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Ефективність функціонування економіки України значною мірою визначається якістю взаємодії її 

структурних елементів. Кількісні та якісні зміни визначаються при аналізі галузевої, територіальної та 

управлінської складових функціональної структури економіки. Регіональний аспект є інтегруючим, оскі-

льки саме в регіонах створюються передумови для сталого економічного зростання держави в цілому. 

Першочерговим завданням на шляху регіональної інтеграції України є дотримання при реформуванні 

господарського механізму принципу розширення міжрегіональної взаємодії на ринках товарів, послуг, 

капіталів і праці.  

Виконання всього різноманіття завдань, що постають на шляху інтеграції регіонів у єдиний економіч-

ний і гуманітарний простір держави потребує оцінки регіонального потенціалу, діючого господарського 

механізму та особливостей їх економічного і соціального розвитку. Підготовку спеціалістів економічного 

профілю з цих питань і забезпечує дисципліна «Регіональна економіка». 

Регіональна економіка – галузь економічної науки, що вивчає сукупність економічних та соціальних 

факторів і явищ, що обумовлюють формування й розвиток продуктивних сил і соціальних процесів у 

регіональній системі країни й кожному регіоні. 

Мета дисципліни: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організа-

ції продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також 

економічних знань, мислення та свідомості економістів. 

Завдання дисципліни: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових 

засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну й галузеву структуру 

господарського комплексу України та її регіонів; об’єктивну необхідність 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. 

Предмет дисципліни: господарський комплекс України та її регіонів. 

 

У результаті вивчення курсу дисципліни студент має знати: 

– закономірності, принципи і фактори розміщення продук-тивних 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: 

– визначати головні фактори, що впливають на розміщення економічних об’єктів і галузей; 

– обґрунтовувати територіальну організацію господарства певного регіону України; 

– оцінювати природний і демографічний потенціал регіонів України; 

– прогнозувати перспективи і напрями розвитку економіки регіонів України; 

– використовувати економічні важелі раціонального природо-користування. 

Дані методичні вказівки розраховані на студентів заочної форми навчання економічних спеціальнос-

тей вищих навчальних закладів. Вона передбачає вивчення теоретико-методологічних і методичних ос-

нов регіональної економіки і галузей суспільного господарства, умов і факторів територіальної організа-

ції продуктивних сил України, принципів економічного районування, природно-ресурсного потен-ціалу 

країни, демографії, особливостей територіального поділу праці та розміщення продуктивних сил еконо-

мічних регіонів України, аналізу її зовнішньоекономічних зв’язків та місце України у світовому терито-

ріальному поділі праці, що дасть можливість майбутньому фахівцеві розв’язувати проблеми, орієнтую-

чись на економічні перспективи і виходячи з аналітичної оцінки економічних реалій. 

Для самостійного вивчення дисципліни в методичних вказівках надані теми, їх зміст та література, у 

яких розкривається кожна тема та питання до іспиту. 

 


