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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Марнотратство ресурсів - смертний гріх
Інгвар Кампрад, засновник IKEA 

(Шведська траснаціональна корпоряція)

Курс «Регіональна економіка» допоможе вам розібратися з
основними методами і способами 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.



МЕТА КУРСУ: СФОРМУВАТИ У СТУДЕНТІВ ЦІЛІСНУ СИСТЕМУ ЗНАНЬ СТОСОВНО
ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
КРАЇНИ, МОНІТОРИНГУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ТА ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСЬКОГО
КОМПЛЕКСУ ПРИ РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННІ ВСІХ ВИДІВ РЕСУРСІВ

Компетентності Результати навчання

Здатність обґрунтовувати

напрями ефективної

реалізації макроекономіч-
ної політики стимулювання

економічного зростання

економіки регіонів

Вміти використовувати переваги регіону і підбирати

конкретні засоби та інструменти для належного

управління продуктивними силами регіону.
Вміти аналізувати, раціонально та критично оцінювати

систему територіального поділу праці, раціонально

застосовувати інструменти регулювання регіонального

відтворення.
Вміти планувати, формувати, здійснювати оцінку 

ефективності заходів регіональної економічної політики з 

метою вирівнювання ступенів соціально-економічного 

розвитку регіонів країни.
Вміти аналізувати галузеву структуру регіонального

господарського комплексу



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ 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 у системі територіального поділу праці

Тема 4. Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації

Тема 5. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

Тема 6. Природно-ресурсний потенціал України

Тема 7. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

Тема 8. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

Тема 9. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція у європейські та інші світові 
структури

Тема 10. Управління природокористуванням. Система екологічної інформації


