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Загальний опис дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є формування знань

щодо  теоретичних  і  практичних  засад  територіальної  організації  продуктивних  сил
України; 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.  Завдання  вивчення  дисципліни –  це  засвоєння  теорії  регіональної
економіки і регіонального розвитку, наукових засад розвитку 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.
Компетентності,  якими  повинен  оволодіти  здобувач  вищої  освіти:  здатність  до
абстрактного  мислення,  аналізу  та  синтезу;  здатність  застосовувати  знання  у
практичних  ситуаціях;  здатність  досліджувати  тенденції  розвитку  економіки  за
допомогою  інструментарію  макро-  та  мікроекономічного  аналізу,  оцінювати  сучасні
економічні явища;  здатність здійснювати ефективні комунікації. 
Програмні  результати  навчання:  знати  та  розуміти  економічні  категорії,  закони,
причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами
на різних  рівнях економічних  систем;  демонструвати  базові  навички креативного  та
критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні; виявляти навички
самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

Перелік тем дисципліни:
Тема 1. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування
економіки регіонів
Тема 2. Економічне районування та територіальна організація господарства
Тема 3. Регіон в системі територіального поділу праці
Тема 4. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації
регіональної економічної політики
Тема 5.  Господарський комплекс України,  його структура і  трансформація  в ринкових
умовах
Тема 6. Природний та трудоресурсний потенціал України
Тема  7.  Міжгалузеві  господарські  комплекси  та  регіональні  особливості  їх  розвитку  і
розміщення
Тема  8.  Економіка  України  як  єдність  регіональних  соціально-економічних  систем.
Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
Тема  9.  Міжнародні  економічні  зв’язки  України  та  її  інтеграція  в  європейські  та  інші
світові структури
Тема 10. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації
Тема  11.  Економічний  механізм  природокористування  та  охорони  навколишнього
середовища
Тема 12. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
Тема 13. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього
природного середовища




