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Мета навчальної дисципліни - формування знань
стосовно теоретичних і практичних засад
територіальної організації продуктивних сил
України, сучасного стану та напрямів регіонального
розвитку економіки, територіальної та галузевої
структури господарського комплексу при
раціональному використанні всіх видів ресурсів.
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Завдання навчальної дисципліни
опанування знань про базові поняття національної і регіональної
економіки, засади її функціонування основні економічні показники,

засвоєння теорії національної та регіональної економіки, а також
поєднання економіки і регіонального розвитку

оволодіння знаннями про територіальну й галузеву структуру 

господарського комплексу України та її регіонів

обґрунтування об'єктивної необхідності раціонального та ефективного
використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів
регіонів країни

вивчення сутності національної та регіональної економічної
політики, програмування та прогнозування національного і  
регіонального розвитку, бюджетно-фінансового регулювання
розвитку регіонів, опанування форм здійснення прикордонного та 
міжрегіонального співробітництва,

засвоєння принципів раціонального природокористування та 

охорони навколишнього середовища, понять про екологічний

моніторинг, екологічні нормативи і стандарти



Загальні відомості про 
дисципліну

Необхідні базові знання для успішного
опанування компетентностями, а також
володіти використанням бібліографії та 
джерел з економічної літератури.
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Тип дисципліни:

вибіркова

Лекції:

10 год.– денна

4 год. – заочна

Практичні заняття:

20 год.– денна

0 год. – заочна

Самостійна робота:

90 год.– денна

116 год.– заочна
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Основна тематика дисципліни
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування 
економіки регіонів

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

Тема 7. Господарський комплекс, його структура і трансформація в ринкових умовах

Тема 8. Природний і трудоресурсний потенціал України

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і 
розміщення

Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

Тема 11. Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку

Тема 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та інші світові 
структури

Тема 13.  Фактори сталого розвитку продуктивних сил



Методи навчання

ПрезентаціїЛекції проблемного 

характеру
01 02

Дидактичні ігриРобота в малих групах03 04

Рольові бізнес-ігриКейс-метод05 06



Семестрове оцінювання

Семестрове оцінювання результатів у

формі заліку проводиться за 100-

бальною системою.

Залік

40 % - семестрової оцінки

Поточний усний, письмовий, 

тестовий контроль

60 % семестрової оцінки
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Силабус
навчальної
дисципліни

Робоча
програма

Конспект 
лекцій

Рекомендована 
література

Презентаційний
матеріалМетодичні вказівки 

до практичних занять

Методичні вказівки
до самостійної

роботи

Методичні вказівки до 
контрольних робіт

Перелік питань на 
залік

Навчально-методичне 
забезпечення 
дисципліни



Прагніть бути не просто успішною людиною, а 
цінним.
Альберт Ейнштейн (Albert Einstein)



Образец текста

Второй уровень
Третий уровень

Четвертый уровень
Пятый уровень

kohut.yulia@kmf.org.ua Дякую за увагу!
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