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види занять 

Денна форма навчання: лекції (12 год.), лабораторні (24 год.), самостійна робота (64 
год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність: Роботи студентів є їх оригінальними дослідженнями та 
міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що студенти 

відвідають усі зайняття курсу.  
За об’єктивних причин (наприклад хвороба, працевлаштування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Протягом усього курсу навчання у здобувачів вищої освіти активно розвиваються 
автономні навички, які допомагають у пошуку додаткової інформації за темою, що 
не увійшла до переліку тем змістових модулів та виступити з презентацією чи 

доповіддю додатково (оцінюється окремо). 

Що будемо вивчати? закономірності територіального розвитку і розміщення продуктивних сил, наукових 
засад регіональної економічної політики, практичного значення регіонального 
підходу до управління соціально-економічним розвитком територій, ролі 

зовнішньоекономічних зв’язків в економічному розвитку України. 

Чому це треба 
вивчати? 

Мета: сформувати у студентів теоретичні основи сутності регіональної економіки,  
знання щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації 
продуктивних сил України, сучасного стану, напрямів та особливостей 
регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та 

свідомості спеціалістів.  

Яких результатів 
можна досягнути? 

Здатний визначати економічні стратегії країни та їх регіональні стратегічні 
пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів у контексті 
глобальних проблем людства і асиметричності розподілу світових ресурсів. 

Здатний визначати сутність економічних інтересів держави.  
Здатний використовувати теоретичні основи регіональної економіки для 

проведення суспільно-географічних досліджень. 
Здатний визначати місце окремих регіонів в економічному просторі України. 

Як можна 

використати набуті 
знання та уміння? 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема 
завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність визначати та аналізувати показники соціально-економічного розвитку 
регіонів України, показники сучасного стану та напрямки регіонального розвитку 
економіки;  

Здатність обирати оптимальний варіант розміщення продуктивних сил з 
урахуванням конкретної виробничої та екологічної ситуації. 



Зміст дисципліни Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 
формування економіки регіонів. Економічне районування як науковий метод 
територіальної організації народного господарства. Регіон у 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 трудовий потенціал економіки України. Міжгалузеві 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 в європейські та 
інші світові структури. Сталий розвиток продуктивних сил. Економіка 
природокористування та охорони навколишнього середовища.  

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять, дискусій, індивідуальних занять, самостійної 
роботи, проблемних бесід; використання методу кейсів, творчих індивідуальних 
завдань; виконання модульного та підсумкового контролю 

Міждисциплінарні 
зв’язки 

"Основи економічної теорії", "Економічна і соціальна географія", "Географія 
світового господарства". «Демографія», «Політологія». 
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Поточний контроль Виконання лабораторних завдань і модульних контрольних робіт, дискусія, 
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