2. ТЕМИ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1
Теоретичні і практичні основи регіональної економіки (3 змістовні модулі)
1.1. Вступ до регіональної економіки. Теоретичні основи
Регіональна економіка: сутність, причини виникнення, предмет, об’єкт і завдання
дисципліни.
Основні поняття регіональної економіки. Аналіз теорій і концепцій регіонального
розвитку в історичному аспекті. Методи теоретичного обґрунтування територіальної
організації економіки.
Закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил та формування
економіки регіонів.
Література: 1, 2, 4, 5.
1.2. Економічне районування України. Регіональна економічна політика
Регіон у системі територіального поділу праці. Економічне району-вання як метод
регулювання територіальної організації господарства. Сучасні моделі суспільноекономічної регіоналізації України та їх характеристика.
Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації
регіональної політики. Прогнозування, плану-вання та програмування регіонального
розвитку. Національна й загальна регіональна політика країн ЄС. Регіональна політика
країн з розвинутою ринковою економікою. Структурно-інвестиційна політика в регіонах України.
Література: 5, 12, 13, 15, 20.
1.3. Природно-ресурсний потенціал регіональної економіки
Природні ресурси: види, класифікація, оцінка. Природно-ресурсний потенціал і природокористування регіонів України (паливо-енергетичні, рудні, нерудні, водні, земельні, рекреаційні ресурси та їх потенціал в Україні).
Трудові ресурси, трудовий потенціал України, демографічні передумови в регіональному аспекті.
Література: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.
МОДУЛЬ 2
Економіка регіонів України
(3 змістовні модулі)
2.1. Господарський комплекс України. Його структура і трансформація в ринкових умовах

Паливо-енергетичний комплекс, гірничо-металургійний комплекс, машинобудівний
комплекс, хімічний комплекс, лісовиробничий комплекс, легка промисловість, агропромисловий комплекс, транс-портна система, рекреаційний комплекс, будівельний комплекс, транспортний комплекс, виробництво товарів народного споживання, комплекс
соціальної інфраструктури та сфери послуг.
Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення.
Література: 2, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 20, 21.
2.2. Економіка регіонів України
Економіка регіонів України як єдність регіональних соціально-економічних систем,
стан і перспективи розвитку.
Література: 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 20, 21.
2.3. Україна в системі міжнародного територіального поділу праці
Міжнародні економічні зв’язки України. Економічна інтеграція України в європейські й світові структури. Економічні союзи. Міжнародна торгівля. Кредитування та інвестування. Науково-технічне співробітництво. Спільні підприємства. Експорт та імпорт послуг.
Спеціальні (вільні) економічні зони в регіонах України. Транскордонне співробітництво (Єврорегіони України). Міжнародні транспортні коридори на території України.
Література: 5, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19.
Модуль 3. Екологічні аспекти регіональної економіки (1 змістовний модуль)
Наукові засади раціонального природокористування. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації. Економічний механізм природокористування та охорони
навколишнього середовища.
Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності. Світовий досвід і
міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Література: 5, 11, 12, 17, 20.

