Навчальна дисципліна «Регіональна економіка» належить до циклу: професійнопрактичної підготовки.
Предмет навчальної дисципліни: закономірності та принципи територіальної
організації виробництва у розрізі регіонів країни, ефективності галузей народного
господарствана різних рівнях — населений пункт, адміністративний район, область та
країна в цілому.
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна одночасно може вивчатися
з
«Філософією», «Політологією», «Економічною теорією» та «Економічною історією».
Сприяє подальшому вивченню таких дисциплін як «Політекономія», «Мікроекономіка»,
«Макроекономіка», «Менеджмент», «Економіка підприємництва» та ін.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: щодо
теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України,
сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння
навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання :
- економічних законів та категорій, що пов’язані з розміщенням продуктивних сил
і регіональною економікою;
- основних ознак сучасної ринкової економіки та особливості регіонального
розміщення подуктивних сил;
- сучасного стану української економіки та перспектив структурних зрушень в
економіці;
- галузевої та територіальної структури народного господарства та методів
обґрунтування розміщення виробництва та інвестицій.
уміння:
- проаналізувати економічну ситуацію в країні;
- охарактеризувати економічні закони та категорії, що пов’язані розміщення
продуктивних сил;
- визначати динаміку обсягів виробництва по головним галузям та товарним
групам;
- аналізувати обсяги виробництва по головним галузям та товарним групам;
- визначати межі найбільш ефективного державного втручання розміщення
продуктивних сил на регіональному рівня;
- створювати загальну модель міжгалузевих та територіальних зв’язків для
окремої галузі чи товарної групи;
- аналізувати фактори розташування окремого виробництва.
Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Теоретичні основи регіональної економіки
Тема 2. Основні поняття регіональної економіки. Розвиток теорій регіональної
економіки
Тема 3. Форми розміщення й територіальної організації продуктивних сил
Тема 4. Природно-ресурсний потенціал в системі регіональної економіки
Тема 5. Трудоресурсний потенціал в системі регіональної економіки
Тема 6. Виробничий комплекс України
Тема 7. Економічне районування України
Тема 8. Регіони в конкурентному ринковому середовищі
Тема 9. Теоретичні основи державної регіональної економічної політики
Тема 10. Зовнішньоекономічні зв’язки України

Учебная дисциплина «Региональная экономика» относится к циклу:
профессионально-практической подготовки.
Предмет учебной дисциплины: закономерности и принципы территориальной
организации производства в разрезе регионов страны, эффективности отраслей народного
хозяйства на различных уровнях - населенный пункт, административный район, область и
страна в целом.
Междисциплинарные связи. Дисциплина одновременно может изучаться с
«Философией», «Политология», «Экономической теории» и «Экономической историей».
Способствует дальнейшему изучению таких дисциплин как «Политэкономия»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Менеджмент»,
«Экономика
предпринимательства» и др.
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов способностей: по
теоретических и практических основ территориальной организации производительных
сил Украины, современного состояния и направлений регионального развития экономики.
Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты
после усвоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты
обучения:
знания:
- экономических законов и категорий, связанных с размещением производительных
сил и региональной экономикой;
- основных признаков современной рыночной экономики и особенности
регионального размещения продуктивных сил;
- современного состояния украинской экономики и перспектив структурных сдвигов
в экономике;
- отраслевой и территориальной структуры народного хозяйства и методов
обоснования размещения производства и инвестиций.
умения:
- проанализировать экономическую ситуацию в стране;
- охарактеризовать экономические законы и категории, связанные размещения
производительных сил;
- определять динамику объемов производства по основным отраслям и товарным
группам;
- определять границы наиболее эффективного государственного вмешательства
размещения производительных сил на региональном уровня;
- создавать общую модель межотраслевых и территориальных связей для отдельной
отрасли или товарной группы;
- анализировать факторы расположения отдельного производства.
Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Теоретические основы региональной экономики
Тема 2. Основные понятия региональной экономики. Развитие теорий региональной
экономики
Тема 3. Формы размещения и территориальной организации производительных сил
Тема 4. Природно-ресурсный потенциал в системе региональной экономики
Тема 5. Трудоресурсный потенциал в системе региональной экономики
Тема 6. Производственный комплекс Украины
Тема 7. Экономическое районирование Украины
Тема 8. Регионы в конкурентной рыночной среде
Тема 9. Теоретические основы государственной региональной экономической
политики
Тема 10. Внешнеэкономические связи Украины

Discipline "Regional economy" refers to the cycle vocational and practical training.
The subject of discipline: laws and principles of territorial organization of production in
terms of regions, sectors of the efficiency economy different levels - locality, administrative
district, region and the country as a whole.
Interdisciplinary connections. The course can be studied simultaneously with the
"philosophy", "political science", "economic theory" and "economic history". Further the study
of such subjects as "Political", "Microeconomics", "Macroeconomics", "Management",
"Economy Enterprise" and others.
The aim of the course is to develop students' abilities, on the theoretical and practical
bases of the territorial organization of the productive forces of Ukraine, the current state and
trends of regional economic development.
Requires educational and professional program students after mastering discipline must
demonstrate the following learning outcomes:
knowledge :
- economic laws and categories associated with the deployment of productive forces and
regional economy;
- the main features of a modern market economy and specific regional placement activity
forces;
- the current state of the ukrainian economy and prospects of structural changes in the
economy;
- sectoral and territorial structure of the economy and methods to study the location of
production and investment.
the ability to:
- to analyze the economic situation in the country;
- describe economic laws and categories related distribution of productive forces;
- determine the dynamics of production volumes by major industries and product groups;
- analyze production by major industries and product groups;
- determine the limits of state intervention most effective distribution of productive forces
at the regional level;
- to create a general model of inter-regional ties to a particular industry or commodity
group;
- analyze the location of individual factors of production.
Contents of the course
Theme 1. The theoretical basis of regional economics
Theme 2. Basic concepts of regional economy. The development of regional economy
theories
Theme 3. Forms accommodation and territorial organization of the productive forces
Theme 4. Natural resource potential in the regional economy
Theme 5. Post labor resource potential in the regional economy
Theme 6. The industrial complex Ukraine
Theme 7. The economic zoning of Ukraine
Theme 8. Regions in a competitive market environment
Theme 9. The theoretical basis of the state regional policy
Theme 10. Ukraine Foreign economic relations

