
Повна назва: Регіональна економіка 

Статус: Нормативна    

Мета: 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. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Регіональна економіка» складається з 

одного змістового модуля який поєднує в собі відносно окремий самостійний 

блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів 

дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, 

наводяться практичні приклади; заняття проводяться з використанням 

технічних та програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та 

практичних питань з регіональної економіки України та їх обговорення в 

аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні 

їх індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного 

матеріалу, відпрацювання студентами пропущених занять. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

1

1 

Тема 1. Предмет, 

метод і завдання 

дисципліни. 

7 1 2 

  

4 

1

2 
Тема 2. 

Закономірності, 

принципи і фактори 

розміщення 

7 1 2   4 



продуктивних сил та 

формування економіки 

регіонів. 

3

3 

Тема 3. Економічне 

районування та 

територіальна 

організація 

господарства. 

8 2 2   4 

4

4 

Тема 4. Регіон у 

системі 

територіального 

поділу праці. 

8 2 2   4 

5

5 
Тема 5. Сутність, мета 
і завдання 
регіональної 
економічної політики. 

8 2 2   4 

6

6 

Тема 6. Механізм 

реалізації регіональної 

економічної політики. 

8 2 2   4 

7

7 

Тема 7. Господарський 

комплекс України, 

його структура і 

трансформація в 

ринкових умовах. 

12 2 4   6 

8

8 

Тема 8. Природний та 

трудоресурсний 

потенціал України 

8 2 2   4 

9

9 

Тема 9. Міжгалузеві 

господарські 

комплекси та 

регіональні 

особливості їх 

розвитку і розміщення. 

8 2 2   4 

1

10 

Тема 10. Економіка 

України як єдність 

регіональних 

соціально-економічних 

систем. 

12 2 4   6 

11 Тема 11. Економіка 

регіонів України: стан 

та перспективи 

розвитку. 

8 2 2   4 

12 Тема 12. Міжнародні 

економічні зв’язки 

України та її інтеграція 

в європейські та інші 

світові структури. 

10 2 2   6 

13 Тема 13. Фактори 

сталого розвитку 

продуктивних сил. 

8 2 2   4 

14 Тема 14. Основи 

раціонального 

природокористування 

та охорони 

8 2 2   4 



навколишнього 

середовища. 

Всього 120 26 32   62 

 

Знання та навички: студенти повинні 

 знати: 

- закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил; 

- основи економічного районування територій України; 

- сутність і реалізацію регіональної економічної політики; 

- господарський комплекс України; 

- економіку регіонів України; 

- міжнародне економічне співробітництво регіонів України; 

- наукові засади раціонального природокористування; 

вміти: 

 - визначити головні фактори, що впливають на розміщення економічних 

об’єктів і галузей; 

- обґрунтувати територіальну організацію господарства певного регіону 

України; 

- оцінювати природний і демографічний потенціал регіонів України; 

- прогнозувати перспективи і напрямки розвитку економіки регіонів України; 

- використовувати економічні важелі раціонального природокористування. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС)  

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:проведення тестів, виконання індивідуальних 

завдань;виконання самостійних письмових аудиторних робіт; усні відповіді на 

семінарських заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, 

перевірки самостійний робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки 

виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль з дисципліни 

«Регіональна економіка» проводиться відповідно до навчального плану у 



вигляді іспиту в 3 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального 

процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна 

оцінка 

одиниці контролю 

Кількість заходів  Сума балів 

Змістовий модуль 1 

Опитування на семінарських 

заняттях 

1 10 10 

Тести 5 3 15 

Доповіді на семінарських 

заняттях 

5 3 15 

Контрольна робота 10 1 10 

Індивідуальне завдання 10 1 10 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: Кузьменко Олександр Борисович, доктор економічних наук 

професор, завідувач кафедри економіки підприємства ЧНУ ім. Петра Могили. 

Стаж педагогічної діяльності – 23 роки. Кількість виданих наукових праць – 

більше 65. В 2012 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами ( за видами економічної діяльності). Тема дисертації: 

«Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації 

використання земельних ресурсів» 

Сфера наукових інтересів – ресурсоощадна діяльність аграрних 

підприємств, регіональна економіка.  

 

 

 


