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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчально1 дисципл1ни «Регюнальна економша» 
розроблена на основ1 «Методичних вказ1вок до розроблення та оформлення 
навчально1 та робочо1 навчально1 програм дисциплш», введених в дш 
розпорядженням вщ 16.06.2015 р. №37/роз.

Дана навчальна дисциплша ввдноситься до циклу дисциплш професшно1' 
тдготовки та е теоретичною та практичною основою сукупност1 знань та вмшь, що 
формують профшь фах1вця в галуз1 економжи.

Метою викладання дисциплши е формування у студепйв комплексу 
теоретичних знань 1 практичних навичок територ1ально1 оргатзацл продуктивних 
сил Украши, сучасного стану та напрям1в регюнального розвитку економжи.

Завданнями вивчення навчально1 дисциплши е:
- засвоення теорй регюнально1 економ1ки 1 регюнального розвитку, наукових 

засад регюнально1 економ1чно1' пол1тики;
- надання студентам необхвдних теоретичних знань щодо законом1рностей та 

фактор1в рацюнального розмщення продуктивних сил, особливостей 
територ1ального розмщення господарства;

- оволодшня знаннями про об'ективну необхщтсть рацюнального та 
ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресуршв 
регютв краши;

- досл1дження територ1ально1' 1 галузево1 структури господарського комплексу 
Укра1ни та 11 регютв;

- вивчення територ1ального под1лу пращ, можливосп кооперацй 1 спещал1зацй 
регютв;

- обгрунтування практичного значення регюнального тдходу до управлшня 
сощально-економ1чним розвитком територш.

У результат вивчення дано1 навчально1 дисциплши студент повинен:
Знати:
- основт поняття регюнально1 економ1ки та актуальт проблеми розмщення 

продуктивних сил Укра1ни;
- економ1чт закони, законом1рност1, принципи 1 чинники розмщення 

продуктивних сил та формування економши регютв;
- теоретичт 1 прикладт питання регюнально1 економ1ки 1 регюнального 

розвитку;
- основи формування державной регюнально1 економ1чно1' пол1тики та 

мехатзм 11 реал1зацй;
- сучасну галузеву структуру народного господарства Украши та тенденцй 11 

розвитку;
- науков1 методи анал1зу територ1ально1 оргатзацй народного господарства;
- мшце Укра1ни в св1товому територ1альному розподш пращ;
- значення зовн1шньоеконом1чних зв'язшв у розвитку продуктивних сил;
- шляхи рацюнального використання природних, науково-виробничих та 

людських ресуршв регютв краши;
- стан та перспективи розвитку економ1ки регютв Укра1ни;
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- практичне значения регюнального тдходу до управлшня сощально- 
економ^чним розвитком територш.

Вмгги:
- волод^и методикою ефективного реформування нацюнально! економ^ки, 

глибокого розумшня необхвдносп структурно! 11 трансформаций;
- розушти складну систему взаемозв’язюв м^ж особливостями розвитку  ̂

розмщенням продуктивних сил та р^внем соц^ально-економ^чного розвитку 
репотв з одного боку, та нацюнальною економ^чною безпекою -  з шшого;

- анал^зувати св^тов  ̂тенденцй регюнального розвитку, досягнень регюнально! 
економ^чно! пол^ики кра!н свгту з ощнкою можливостей !х використання у 
втизнянш  практит господарювання;

- обгрунтувати досягнення високо! конкурентоспроможност продукт! 
втизняного виробництва як на внутршньому, так  ̂ на зовтшньому ринку, 
подолання високо! залежност ввд ^мпорту окремих товар^в;

- розробляти концептуальний тдхвд до рацюнального розмщення 
продуктивних сил регюну;

- обгрунтувати ефективтсть функщонування народногосподарських 
комплекшв з урахуванням !хнього територ^ального розмщення;

- виконувати р^зноман^тн  ̂ розрахунки на виб^р оптимального вар^анта 
розмщення виробництва;

- обгрунтовувати доцшьтсть участ Укра!ни в м^жнародному подш пращ.
Навчальний матер^ал дисциплши структурований за модульним принципом ^

складаеться з двох навчальних модул^в, а саме:
- навчального модуля №1 «Теоретичш засади репональноУ економжи»
- навчального модуля №2 «Економжа УкраУни як цШсна сошально- 

економ1чна система. Просторова оргашзашя продуктивних сил УкраУни», 
кожен з яких з яких е лопчно завершеною, ввдносно самостшною, цшсною 
частиною навчально! дисциплши, засвоення яко! передбачае проведення модульно! 
контрольно! роботи та анал^з результапв !! виконання.

Навчальна дисциплша «Регюнальна економша» базуеться на знаннях таких 
дисциплш, як: «Економ^чна теор^я», «Соцюлопя», «Макроекономша» та е базою 
для вивчення таких дисциплш, як: «Економша тдприемства», «Фшанси», 
«Економша пращ  ̂ соц^ально-трудов^ ввдносини», «М^жнародна економша» та 
1нших.

2. ЗМ1СТ НАВЧАЛЬНО1 ДИСЦИПЛ1НИ

2.1. Модуль № 1 «Теоретичш засади репональноУ економжи»

Тема 2.1.1. Предмет, метод 1 завдання дисципл1ни «Рег1ональна 
економжа»

Визначення предмету  ̂ об’екту вивчення дисциплши. Мшце курсу в систем^ 
наукових дисциплш. Зв'язок з економ^чною теор^ею, статистикою, галузевими 
економ^чними та шшими дисциплшами. Методолопчш основи курсу «Регюнальна



Система менеджменту якосп. Шифр СМЯ НАУ
Навчальна програма документа НП 11.01.01 -  01-2016

навчально! дисципл1ни
«Регюнальна економ1ка» стор. 6 з 10

економша». Завдання курсу «Регюнальна економша». Структура курсу 
«Регюнальна економша». В1тчизнят 1 заруб1жт теорй 1 концепцй розмщення 
продуктивних сил 1 регюнально! економши.

Тема 2.1.2. Законом1рност1, принципи 1 фактори розмщення 
продуктивних сил та формування економжи рег1он1в

Економ1чт закони розмщення виробництва, 1х об’ективний характер. 
Законом1рност1 1 сучаст штегращйт процеси. Основт законом1рност1 розмщення 
продуктивних сил. Найважлив1ш1 принципи розмщення продуктивних сил. 
Фактори сталого розвитку продуктивних сил: природно-ресурсний (сировинний),

и  и  и  и  и  1паливно-енергетичний, водний, трудовий, споживчий, транспортний фактор, 
фактор ринково!" кон’юнктури, науково-техтчного прогресу, шторико- 
географ1чного положення, еколопчний фактор. Визначальна роль економ1чних 1 

сощальних фактор1в у розмщент виробництва. Вплив науково-техтчного 
прогресу на розмщення продуктивних сил.

Тема 2.1.3. Економ1чне районування та територ1альна оргашзащя 
господарства

Економ1чне районування як науковий метод територ1ально1' оргатзацй 
народного господарства. Наука про економ1чне районування. Засади економ1чного 
районування. Економ1чний район, його основт ознаки. Основт районоутворююч1 

фактори. Принципи економ1чного районування. Форми територ1ально1' оргатзацй 
продуктивних сил економ1чних райотв. Типи економ1чних райотв. Економ1чне 
районування 1 його практичне значення. Особливост районування та сучасна 
мережа економ1чних райотв. Територ1альна структура виробничо-територ1ального 
комплексу економ1чного району. Вдосконалення територ1ально1' оргатзацй 1 

структури народного господарства.
Тема 2.1.4. Репон у систем1 територ1ального подшу пращ 
Регюн як об’ект дослвдження регюнально! економ1ки. Регюнал1защя 

економжи. Територ1альний подш пращ -  головна умова спещал1зацй економ1чних 
регютв. Спещал1защя економ1чних регютв та методики 11 отпнки.

Тема 2.1.5. Сутшсть, мета 1 завдання репонально1 економ1чно1 пол1тики 
Суттсть державно! регюнально!' економ1чно1' пол1тики. Об’екти 1 суб’екти 

державно!' регюнально!' пол1тики. Основт принципи державной регюнально!' 
економ1чно1 пол1тики. Основт цш1 державно!' регюнально!' економ1чно1 пол1тики. 
Завдання державно!' регюнально!' економ1чно1' пол1тики. Наукове обгрунтування 
регюнального розмщення продуктивних сил.

Тема 2.1.6. Мехашзм реал1зацн репональноУ економ1чно1 пол1тики 
Поняття, сутшсть та складов! мехатзму реал1зацй державно! регюнально!' 

економ1чно1 пол1тики. Оргатзацшно-правова база реал1зацй регюнально!' 
економ1чно1 пол1тики. Бюджетно-фшансов1 важел1 та ключов1 елементи мехатзму 
реал1зацй регюнально!' економ1чно1' пол1тики: м1сцев1 бюджети, прогнозування, 
планування та програмування регюнального розвитку. Спещальт (вшьт) 
економ1чт зони -  один 1з засоб1в реал1зацй регюнально!' економ1чно1' пол1тики. 
М1жрегюнальне 1 прикордонне ствроб1тництво -  шструменти реал1зацй 
регюнально!' економ1чно1' пол1тики. Основн засади управлшня державним та 
комунальним секторами регюнально!' економши.
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2.2. Модуль № 2 «Економжа УкраУни як цШсна сощально-економ1чна 
система. Просторова оргашзащя продуктивних сил УкраУни»

Тема 2.2.1. Господарський комплекс УкраУни, його структура 1 
трансформащя в ринкових умовах

Економша Укра!ни як единий народногосподарський комплекс. Структура 
економ^ки, 11 суттсть та поняття. Промисловшть Укра!ни  ̂форми 11 територ^ально! 
оргатзацй. Регюнальт особливост галузево! структури економжи. 
Реструктуризащя регюнально! економ^ки в умовах ринку.

Тема 2.2.2. Природний та трудоресурсний потенщал УкраУни
Природно-ресурсний потенщал та його структура. Кшьшсна та яшсна 

економ^чна ощнка природних ресур^в. Характеристика природно-ресурсного 
потенщалу економ^чних райотв. Ресурсозбереження  ̂його значення для розвитку 
народного господарства кра!ни. Роль населення у розвитку продуктивних сил та 
територ^альн^й оргатзацй народного господарства. Чисельтсть, склад  ̂
розмщення населення Укра!ни. Ввдтворення людського потенщалу краши та його 
регюнальт особливост! М ^ а ц ш т  процеси та !х види. Особливост формування 
та розселення населення. Трудов^ ресурси, !х структура та регюнальт особливосп. 
Суттсть  ̂ види зайнятост населення. Основт напрямки державно! пол^ики 
зайнятост працездатного населення. Безробгття, його суть та види.

Тема 2.2.3. М1жгалузев1 господарськ1 комплекси та репональш 
особливост Ух розвитку 1 розмщення

М^жгалузев^ комплекси, !х суттсть, структура та значення. Суттсть, 
структура, основт проблеми та перспективи розвитку паливно-енергетичного, 
металургшного, машинобуд^вного, агропромислового, транспортного, 
лшопромислового, х^м^чного та сощального комплекшв. Процеси штеграцп та 
щдвищення рол  ̂ регютв. Динамша та ефективтсть структурно! трансформацй 
економжи.

Тема 2.2.4. Економ1ка УкраУни як едшсть рег1ональних сощально- 
економ1чних систем

Методолопчт основи  ̂ суттсть регюнально! економши. Основт 
передумови регюнального економ^чного розвитку. Економ^чна система регюну як 
ланка единого господарського комплексу. Територ^альна диференщащя регютв за 
р^внем розвитку продуктивних сил. Проблеми  ̂ напрямки соц^ально-економ^чного 
розвитку регютв.

Тема 2.2.5. Економжа репошв УкраУни: стан та перспективи розвитку
Економша Донецького, Придншровського, Схвдного, Центрального; 

Полшького, Подшьського; Карпатського, Причорноморського регютв. Мшце  ̂
роль регютв в розвитку економ^ки кра!ни. Природно-ресурсний, виробничий  ̂
трудовий потенщали регютв. Територ^альна  ̂ галузева структура господарства 
регютв. Проблеми  ̂напрямки розвитку  ̂розмщення продуктивних сил регютв.

Тема 2.2.6. М1жнародш економ1чш зв’язки УкраУни та УУ штегращя в 
европейськ1 та шш1 св1тов1 структури

Суттсть  ̂ значення м^жнародного под^лу пращ у формувант 
зовт т н ьоеконом^чних зв’язшв. Основт форми економ^чного ствроб^ництва
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кра1н св1ту. Зм1ст 1 форми м1жнародно1 економ1чно1 штеграцй. Економ1чна 
штегращя Украши в европейську св1тову структуру. Зовтшньоеконом1чна 
д1яльюсть Украши в умовах ринково! економши. Економ1чт зв’язки Украши з 
крашами СНД. Експортний потенщал Украши 1 можливосп його реал1зацй на 
свгтовому ринку. Транзитний потенщал Украши 1 його значення в розвитку 
економ1ки держави. Проблеми та перспективи розвитку зовтшньоеконом1чних 
зв’язшв Украши.
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