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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Для вивчення дисципліни необхідні базові знання для 

успішного опанування компетентностями, а також 

володіти використанням бібліографії та джерел з 

економічної літератури. 

Анотація дисципліни  Динамічний стан економічного розвитку України 

характеризується активним включенням держави у світові 

інтеграційні процеси, зокрема у сучасній економічній 

науці питанням просторової організації виробничо 

господарської діяльності надається чимало уваги. Від 

економічного стану, діяльності підприємництва залежить 

матеріальна основа існування суспільства, 

працевлаштування людей, покращення соціальних умов 

життя людей, забезпечення охорони здоров'я, належного 

медичного обслуговування, розвиток освіти, культури 

тощо. 
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Мета навчальної 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є 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. 

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, 

  - 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, 

  - обґрунтування об'єктивної необхідності 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. 

Загальні та фахові 

компетентності 

загальні компетентності: 

- Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань.  

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу як інструментарію виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів.  

- Здатність працювати самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної дисципліни, планування 

та управління часом.  

- Здатність бути критичним та самокритичним.  

- Здатність до гнучкого мислення та компетентного 

застосування набутих знань в широкому діапазоні 

практичної роботи за фахом та повсякденному житті.  

 

фахові (спеціальні) компетентності: 

- Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки 

за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним 

процесам в економіці.   

Очікувані програмні Очікувані програмні результати  навчальної 
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результати  навчальної 

дисципліни 

дисципліни 
- Демонструвати базові знання та розуміння 

економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та 

функціональних зв’язків, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем.  

- Демонструвати навички володіння загальнонауковими 

та спеціальними методами дослідження економічних явищ 

і процесів на підприємстві.  

Основна тематика 

дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
Соціально-економічні основи управління національним та 

регіональним розвитком України 

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 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Характеристика потенціалу України та особливості його 

використання 

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 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

При оцінюванні знань студентів з дисципліни «Регіональна 

та національна економіка» використовуються наступні 

методи і форми контролю: 

 поточний контроль – усне (індивідуальне, фронтальне, 

комбіноване) та письмове опитування, виконання тестових 

завдань, розв'язання практичних завдань  

 тематичні контрольні роботи 

 залік 

Бали нараховуються за виконання завдань аудиторної 

роботи, практичних, робіт, контрольних (модульних) 

завдань, тестів. 

Форми поточного контролю включають (у тому числі): 

–   бали за творчий підхід в процесі наукового пошуку;  
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– бали за опрацювання літератури та електронних джерел 

за темою дослідження;  

–  бали за складання тестів;  

–  бали за роботу в команді;  

–  бали за комплексність реферату/доповіді;  

– бали за зміст і форму презентації результатів виконаних 

завдань та досліджень. 

Семестрове оцінювання результатів у формі заліку 

проводиться за 100-бальною системою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• поточний усний, письмовий, тестовий контроль - 60% 

семестрової оцінки; 

• залік - 40% семестрової оцінки.                                                                        

Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Студент повинен здавати роботи у визначені викладачем 

терміни. Роботи, що здаються з порушенням термінів без 

поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використані джерела. Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, програма Kahoot). 

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн 

формі за погодженням із вищим керівництвом). 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

При викладання дисципліни «Регіональна та національна 

економіка»,  як: лекції проблемного характеру, міні-лекції, 

робота в малих групах, кейс-методи, дидактичні ігри, 

презентації, мозкові атаки, рольові бізнес-ігри.  

За джерелами знань використовуються такі методи 

навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція; наочні – 

демонстрація, ілюстрація; семінарські та   практичні 

заняття, вправи. 

За характером логіки пізнання використовуються такі 

методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-

синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності 

використовуються методи: проблемний, частково-

пошуковий, дослідницький. 
Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

Рекомендовані джерела 

Основна література 

1. Аванесова Н. Е. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 

[Текст]: підручник / Н. Е. Аванесова ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 
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архітектури. - Харків : Щедра сади плюс, 2015. - 223 с. 

2. Дадашев Б. А. Регіональна економіка [текст] : навчальний посібник / 

Б. А. Дадашев,П. Гордієнко, В. В. Обливанцов. - К. : «Центр учбової 

літератури», 2014. - 202 с. 

3. Дмитрієв І.А., ШевченкоиІ.Ю.І. Регіональна економіка: навчальний 

посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів закладів 

вищої освіти /І.А. Дмнтрієв, X.: ФОП Бровін О.В.,2018. – 284 с. URL: 

https://vseosvita.ua/library/regionalna-ekonomika-navcalnij-posibnik-

praktikum-126637.htlm 

4. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник / Е.А. Зінь. - К.: ВД 

«Професіонал», 2007. - 528 с. 

5. Лишиленко В.І. Регіональна економіка: Підручник для студ. вищ. 

навч. закл. / В.І. Лишиленко. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 384 с. 

6. Манів З.О. Регіональна економіка : навчальний посібник / З.О. Манів, 

І.М. Луцький, С.З. Манів. - Львів : «Магнолія 2006», 2011. - 639 с. 

7. Манів, З.О. Регіональна економіка: навч. Посіб. / З.О. Манів. - К.: 

Ліра-К, 2015. -576 с 

8. Мартусенко І.В. Регіональна економіка: підручник / І.В. Мартусенко, 

Б.В. Погріщук. - Тернопіль: Крок. - 2015. - 626 с. 

9. Старостенко Г. Г„ Онишко С. В., І (основа Т. В. Національна 

економіка, навч. посібник. К.: Ліра –К. 2016. 432 с. URL: http://lira-

k.com.ua/preview/l2048.pdf 

10. Сімків Л.С. Регіональна економічна політика: чинники формування, 

пріоритети та механізми реалізації: монографія. Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2018. 380 с. 

11. Пепа Т.В., Чернюк Л.Г., Мазур Г.О. Макрорегіони в системі сталого 

просторового розвитку продуктивних сил України. - Вінниця : ТОВ 

МеркьюріПоділля». - 2013. - 332 с. 

12. Регіональна економіка: Навч. посіб. для студентів ВНЗ, фахівців, 

науковців / Шевчук Л.Т. — К., 2011. — 319 с. 

13. Регіональна економіка: Підручник / Є.П. Качан, Г.П. Баб'як, Л.П. 

Запорожан [та ін.]; за ред. Є. П. Качана. - Київ: Знання, 2011. - 670 с. 

14. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / 

С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф., чл..-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. - 2-ге вид., без змін. 

- К.: КНЕУ, 2007. - 992 с. 

15. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник. 

— 9- те вид., перероб. і допов. / За ред. В.В. Ковалевського. — К., 2009. 

— 373 с 

16. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні / НАН 

України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України» ; наук. редактор В. Кравців ; [наук. координатор С. Л. 

Шульц. - Львів, 2016. - 218 с. (Серія «Проблеми регіонального 

розвитку») 

17. Топчієв О.Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального 

розвитку і регіональної політики: навч. посібник / О.Г. Топчієв, Д.С. 

Мальчикова, В.В. Яворська. - Херсон: ОЛДІПЛЮС, 2015. - 370 с. 

18. Azis Iwan Jaya. Regional Economics: Fundamental Concepts, Policies, 

And Institutions. World Scientific, 2019. -184 р. 

19. Hardback. Regional Economic Advantage. The International Library of 
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Critical Writings in Economics series. Publication Date: 2019 ISBN: 978 1 

78643 767 9 Extent: 960 pp      

Допоміжна література 

1. Сімків Л.С, Національна та регіональна економіка: 

методичні вказівки для самостій¬ної роботи. Івано-

Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 37 с. 

2. Економіко-управлінські аспекти трансформації та 

інноваційного розвитку соціально-економічних систем в 
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