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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень 
Галузь знань – 05  Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма –  Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни – 5 кредитів ЄКТС. 

Статус дисципліни – вибіркова. 
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій. 
Кафедра – економіки та менеджменту. 

Курс – 2; семестр – 4; вид підсумкового контролю – залік. 
Мова навчання – українська. 
Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; 
статистичні, методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень. 
Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ifmeit/navch-zab/051-cybernetics/ 
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Денна ІІ ІV 150/5 50 26 - 24  100 - + - 

2. Викладач: канд. екон. наук, доц. Павло Скотний,  
e-mail: skotnyy@ukr.net, тел. 050 317 48 83 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни  

 

Мета навчальної дисципліни «Регіональна економіка» полягає у формуванні 

системи спеціальних знань з проблем ефективного розміщення продуктивних сил, сучасного 

стану та напрямів регіонального розвитку економіки, територіальної та галузевої структури 

господарського комплексу України, раціонального використання всіх видів ресурсів в 

умовах глобалізації та регіоналізації суспільно-економічних відносин. 

 

Результати навчання.  
Згідно з Програмними результатами навчання студенти повинні: 

а) знати предмет, завдання навчальної дисципліни «Регіональна економіка» та зміст її 

основних складових; систему закономірностей та принципів територіальної організації 

продуктивних сил; особливості розвитку окремих галузей, сфер та видів діяльності, їх 

регіональні аспекти; економіку окремих регіонів, об'єктивні передумови їх економічного 

розвитку; регіональні економічні процеси та їх наслідки; систему органів галузевого та 

територіального управління; основні аспекти природокористування територій України; 

основні проблеми економіки регіонів України та напрями їх вдосконалення. 

mailto:skotnyy@ukr.net


б) уміти: використовувати отримані знання при аналізі економічних процесів та 

оцінці господарського комплексу регіонів України; орієнтуватися в системі територіальної 

організації та комплексно-пропорційного розвитку продуктивних сил; збирати фактичні дані, 

аналізувати й оцінювати їх допустимість, достовірність та достатність для прийняття 

правильних рішень. 

 

Компетентності (як можна користуватися набутими знаннями та вміннями) .  

Загальні компетентності: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

Фахові компетентності: 

 Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами.  

 Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави.  

 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

 Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію.  

 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

 

Пререквізити дисципліни. Основою для вивчення є такі дисципліни: «Економічної теорія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка». 

 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання, вміння будуть використані при: вивченні 

дисциплін «Прогнозування соціальноекономічних процесів», «Інформаційні системи в 

економіці та підприємництві», «Міжнародні економічні відносинивиконанні» 

індивідуальних дослідницьких завдань з даних дисциплін, підготовці та написанні 

кваліфікаційної  роботи.  

 

4. Програма дисципліни.  

 

Зміст основних розділів дисципліни.  

 

Тема 1. Предмет, методи та завдання дисципліни «регіональна економіка». 

Предмет регіональної економіки. Основні методи дослідження, які використовуються 

у регіональній економіці.  Мета і завдання регіональної економіки.  

Тема 2. Регіон у системі територіального поділу праці. Основні теорії 

регіонального розвитку. 

 Об'єктивні основи просторової організації економіки. Основні теоретичні уявлення 

про регіон. Термінування регіонів. Основи класичних теорій регіону і регіональної 

економіки.  

Тема 3. Принципи розвитку та закономірності формування економіки регіонів. 

Економічне районування та територіальна організація господарства. 

Сутність законів регіонального розвитку. Закономірності соціально-економічного 

розвитку регіонів. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування. Економічні 

райони та територіальна організація господарства України. Проблеми удосконалення 

економічного районування України.  

Тема 4. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил. 



Сутність та склад факторів регіонального розвитку. Історико-економічні фактори. 

Фактори економіко-географічного положення. Природно-ресурсні фактори. Демографічні 

фактори регіонального розвитку.  Соціально-економічні фактори. Науково-технічний 

прогрес як фактор розвитку регіонів. Адміністративно-територіальний фактор. Інноваційний, 

фінансовий, транспортний та інші фактори розвитку регіональної економіки. Регіональне 

зростання та міжрегіональна нерівність. 

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. 

Визначення регіональної політики, її мета і завдання. Інституційний механізм 

реалізації регіональної політики.  Інвестиційний механізм реалізації регіональної політики. 

Реалізація механізму міжбюджетних та податково-бюджетних відносин. Ціновий аспект 

механізму реалізації регіональної політики. Механізми реалізації структурно-територіальних 

проблем регіональної політики.  

Тема 6. Господарський комплекс України. Природний та трудовий потенціали 

України. 

Сутність господарського комплексу, структура суспільного виробництва. Економічна 

взаємодія інституціональних одиниць та їх фіксація у регіоні через систему національних та 

регіональних рахунків. Регіональні ринки як елементи господарського комплексу. Зв’язки та 

суспільні форми організації виробництва в господарському комплексі України. Природно-

ресурсний потенціал України. Трудоресурсний потенціал України.  

Тема 7. Міжгалузеві господарські комплекси. 

Паливо-енергетичний комплекс. Металургійний комплекс.  Машинобудівельний 

комплекс. Хіміко-лісовий комплекс. Агропромисловий комплекс.  Будівельний комплекс.  

Транспортний комплекс. Соціальний комплекс.  Рекреаційний комплекс.  

Тема 8. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних 

систем. 

Загальні особливості розвитку економічних районів України на сучасному етапі. 

Регіональна економічна ситуація. Регіональна етнокультурна ситуація. Регіональна соціальна 

ситуація. Регіональна фінансова ситуація. SWOT-аналіз та перспективи розвитку 

економічних районів. 

Тема 9. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та 

інші світові структури. 

Міжнародна економічна інтеграція, її сутність, види, типи та форми.  Експортний 

потенціал України. Регіональний аспект зовнішньоекономічних зв’язків України. 

Законодавче середовище транскордонного співробітництва. Організація процесів розробки 

транскордонних проектів.  

Тема 10. Фактори сталого розвитку продуктивних сил. 

Сталий розвиток продуктивних сил. Економічні та соціальні фактори, які 

забезпечують сталий розвиток продуктивних сил. Концепція сталого розвитку продуктивних 

сил. Взаємодія суспільства і природи: еколого-економічні протиріччя. Основні принципи 

раціонального природокористування. 

 

Тематика практичних занять.  

1. Предмет, методи та завдання дисципліни «регіональна економіка». 

2. Регіон у системі територіального поділу праці.  

3. Основні теорії регіонального розвитку. 

4. Принципи розвитку та закономірності формування економіки регіонів.  

5. Економічне районування та територіальна організація господарства. 

6. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил. 

7. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. 

8. Господарський комплекс України.  

9. Природний та трудовий потенціали України. 

10. Міжгалузеві господарські комплекси. 

11. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем. 



12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші 

світові структури. 

13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил. 

 

Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 

знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на 

практиці. Індивідуальне завдання виконується у формі реферату. Обсяг індивідуального 

завдання – 5-12 сторінок формату А4 Структура індивідуального завдання складається зі 

вступу, результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел. 

 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань: 

1. Адміністративно-територіальний поділ праці України. 

2. Актуальні проблеми розміщення продуктивних сил України. 

3. Вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів. 

4. Вплив фактора кон’юнктури світового ринку на розвиток і розміщення 

продуктивних сил України. 

5. Депресивні регіони в Україні і механізми інвестування їхнього розвитку.  

7. Еволюція процесу розміщення продуктивних сил. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Предмет, мета і завдання регіональної економіки.  

2. Основні методи дослідження, які використовуються у регіональній економіці 

3. Основи класичних теорій регіону і регіональної економіки.  

4. Закономірності соціально-економічного розвитку регіонів.  

5. Економічні райони та територіальна організація господарства України.  

6. Фактори регіонального розвитку.  

7. Регіональне зростання та міжрегіональна нерівність. 

8. Регіональної політики, її мета і завдання.  

9. Механізми реалізації регіональної політики.  

10. Господарські комплекси, структура суспільного виробництва регіонів України.  

11. Регіональні ринки як елементи господарського комплексу.  

12. Природно-ресурсний потенціал України.  

13. Трудоресурсний потенціал України.  

14. Паливо-енергетичний комплекс.  

15. Металургійний комплекс.   

16. Машинобудівельний комплекс.  

17. Хіміко-лісовий комплекс.  

18. Агропромисловий комплекс.   

19. Будівельний комплекс.   

20. Транспортний комплекс.  

21. Соціальний комплекс.   

22. Рекреаційний комплекс.  

23. Загальні особливості розвитку економічних районів України на сучасному етапі. 

Регіональна економічна ситуація.  

24. Регіональна етнокультурна ситуація.  

25. Регіональна екологічна ситуація.  

26. Регіональна фінансова ситуація.  

27. Регіональний аспект зовнішньоекономічних зв’язків України.  

28. Економічні та соціальні фактори, які забезпечують сталий розвиток продуктивних 

сил.  

29. Концепція сталого розвитку продуктивних сил.  

30. Основні принципи раціонального природокористування. 

 

5. Місце проведення занять (локація).  



Згідно з розкладом в аудеторії по вул. Стрийська З, під час дистанційної навчання платформа 

Zoom: 712 5444 9349, код: 6AQ3yq  

 

6. Інформація про консультації. Не передбачено навчальним навантаженням. 

 

7. Система оцінювання.  

Вид контролю – залік.  

Методи та форми контролю.  

Засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з дисципліни 

перевіряється усним опитуванням, контрольними роботами, виконанням індивідуального 

завдання, співбесідою з лектором та заліком.  

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Форма контролю Кількість балів 

Письмові контрольні роботи  30 (2×15) 

Усні відповіді 30 

Індивідуальне завдання 20 

Самостійна робота 10 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за 

шість усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0, 1, 2, 3, 4 або 5 

балів.  

Письмові контрольні роботи проводяться після вивчення студентами завершеного за 

змістом обсягу навчального матеріалу та передбачають виконання аналітичних, тестових та 

ситуаційних завдань з дисципліни.  

Захист індивідуального завдання відбувається за два тижні до завершення семестру у 

позааудиторний час. Критерії оцінювання індивідуального завдання: повнота розкриття теми 

– 10 балів, рівень самостійності роботи – 3 бали, якість мовного оформлення, якість 

бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури у тексті роботи – 2 бали, 

захист індивідуального завдання – 5 балів. 

Самостійна робота – опрацьоване питання із запропонованого переліку – оцінюється у 

5 балів: розкриття питання повною мірою – 3 бали, вміння робити узагальнення та висновки 

– 2 бали. Щоб отримати 10 балів (максимально), потрібно опрацювати 2 питання. 

Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як сума балів з усіх видів 

навчальної роботи. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, 

національною і ЄКТС. Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі 

і оцінюється за стобальною шкалою. 

8. Питання до заліку (перелік питань).  

1. Предмет регіональної економіки.  

2. Основні методи дослідження, які використовуються у регіональній економіці.  

3. Мета і завдання регіональної економіки.  

4. Основні теорії регіонального розвитку.  

5. Об'єктивні основи просторової організації економіки.  

6. Основи класичних теорій регіону і регіональної економіки.  

7. Сутність законів регіонального розвитку.  

8. Закономірності соціально-економічного розвитку регіонів.  

9. Принципи розвитку регіональної економіки. 

10. Історико-економічні фактори регіонального розвитку. 

11. Фактор економіко-географічного положення регіонального розвитку. 

12. Природно-ресурсні фактори регіонального розвитку. 

13. Демографічні фактори регіонального розвитку. 



14. Соціально-економічні фактори регіонального розвитку. 

15. Науково-технічний прогрес як фактор розвитку регіонів. 

16. Адміністративно-територіальний фактор регіонального розвитку. 

17. Напрямки регіонального аналізу.  

18. Регіональне зростання та міжрегіональна нерівність.  

19. Міжрегіональні зв'язки та відкритість регіональних економік.  

20. Регіональні стратегії розвитку.  

21. Розвиток теорії економічного районування. 

22. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування. 

23. Економічні райони та територіальна організація господарства України.  

24. Визначення регіональної політики, її мета і завдання.  

25. Інституційний механізм реалізації регіональної політики.   

26. Інвестиційний механізм реалізації регіональної політики.  

27. Реалізація механізму міжбюджетних та податково-бюджетних відносин. 

28. Сутність господарського комплексу, структура суспільного виробництва.  

29. Економічна взаємодія інституціональних одиниць та їх фіксація у регіоні через 

систему національних та регіональних рахунків.  

30. Регіональні ринки як елементи господарського комплексу.  

31. Зв’язки та суспільні форми організації виробництва в господарському комплексі 

України. [ 

32. Природно-ресурсний потенціал України. 

33. Трудоресурсний потенціал України.  

34. Фінансові ресурси регіонів.  

35. Паливо-енергетичний комплекс.  

36. Металургійний комплекс.   

37. Машинобудівельний комплекс.  

38. Хіміко-лісовий комплекс. 

39. Агропромисловий комплекс.   

40. Будівельний комплекс.   

41. Транспортний комплекс.  

42. Соціальний комплекс.   

43. Рекреаційний комплекс.  

44. Регіональний аспект зовнішньоекономічних зв’язків України. 

45. Транскордонне співробітництво регіонів України.   

46. Законодавче середовище транскордонного співробітництва. 

47. Організація процесів розробки транскордонних проектів.  

48. Економічні та соціальні фактори, які забезпечують сталий розвиток продуктивних 

сил.  

49. Концепція сталого розвитку продуктивних сил.  

50. Взаємодія суспільства і природи: еколого-економічні протиріччя.  

51. Процес, основні види та напрями природокористування.  

52. Основні принципи раціонального природокористування.  

53. Екологізація як метод раціонального природокористування. 

 

9. Політика дисципліни (система вимог до здобувача освіти). Політика дисципліни 

ґрунтується на дотриманні принципів академічної доброчесності, зокрема недопущенні 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та 

підсумкового контролю. Студент повинен дотримуватися вимог «Кодексу академічної 

доброчесності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 

(http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf) та «Антикорупційної 

програми Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 

(http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf). 

http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf
http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf


Студент має виконати усі види навчальної роботи, передбачені робочою навчальною 

програмою. Пропущене практичне заняття студент має відпрацювати у вигляді виконання 

завдань з теми. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси (основна та додаткова 

література, інтернет-ресурси). 

Основна література: 

1. Гавкалова  Н. Л.  Регіональна економіка : підручник / За заг. ред. проф. Н. Л. Гавкалової. 

– Х. : ВД "ІНЖЕК", 2011. – 464 с.  

2. Дадашев Б. А. Регіональна економіка : навчальний посібник / 

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

літератури», 2014. – 202 с. 

3. Долішній М.І. Регіональна політика: методологія, методи, практика / ред. кол.: відп. ред. 

М.І. Долішній. – Львів, 2001. – 700 с.  

4. Заблоцький Б. Ф. Регіональна економіка; Навч. посібник. – Львів: Новий світ-2000, 2007. 

– 548 с. 

5. Зінь Е. А. Регіональна економіка: Підручник. – К.: «ВД «Професіонал», 

2014. – 528 с. 

6. Іщук С. І. Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика : 

підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий; Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 447 с. 

7. Кравців  В.С. Розвиток транскордонного співробітництва : науково-аналітична доповідь / 

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

України»; наук. редактор В.С. Кравців. – Львів, 2015. – 52 с. 

8. Лишиленко В. І. Регіональна економіка : підручник [для студ. Вищ. Навч. закл.] / В. І. 

Лишиленко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 225 с. 

9. Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво : посібник / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов. 

– Київ : Крамар, 2011. – 259 с. 

10. Румянцев А .П. Міжнародна економіка / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.. 

– К. : Знання-прес, 2006. – 479 с. 

11. Семенов В. Ф. Регіональна економіка : навч. посібник / за ред. В.Ф. Семенова. – К. : ЦУЛ, 

2013. – 566 с. 

12. Сєрікової Т. М. Регіональна економіка у схемах і таблицях : навчально-практичний 

посібник / Т. М. Сєрікова, Н. К. Гіковата, Г. М. Шумська; за заг. ред. канд. екон. наук. 

доцента Сєрікової Т. М. – Х. : Вид ХНЕУ, 2011. – 176 с.  

13. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія : підручник /А. С Філіпенко. – 

К. : Либідь, 2006. – 392 с.  

Додаткова література: 

14. Мікула Н. А. Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного 

співробітництва / Кол. авторів за ред. д.е.н., проф. Мікули Н. А. / НАН України. Ін-т 

регіональних досліджень– Львів, 2010. – 150 с. 

15. Процишин О. Р., Скотний П. В. Формування туристичної привабливості Дрогобиччини. 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Зб. наук. Праць ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». 2020.  №1 (141). С.21 – 

28.  

16. Радзієвська С. О. Глобальна  економіка:  конспект  лекцій  для  студентів економічних  

напрямів  підготовки  усіх  форм  навчання / C.О. Радзієвська. – К.: «СІК ГРУП 

УКРАЇНА», 2015. – 344 с. 



17.  


