
Предмет: РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
Факультет: економічний 

Курс Обов’язковий: 
 Вибірковий: х 
1 - й Річний: 
 1 семестр: х 
 2 семестр: 
Загальна кількість годин: 144 Лабораторні: 
  
Теорія (всього): 36 Проект: 
Семінари (всього): 18  
  
КОД: ECТS 4 кредити  
 
МЕТА: формування у студентів глибоких знань щодо науково-
методологічних засад функціонування соціально-економічних систем 
регіонів, узгодження загальнодержавної і регіональної економічної політики 
та інтересів, ресурсного забезпечення та організаційно-економічних 
механізмів комплексного соціально-економічного розвитку регіонів з 
урахуванням впливу національних та глобальних чинників; а також 
формування сучасних екологічних знань, мислення та екологічної свідомості 
у майбутніх фахівців. 
 
ПРОГРАМА:  
Модуль 1. Регіональна економіка. Предмет, метод і завдання дисципліни. 
Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 
формування економіки регіонів. Економічне районування та територіальна 
організація господарства. Регіон в системі територіального поділу праці. 
Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм 
реалізації регіональної економічної політики. Господарський комплекс 
України, його структура і трансформація в ринкових умовах. Природний та 
трудоресурсний потенціал України. Міжгалузеві господарські комплекси та 
регіональні особливості їх розвитку і розміщення. Економіка України як 
єдність регіональних соціально-економічних систем. Економіка регіонів 
України: стан та перспективи розвитку. Міжнародні економічні зв'язки 
України та її інтеграція і європейські та інші світові структури. Фактори 
сталого розвитку продуктивних. 
Модуль 2. Екологія. Наукові засади раціонального природокористування. 
Екологічний моніторинг і система екологічної інформації. Економічний 
механізм природокористування та охорони навколишнього середовища. 
Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності. Світовий 
досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього 
природного середовища. 
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточний, модульний контроль (опитування, 
виступи на семінарських та практичних заняттях, перевірка результатів 
виконання індивідуальних завдань, виконання завдань для самостійного 
опрацювання, модульна контрольна робота) і підсумковий контроль (залік).  
 
ПЕРЕДУМОВИ: економічна теорія, економічна історія. 
 
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: опрацювання теоретичних основ прослуханого 
лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, 
довідкової літератури; опрацювання довідників, словників, огляд фахових 
журналів, Інтернет-сайтів; письмова характеристика одного з регіонів 
України; складання картосхем; виконання графічних робіт; виконання 
реферату.  


