміщення 
промисловості А. Вебера. Теорія центральних місць В. Крісталлера. Теорія 
організації економічного простору А. Льоша. Теорія дифузії нововведень Т. 
Хагерстранда. Модель «центр - периферія» Дж. Фрідманна. Теорія полюсів 
зростання Ф. Перру. Класична теорія регіональної політики Дж. М. Кейнса. 
Теорія розміщення (теорія економічних центрів) Я. Тінбергена, X. Боса. Теорія 
економічної взаємодії територіальних формувань У. Дж. Рейлі (Гравітаційна 
модель Рейлі). Теорія «витрати - випуск» В. Леонтьева.

Тема 3. Еволюція закономірностей, принципів та факторів в розміщенні 
економічних, соціальних, природних об’єктів.

Зміст понять «продуктивні сили», «розміщення продуктивних сил», 
«територіальна організація продуктивних сил», «просторовий розвиток».

Економічні закони і закономірності розміщення продуктивних сил та 
формування економіки регіонів.

Принципи розміщення продуктивних сил та формування економіки 
регіонів.

Фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки 
регіонів. Потенціал регіонального розвитку як сукупність факторів 
регіонального розвитку. Традиційна класифікація факторів: фактор економіко- 
географічного положення; природно-ресурсні фактори; історичні фактори; 
демографічні фактори; соціальні фактори; екологічні фактори; фактор науково- 
технічного прогресу; фактор часу тощо. Класифікація факторів за 
пріоритетністю. Визначальна роль екологічних і соціальних критеріїв.

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці.
Суспільний і територіальний поділ праці: зміст понять. Міжнародний 

поділ праці. Економічні вигоди від територіального поділу праці. Чинники, що 
визначають просторові масштаби поділу праці. Рівні територіального поділу 
праці.

Тема 5. Структурна трансформація економіки України та її регіональні 
особливості.



Чинники просторової організації суспільства та економіки. Зміна галузево 
- секторальної структури економіки регіонів. Особливості структурних 
пропорцій економіки регіонів України. Державний класифікатор видів 
економічної діяльності (КВЕД).

Необхідність нової державної регіональної політики для України. Моделі 
регіонального розвитку: досвід європейських країн («італійська», «іберійська» 
та «ірландська»). Моделі регіонального розвитку: досвід не європейських країн.

Забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним 
використанням власного ресурсного потенціалу. «Розумна спеціалізація» (smart 
specialization).

Тема 6. Державна регіональна політика та інструменти управління 
регіональним розвитком.

Сутність та цілі регіональної політики. Принципи державної регіональної 
політики. Складові частини державної регіональної політики. Законодавство 
про регіональний розвиток.

Рівні регіонального управління і їх функції. Адміністративно- 
територіальний устрій. Децентралізація в Україні. Об’єднані територіальні 
громади. Підвищення ролі території у регіональному розвитку.

Механізм реалізації державної регіональної політики і його основні 
елементи. Організація економіки територіально-суспільних систем різних 
ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів). Регіональні стратегії 
розвитку.

Тема 7. Основні соціально-економічні показники та індикатори розвитку 
регіонів.

Соціально-економічні показники розвитку регіонів. Динаміка розвитку 
регіонів України.

Індикатори щорічної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів: 
«Економічна та соціальна згуртованість» «Економічна ефективність». 
«Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця». 
«Фінансова самодостатність». «Розвиток малого та середнього 
підприємництва». «Ефективність ринку праці». «Розвиток інфраструктури». 
«Відновлювана енергетика та енергоефективність». «Доступність та якість 
послуг у сфері освіти». «Доступність та якість послуг у сфері охорони 
здоров’я». «Соціальний захист та безпека». «Раціональне природокористування 
та якість довкілля».

Розділ 2. Конкурентоспроможність регіонів і територіальних громад.
Тема 8. Природно-ресурсний потенціал регіонального розвитку. Довкілля 

та екологія.
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. Довкілля та екологія.

Тема 9. Трудовий та демографічний потенціал регіонів.



Розвиток системи наукових знань про людину та суспільство в контексті 
соціальної економіки та нових парадигм регіону.

Демографічний потенціал та його роль у просторового розвитку. 
Показники чисельності населення і його розміщення на території регіонів.

Проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно- 
освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків. 
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.

Поняття про індекс людського розвитку. Регіональні особливості та 
відмінності у рівні життя населення.

Трудові ресурси. Структура і розподіл за видами зайнятості, сферами 
виробництва. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості. Ринок 
праці. Забезпечення ефективної зайнятості. Регулювання регіональних ринків 
праці. Проблеми безробіття в Україні.

Тема 10. Інфраструктура забезпечення регіонів.
Методологія оцінки рівня інфраструктурного забезпечення. Виробнича та 

соціальна інфраструктура.
Основні тенденції інфраструктурного забезпечення регіонів України.
Тема 11. Формування та використання фінансового потенціалу регіонів.
Наукові засади формування та реалізації регіональної фінансової 

політики, фінансово-кредитні механізми забезпечення регіонального розвитку.
Джерела формування та напрямки реалізації фінансового потенціалу 

регіонів.
Особливості управління фінансами територіальних громад та 

міжбюджетні відносини в умовах реалізації адміністративно-територіальної 
реформи.

Моніторинг місцевих бюджетів регіону та оцінювання ефективності 
використання бюджетних ресурсів.

Тема 12. Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 
регіонів.

Інвестиційна діяльність регіонів. Конкурентне позиціонування регіонів з 
врахуванням сучасних викликів суспільно-економічного розвитку. Підвищення 
капіталізації територій, внутрішньорегіонального та зовнішньоекономічного 
інтеграційного потенціалу бізнесу та регіонів (територій).

Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України. Євроінтеграційні 
пріоритети регіональної політики. Участь у міжнародних організаціях.

Тема 13. Розвиток регіональних метрополій в Україні.
Поліцентризм і метрополізація - системні цілі просторового розвитку ЄС. 

Метрополізація як складова просторового розвитку регіонів.
Проблеми функціонування міст та сучасні тенденції розвитку 

урбаністичних процесів: особливості формування агломерацій, метрополійних 
регіонів та метрополійних мереж; центро-периферїйна взаємодія, вплив 



метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення 
територіально-суспільних систем; пріоритетні напрями та механізми реалізації 
метрополійної політики; розвиток «розумних міст» («Smart City», «Smart City 
Lab», «Smart Cities & Smart Communities»).

Тема 14. Тенденції розвитку сільських територій.
Сучасні тенденції розвитку сільських територій.
Концепція розвитку сільських територій. Головні пріоритети розвитку 

сільських територій та механізм підготовки аграрного та сільського сектору 
регіонів до функціонування в умовах зони вільної торгівлі з ЄС.

Оптимальні варіанти розв’язання проблем сільського розвитку.



3. Структура навчальної дисципліни
Освітньо-професійні програми:

«Бізнес-економіка», «Економіка та економічна політика»

Назви розділів і тем
Кількість годин

денна форма заочна (дистанційна) форма
усього у тому числі усього у тому числі

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. Інд. с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Теоретичні основи регіональної економіки і просторового розвитку
Тема 1. Становлення 
регіональної економіки як 
науки та її основні категорії 10 2 2 5
Тема 2. Теорії та моделі 
регіональної економіки та 
просторового розвитку 10 4 5
Тема 3. Еволюція 
закономірностей, 
принципів та факторів в 
розміщенні економічних, 
соціальних, природних 
об’єктів 10 4 2 4
Тема 4. Регіон у системі 
територіального поділу 
праці 9 2 2 5
Тема 5. Структурна 
трансформація економіки 
України та її регіональні 
особливості 10 2 2 1 5
Тема 6. Державна 
регіональна політика та 
інструменти управління 
регіональним розвитком 12 4 2 1 5
Тема 7. Основні соціально- 
економічні показники та 
індикатори розвитку 
регіонів 11 4 2 5
Разом за розділом 1 70 18 16 - 2 34 - - - - - -

Розділ 2. Коїікурептоспроможи їсть регіонів і територіальних громад
Тема 8. Природно- 
ресурсний потенціал 
регіонального розвитку. 
Довкілля та екологія 10 2 2 6
Тема 9. Трудовий та 
демографічний потенціал 
регіонів ІЗ 2 4 1 6
Тема 10. Інфраструктурне 
забезпечення регіонів 11 2 2 7
Тема 11.Формування та 
використання фінансового 
потенціалу регіонів 12 2 2 1 7
Тема 12. Інвестиційний 
розвиток та 
зовнішньоекономічна 
співпраця регіонів 12 2 2 1 7

X

Тема 13. Розвиток 
регіональних метрополій в 
Україні 11 2 2 7
Тема 14. Тенденції 
розвитку сільських 
територій 11 2 2 7
Разом за розділом 2 80 14 16 - 3 47 - - - - - -
Усього годин 150 32 32 - 5 81 - - - - - -



Освітньо-професійна програма: Економічна кібернетика

Назви розділів і тем
Кількість годин

денна форма заочна (дистанційна) форма
усього у тому числі усього у тому числі

л п лаб. ІНД. с.р. л п лаб. ІНД. С-Р-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Теоретичні основи регіональної економіки і просторового розвитку
Тема 1. Становлення 
регіональної економіки як 
науки та її основні 
категорії 7 2 1 4 7 7
Тема 2. Теорії та моделі 
регіональної економіки та 
просторового розвитку 9 2 1 6 9 9
Тема 3. Еволюція 
закономірностей, 
принципів та факторів в 
розміщенні економічних, 
соціальних, природних 
об’єктів 7 2 1 4 10 10
Тема 4. Регіон у системі 
територіального поділу 
праці 7 2 1 4 4 4
Тема 5. Структурна 
трансформація економіки 
України та її регіональні 
особливості 8 2 1 1 4 10 10
Тема 6. Державна 
регіональна політика та 
інструменти управління 
регіональним розвитком 14 4 2 1 7 10 10
Тема 7. Основні 
соціально-економічні 
показники та індикатори 
розвитку регіонів 8 2 2 4 10 10
Разом за розділом 1 60 16 9 - 2 33 60 - - - - 60

Розділ 2. Конкурентоспроможність регіонів і територіальних громад
Тема 8. Природно- 
ресурсний потенціал 
регіонального розвитку. 
Довкілля та екологія 10 2 1 1 6 10 10
Тема 9. Трудовий та 
демографічний потенціал 
регіонів 11 4 1 1 5 9 9
Тема 10. Інфраструктурне 
забезпечення регіонів 8 2 1 5 8 8
Тема 11. Формування та 
використання фінансового 
потенціалу регіонів 8 2 1 1 4 9 9
Тема 12. Інвестиційний 
розвиток та 
зовнішньоекономічна 
співпраця регіонів 8 2 1 5 ' 8 8
Тема 13. Розвиток 
регіональних метрополій в 
Україні 7 2 1 4 8 8
Тема 14. Тенденції 
розвитку сільських 
територій 8 2 1 5 8 8
Разом за розділом 2 60 16 7 - 3 34 60 - - - - 60
Усього годин 120 32 16 - 5 67 120 - - - - 120



4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Освітньо-професійні програми: 

Бізнес-економіка, Економіка та економічна політика

№ 
з/п Назва теми

Кількість 
годин

Денна 
форма

Заочна 
(дистанційна) 

форма

1 Теоретичні основи регіональної економіки та 
просторового розвитку 2 -

2 Теорії та моделі регіональної економіки та 
просторового розвитку 4 -

3

Обґрунтування вибору та розміщення 
оптимальних форм просторової організації бізнесу, 
просторове проектування об’єктів інвестиційної та 
інноваційної інфраструктури

2 -

4

Просторові та структурно-функціональні 
трансформації і дисбаланси економіки регіонів. 
Перспективи розвитку «розумної спеціалізації» 
(smart specialization).

2 -

5

Моделі регіонального розвитку: досвід 
європейських країн («італійська», «іберійська» та 
«ірландська»). Моделі регіонального розвитку: 
досвід не європейських країн.

2 -

6
Децентралізація в Україні. Особливості організації 
економіки різних ієрархічних рівнів (громад, міст, 
районів, регіонів)

2 -

7 Аналіз основних соціально-економічних 
показників розвитку регіонів 2 -

8 Аналіз природного потенціалу регіонів України. 
Економічна оцінка природних ресурсів 2

9 Аналіз демографічного стану регіонів України 4 -

10 Аналіз тенденцій інфраструктурного забезпечення 
регіонів України 2 -

11

Аналіз управління фінансами територіальних 
громад та міжбюджетних відносин в умовах 
реалізації адміністративно - територіальної 
реформи

2 -

12 Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі 
України за регіонами 2 -

13

Європейське інноваційне партнерство у сфері 
розумних міст та громад (EIP-SCC). Smart City. 
Smart Communities. Smart City Lab. Форсайт - 
проекта Smart Grid.

2 -

14
Моніторинг розвитку сільських територій. 
Оптимальні варіанти розв’язання проблем 
сільського розвитку

2 -

Разом 32 -



5. Завдання для самостійної роботи
Освітньо-професійні програми:

Бізнес-економіка, Економіка та економічна політика
№ 
з/п

Назва теми

Кількість годин

Денна 
форма

Заочна 
(дистанційна) 

форма

1 Становлення регіональної економіки як 
науки та її основні категорії 5 -

2 Теорії та моделі регіональної економіки та 
просторового розвитку 5

3 Еволюція закономірностей, принципів та 
факторів в розміщенні економічних, 
соціальних, природних об’єктів 4

4 Регіон у системі територіального поділу 

праці 5

5 Структурна трансформація економіки 
України та її регіональні особливості 5

6 Державна регіональна політика та 
інструменти управління регіональним 
розвитком 5

7 Основні соціально-економічні показники та 
індикатори розвитку регіонів 5

8 Природно-ресурсний потенціал 
регіонального розвитку. Довкілля та екологія 6

9 Трудовий та демографічний потенціал 

регіонів 6

10 Інфраструктурне забезпечення регіонів 7 -

11 Формування та використання фінансового 
потенціалу регіонів

у
7

12 Інвестиційний розвиток та 
зовнішньоекономічна співпраця регіонів 7

13 Розвиток регіональних метрополій в Україні 7 -

14 Тенденції розвитку сільських територій 7 -

Разом 81 -



Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 
дисципліни «Регіональна економіка» є самостійна робота здобувачів вищої 
освіти з додатковою науково-економічною літературою, періодичною та 
статистичною інформацією, законами і нормативними актами України.

Основними видами самостійної роботи здобувачів вищої освіти є:
1. Вивчення лекційного матеріалу за темами дисципліни.
2. Підготовка до практичних занять, дискусій, роботи в малих групах, 

поточних контрольних робіт.
3. Контрольна перевірка кожним здобувачем вищої освіти особистих 

знань за запитаннями для самоконтролю.
4. Підготовка до підсумкового семестрового контролю за темами 1-14.
Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних 

робіт). Самостійна робота здобувачів вищої освіти, 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.

6. Індивідуальні завдання
Навчальним планом передбачено виконання 1 контрольної роботи, що 

виконується під час аудиторних занять для всіх спеціальностей денної форми 
навчання. Варіанти завдань знаходяться в навчально-методичному комплексі 
дисципліни.

7. Методи контролю
Система контролю знань здобувачів вищої освіти з дисципліни базується 

на застосуванні диференційованого підходу до організації контролю якості 
знань здобувачів вищої освіти, що зумовлено: специфічними особливостями 
організації навчального процесу на денній та заочній (дистанційній) формах 
навчання; кількістю годин, визначених навчальними планами по різних 
спеціальностях на проведення практичних занять та на вивчення дисципліни в 
цілому.

Поточний контроль: здійснюється протягом семестру під час проведення 
лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних балів у 
відповідності до схем нарахування балів за спеціальностями. Формами 
проведення поточного контролю з дисципліни є: систематична й активна 
робота здобувачів вищої освіти впродовж семестру над вивченням програмного 
матеріалу дисципліни; активна участь у дискусії та виконання завдань на 
практичних заняттях; виконання завдань для самостійного опрацювання; 
експрес - опитування; виконання поточного тестування.

Оцінка здійснюється за такими критеріями: розуміння, ступінь засвоєння 
теорії та методології проблем, що розглядаються; ступінь засвоєння фактичного 
матеріалу навчальної дисципліни; ознайомлення з рекомендованою 
літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються; 
вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій, 
розв'язанні завдань, проведенні розрахунків у процесі виконання домашніх 



завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; логіка, структура, стиль 
викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 
обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити 
висновки. Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться за 
умови відповідності виконаного здобувачем вищої освіти завдання або його 
усної відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової 
знижує кількість балів. У процесі оцінювання індивідуальних завдань увага 
також приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних 
завдань викладачу у відповідності до графіку навчального процесу. У випадках, 
коли якась із вимог не виконана, бали мають бути знижені.

Письмова контрольна робота проводиться 1 раз за семестр для денної 
форми навчання, згідно навчальних планів спеціальностей. Завдання для 
поточної контрольної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» включають 
2 окремих завдання, вирішення яких дає можливість оцінити рівень 
теоретичних і фактологічних знань здобувачів вищої освіти, а також уміння 
логічно мислити, встановлювати причинно - наслідкові зв’язки, висловлювати 
та аргументувати свої думки.

Критерії оцінювання контрольної роботи:
Максимальна оцінка яку можна отримати за написання контрольної 

роботи - 25.
Критерії оцінювання за бальною шкалою

Завдання
Діапазон 
оцінки, 
балів

Критерії оцінювання за бальною шкалою

1. Теоретичне 
питання 5 балів відповідь повністю розкриває зміст питання та 

охоплює всі аспекти теоретичного курсу

3-4 бали відповідь розкриває зміст питання, але наявні 
незначні недоліки

1-2 бали відповідь, яка розкриває зміст питання не 
повністю та має суттєві недоліки і помилки

0 балів відповідь на питання відсутня, або зовсім 
неправильна

2. Тестове 
завдання 1 бал відповідь обрана правильно

Завдання 1 включає одне теоретичне питання, яке оцінюється за 
повнотою відповіді, згідно вивченого матеріалу курсу. Максимальна кількість 
балів яку можна отримати за теоретичні питання - 5 балів. Завдання 2 включає 
20 тестових питань. Відповіді на тестові питання оцінюються за критерієм 
правильності. Загальна сума, яку можна отримати за тестові питання - 20 балів.

Підсумковий контроль з дисципліни «Регіональна економіка» включає 
семестровий контроль у формі екзамену (виконання письмових екзаменаційних 
завдань). Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна 
кількість - 40 балів).

Підсумкова оцінка за завдання визначається: для першого завдання - 10 
балів, для другого - 10 балів, для третього - 10 балів, для четвертого - 10 балів.

10 + 10 + 10 + 10 = 40 балів



8. Схема нарахування балів

для денної форми навчання
Підсумковий семестровий контроль при проведенні семестрового екзамену

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Ек
за

ме
н

С
ум

а

Розділ 1 Розділ 2

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом

Ра
зо

м

ТІ 12 ІЗ Т4 15 Т6 17 Т8 19 БО ТИ Б2 БЗ Б4
25 60 40 1002 6 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2

ТІ, Т2 ... Т14 - теми розділів.

для заочної (дистанційної) форми навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Ек
за

ме
н

С
ум

а

Розділ 1 Розділ 2 Разом

ТІ 12 13 Т4 15 Т6 17 Т8 19 БО Б1 Б2 БЗ Б4
60 40 1004 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

ТІ, Т2 ... Т14-теми розділів.

Оцінювання сформованих компетентностей у здобувачів вищої освіти 
здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою.

Для денної форми навчання:

- за поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 35 балів);
- кількість балів за контрольну роботу (максимум 25 балів);
- оцінки за екзамен (максимум 40 балів).

35 + 25 + 40 = 100 балів
для заочної (дистанційної) форми навчання

для освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика»:
- за поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 60 балів);
- оцінки за екзамен (максимум 40 балів).

60 + 40 = 100 балів

Шкала оцінювання
Оцінка підсумкового контролю виставляється за національною шкалою як 

сума балів, набраних здобувачем вищої освіти протягом семестру при 
виконанні контрольних заходів, передбачених програмою навчальної 
дисципліни та балів, набраних при складанні семестрового екзамену.



Критерії оцінювання:

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру

Оцінка

для чотирирівневої шкали оцінювання
90-100 відмінно
70-89 добре
50-69 задовільно

1 -49 незадовільно

90 - 100 балів: здобувач вищої освіти демонструє сформованість 
дисциплінарних компетенцій на підсумковому рівні, виявляє всебічне, 
систематичне і глибоке знання навчального матеріалу, засвоїв основну 
літературу і знайомий з додатковою літературою, рекомендованою програмою, 
вміє вільно виконувати практичні завдання, передбачені програмою, вільно 
оперує набутими знаннями, вміннями, застосовує їх у ситуаціях підвищеної 
складності.

70 - 89 балів: здобувач вищої освіти демонструє сформованість 
дисциплінарних компетенцій на середньому рівні: основні знання, вміння 
освоєні, але допускаються незначні помилки, неточності, труднощі при 
аналітичних операціях, перенесення знань і умінь на нові, нестандартні 
ситуації.

50 - 69 балів: здобувач вищої освіти демонструє сформованість 
дисциплінарних компетенцій на базовому рівні: в ході контрольних заходів 
допускаються значні помилки, виявляється відсутність окремих знань, умінь, 
навичок за деякими дисциплінарними компетенціями, здобувач вищої освіти 
відчуває значні труднощі при оперуванні знаннями та вміннями при їх 
перенесенні на нові ситуації.

1-49 балів: здобувач вищої освіти демонструє сформованість 
дисциплінарних компетенцій на рівні нижче базового, проявляється 
недостатність знань, умінь, навичок.
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