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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є формування 

знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації 

продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку 

економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: 

політична економія, історія економіки та економічної думки, мікроекономіка, 

макроекономіка, економіка підприємства 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 
ПРН 07: пояснювати 

моделі соціально-

економічних явищ з 

погляду 

фундаментальних 

принципів і знань на 

основі розуміння 

основних напрямів 

розвитку економічної 

науки 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, 

контрольна робота 

ПРН 07.1 знати зміст економічних 

категорій; 

ПРН 07.2 знати взаємозв’язок 

понять й показників; 

ПРН 07.3 знати господарський 

механізм функціонування на рівні 

місцевого самоврядування; 

ПРН 07.4 вміти виконувати 

економічний аналіз виробничо-

господарської діяльності на рівні 

регіонів і виявляти резерви 

підвищення ефективності та 

використання трудових, 

матеріально-технічних й 

фінансових ресурсів; 

ПРН 11: вміти 

аналізувати процеси 

державного та 

ринкового регулювання 

соціально-економічних 

та трудових відносин 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

тестові завдання, 

контрольна 

робота, 

письмовий 

екзамен 

ПРН 11.1 знати механізм 

розміщення продуктивних сил; 

ПРН 11.2 знати методи кількісної 

та якісної оцінки економічних 

явищ; 

ПРН 11.3 вміти вибрати ефективні 

виробничі, технологічні та проектні 

рішення, які забезпечували б 

інтенсифікацію та підвищення 

ефективності розміщення 

продуктивних сил; 

ПРН 17: виконувати 

міждисциплінарний 

аналіз соціально-

економічних явищ і 

проблем в однієї або 

декількох професійних 

сферах з врахуванням 

ризиків та можливих 

соціально-економічних 

наслідків 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, 

тестові завдання, 

контрольна 

робота, 

письмовий 

екзамен 

РН 17.1 знати шляхи підвищення 

ефективності використання 

потенціалу території; 

РН 17.2 вміти розрахувати 

величину потенціалу території. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Регіональна економіка 

Змістовий модуль 1 Закономірності, принципи і фактори розміщення 

продуктивних сил та формування регіональної економічної політики: 

Характеристика сутності термінів «продуктивні сили» та «регіональна економіка» як 

напрямку сучасного економічного розвитку. Обґрунтування цілей, місії, методів, 

завдання та напрямків розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. 

Сучасний етап регіонального розвитку: еволюція, сутність, функції та типи 

розміщення продуктивних сил й формування економіки регіонів. Характеристика 

факторів, принців і закономірностей розміщення продуктивних сил. Обґрунтування 

основних відмінностей між факторами розміщення продуктивних сил і факторами 

сталого розвитку. Визначення умов сутності терміну та характеристики економічних 

районів, а також змісту процесу економічного районування в процесі встановлення 

взаємозв’язку територіальної організації продуктивних сил та суспільства з 

процесом економічного районування. Використання загально-географічного 

районування для визначення головних умов формування основних районів України. 

Характеристика сутності терміну «територіальний поділ праці» щодо обґрунтування 

спеціалізації регіону та визначення ступеня його участі. Державна регіональна 

економічна політика: зміст, мета, завдання, складові, предмет, склад об'єктів і 

суб’єктів державної регіональної економічної політики, а також обґрунтування 

головних відмінностей між державною регіональною політикою, як стратегією і 

тактикою держави щодо регіональних процесів і «внутрішньою» політикою самих 

регіонів. Визначення змісту та головних складових елементів механізму державного 

регулювання, а також обґрунтування найголовніших регіональних проблем, які 

здійснюються державою за допомогою загальнонаціональних програм. 

Змістовий модуль 2 Господарський комплекс України. Економіка регіонів 

України. Міжнародні економічні зв’язки України: 

Розглянути сутність поняття «Господарський комплекс України», структуру 

Господарського комплексу України та його трансформацію в ринкових умовах. 

Обґрунтувати основні риси подібності Господарського комплексу України. 

Визначити характеристику поняття «природно-ресурсний потенціал» і 

охарактеризувати складові природно-ресурсного потенціалу України. Встановити 

основу поняття «міжгалузеві комплекси». Встановлення особливості нової ролі 

міжгалузевих комплексів у розвитку економіки України та характеристика 

основних підходів щодо формування економіки України як єдності регіональних 

соціально-економічних систем. Дослідження стану та перспектив розвитку 

економіки регіонів України та представлення характеристик формування 

напрямків міжнародних економічних зв’язків України. 

Змістовий модуль 3 Наукові засади раціонального природокористування: 

Обґрунтування проблем глобальної зміни клімату та характеристика сутності 

понять «природокористування» й «охорона природи». Обґрунтування за різними 

підходами класифікацій основних видів природокористування. На основі 

визначених принципів обґрунтування розвитку наукових засад охорони 

навколишнього середовища її раціонального використання його ресурсів. 

Характеристика сутності понять «метод спостереження», «моніторинг», 
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«екологічний моніторинг», а також інформації, що входить до складу системи 

екологічного моніторингу. Сутність термінів «контроль» та «контроль екологічний» 

й характеристика завдання екологічного контролю. Обґрунтування підходів щодо 

класифікації екологічного моніторингу, а також характеристика глобальної системи 

моніторингу навколишнього середовища. Характеристика змісту поняття 

«економіка природокористування» та визначення груп завдань й проблем, які 

постають перед нею. Зміст термінів «економічна і соціальна ефективність 

природоохоронної діяльності» та обґрунтування різновидів їх розрахунку. 
 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 34 34  52 

Змістовий модуль 1 40 16 16  8 

Змістовий модуль 2 35 11 11  13 

Змістовий модуль 3 30 7 7  16 

Підсумковий контроль 15    15 
 

6. Теми лекцій 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування регіональної економічної політики: 

Тема 1.1. Предмет, метод 

і завдання дисципліни 

Визначення поняття «продуктивних сил» і 

«регіональної економіки» як напрямку сучасного 

економічного розвитку. Місія і різноманітні цілі 

регіональної економіки. Головні напрямки розміщення 

продуктивних сил і регіональної економіки. Методи і 

завдання розміщення продуктивних сил України та 

розвитку регіональної економіки. Сутність, функції й 

типи сучасного етапу регіонального розвитку 

2 

Тема 1.2. Закономірності, 

принципи і фактори 

розміщення продуктивних 

сил та формування 

економіки регіонів 

Еволюція розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів. Закономірності, 

принципи і фактори розміщення продуктивних сил 

2 

Тема 1.3. Фактори 

сталого розвитку 

продуктивних сил 

Фактори сталого розвитку продуктивних сил. Ознаки 

подібності з факторами розміщення продуктивних 

сил. Відмінності між факторами сталого розвитку і 

факторами розміщення продуктивних сил. 

2 

Тема 1.4. Економічне 

районування та 

територіальна організація 

господарства 

Особливості поняття та характеристики економічних 

районів. Сутність процесу економічного районування, а 

також встановлення взаємозв’язку територіальної 

організації продуктивних сил та суспільства з процесом 

економічного районування. Територіально-промисловий 

комплекс як основа економічного районування. 

Кластерний аналіз, як різновид кількісного методу 

побудови класифікації. Основні особливості формування 

9 основних районів України як приклад використання 

загально-географічного районування. 

3 
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Тема 1.5. Регіон у системі 

територіального поділу 

праці 

Визначення поняття «територіальний поділ праці», 

яке є основою спеціалізації регіону та характеризує 

ступінь його участі. Проблеми територіального 

поділу праці для будь-якого регіону, які є 

визначальними, бо вони лежить в основі 

господарського управління територією. Основні 

зв’язки територіального поділу праці в процесі 

закріплення певних галузей виробництва за 

регіонами. Відмінність між різновидами 

територіального поділу праці. Специфічні риси 

географічного поділу праці, які виникають під час 

розвитку науково-технічного прогресу. 

2 

Тема 1.6. Сутність, мета і 

завдання регіональної 

економічної політики 

Сутність, мета і завдання регіональної економічної 

політики, а також на рівні держави. Склад об'єктів і 

суб’єктів державної регіональної економічної 

політики. Предмет державної регіональної економічної 

політики. Основні відмінності між державною 

регіональною політикою як стратегією і тактикою 

держави щодо регіональних процесів і «внутрішньою» 

політикою самих регіонів. Принципи державної 

регіональної економічної політики перехідного періоду 

та основні їхні відмінності між собою. Складові 

державної регіональної економічної політики. 

2 

Тема 1.7. Механізм 

реалізації регіональної 

економічної політики 

Рівні управління та, що входить до практичних 

інструментів реалізації державної регіональної 

економічної політики. Основні складові елементи 

механізму державного регулювання. Найважливіші 

регіональні проблеми, які здійснюються державою за 

допомогою загальнонаціональних програм. 

Визначення складу державного регулювання 

регіонального розвитку та економічного регулятора з 

боку держави. Параметри, за якими проводиться 

типологізація регіонів. Основний складовий елемент 

державної регіональної економічної політики, яким є 

державна регіональна фінансова політика. 

3 

Змістовий модуль 2 Господарський комплекс України. Економіка регіонів України. Міжнародні 

економічні зв’язки України: 

Тема 2.1. Господарський 

комплекс України, його 

структура і трансформація 

в ринкових умовах 

Поняття «Господарський комплекс України». 

Структура Господарського комплексу України та 

його трансформація в ринкових умовах. Основні 

риси подібності Господарського комплексу України. 

2 

Тема 2.2. Природний та 

трудоресурсний потенціал 

України 

Природні умови та ресурси є важливими 

компонентами будь якої територіальної соціально-

економічної системи. Сутність поняття «природно-

ресурсний потенціал». Складові природно-ресурсного 

потенціалу. Природно-ресурсний потенціал України. 

Виробничий та науково-технічний потенціали. 

3 

Тема 2.3. Міжгалузеві 

господарські комплекси та 

регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

Визначення поняття «міжгалузеві комплекси». 

Особливості нової ролі міжгалузевих комплексів у 

розвитку економіки України. 

1 
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Тема 2.4. Економіка 

України як єдність 

регіональних соціально-

економічних систем 

Визначення основних особливостей економіки 

України як єдності регіональних соціально-

економічних систем. 

1 

Тема 2.5. Економіка 

регіонів України: стан та 

перспективи розвитку 

Історико-географічний підхід до адміністративно-

територіального устрою регіонів України. Стан та 

перспективи розвитку економіки регіонів України. 

2 

Тема 2.6. Міжнародні 

економічні зв’язки України 

та її інтеграція в європейські 

та інші світові структури 

Поняття «геополітичний чинник». Напрямки 

міжнародних економічних зв’язків України. Основні 

особливості видів структури господарства регіону. 

2 

Змістовий модуль 3 Наукові засади раціонального природокористування: 

Тема 3.1. Наукові засади 

раціонального 

природокористування 

Проблеми глобальної зміни клімату. Визначення 

поняття «природокористування». Класифікація 

основних видів природокористування за різними 

підходами. Визначення поняття «охорона природи». 

Розвиток наукових засад охорони навколишнього 

середовища її раціонального використання його 

ресурсів на основі визначених принципів. 

2 

Тема 3.2. Екологічний 

моніторинг і система 

екологічної інформації 

Визначення понять «метод спостереження», 

«моніторинг» та «екологічний моніторинг». 

Інформація, яка входить до складу системи 

екологічного моніторингу. Напрямки діяльності 

екологічного моніторингу. Визначення термінів 

«контроль» та «контроль екологічний». Завдання 

екологічного контролю. Формування підходів 

класифікації екологічного моніторингу. Глобальна 

система моніторингу навколишнього середовища. 

Державний екологічний моніторинг. Регламентація 

державних спостережень у мережі Гідромету. «Білі 

плями» на карті державного екологічного моніторингу. 

2 

Тема 3.3. Економічний 

механізм 

природокористування та 

охорони навколишнього 

середовища 

Визначення поняття «економіка 

природокористування». Групи завдань, які стоять перед 

економікою природокористування. Групи проблем, з 

якими стикається економіка природокористування. 

Поняття «економічного механізму охорони 

навколишнього середовища». Завдання економічного 

механізму охорони навколишнього середовища. 

1 

Тема 3.4. Економічна і 

соціальна ефективність 

природоохоронної 

діяльності 

Визначення понять «економічна і соціальна 

ефективність природоохоронної діяльності». 

Різновиди розрахунку економічної і соціальної 

ефективності природоохоронної діяльності. 

1 

Тема 3.5. Світовий досвід і 

міжнародне 

співробітництво у сфері 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Історія формування світового досвіду і міжнародного 

співробітництва у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. Організації, країни, 

конвенції та інші правові сторони становлення 

міжнародного співробітництва у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

1 
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7. Теми практичних занять 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних 

сил та формування регіональної економічної політики: 

Тема 1.1. Предмет, 

метод і завдання 

дисципліни 

Визначення поняття «продуктивних сил» і 

«регіональної економіки» як напрямку сучасного 

економічного розвитку. Місія і різноманітні цілі 

регіональної економіки. Головні напрямки розміщення 

продуктивних сил і регіональної економіки. Методи і 

завдання розміщення продуктивних сил України та 

розвитку регіональної економіки. Сутність, функції й 

типи сучасного етапу регіонального розвитку 

2 

Тема 1.2. Закономірності, 

принципи і фактори 

розміщення продуктивних 

сил та формування 

економіки регіонів 

Еволюція розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів. Закономірності, 

принципи і фактори розміщення продуктивних сил 

2 

Тема 1.3. Фактори 

сталого розвитку 

продуктивних сил 

Фактори сталого розвитку продуктивних сил. Ознаки 

подібності з факторами розміщення продуктивних сил. 

Відмінності між факторами сталого розвитку і 

факторами розміщення продуктивних сил. 

3 

Тема 1.4. Економічне 

районування та 

територіальна 

організація господарства 

Особливості поняття та характеристики економічних 

районів. Сутність процесу економічного районування, а 

також встановлення взаємозв’язку територіальної 

організації продуктивних сил та суспільства з процесом 

економічного районування. Територіально-промисловий 

комплекс як основа економічного районування. 

Кластерний аналіз, як різновид кількісного методу 

побудови класифікації. Основні особливості 

формування 9 основних районів України як приклад 

використання загально-географічного районування. 

2 

Тема 1.5. Регіон у системі 

територіального поділу 

праці 

Визначення поняття «територіальний поділ праці», яке 

є основою спеціалізації регіону та характеризує ступінь 

його участі. Проблеми територіального поділу праці 

для будь-якого регіону, які є визначальними, бо вони 

лежить в основі господарського управління 

територією. Основні зв’язки територіального поділу 

праці в процесі закріплення певних галузей 

виробництва за регіонами. Відмінність між 

різновидами територіального поділу праці. Специфічні 

риси географічного поділу праці, які виникають під час 

розвитку науково-технічного прогресу. 

2 
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Тема 1.6. Сутність, мета 

і завдання регіональної 

економічної політики 

Сутність, мета і завдання регіональної економічної 

політики, а також на рівні держави. Склад об'єктів і 

суб’єктів державної регіональної економічної політики. 

Предмет державної регіональної економічної політики. 

Основні відмінності між державною регіональною 

політикою як стратегією і тактикою держави щодо 

регіональних процесів і «внутрішньою» політикою 

самих регіонів. Принципи державної регіональної 

економічної політики перехідного періоду та основні 

їхні відмінності між собою. Складові державної 

регіональної економічної політики. 

2 

Тема 1.7. Механізм 

реалізації регіональної 

економічної політики 

Рівні управління та, що входить до практичних 

інструментів реалізації державної регіональної 

економічної політики. Основні складові елементи 

механізму державного регулювання. Найважливіші 

регіональні проблеми, які здійснюються державою за 

допомогою загальнонаціональних програм. Визначення 

складу державного регулювання регіонального 

розвитку та економічного регулятора з боку держави. 

Параметри, за якими проводиться типологізація 

регіонів. Основний складовий елемент державної 

регіональної економічної політики, яким є державна 

регіональна фінансова політика. 

3 

Змістовий модуль 2 Господарський комплекс України. Економіка регіонів України. 

Міжнародні економічні зв’язки України: 
Тема 2.1. Господарський 

комплекс України, його 

структура і трансформація 

в ринкових умовах 

Поняття «Господарський комплекс України». 

Структура Господарського комплексу України та його 

трансформація в ринкових умовах. Основні риси 

подібності Господарського комплексу України. 

2 

Тема 2.2. Природний та 

трудоресурсний 

потенціал України 

Природні умови та ресурси є важливими компонентами 

будь якої територіальної соціально-економічної 

системи. Сутність поняття «природно-ресурсний 

потенціал». Складові природно-ресурсного потенціалу. 

Природно-ресурсний потенціал України. Виробничий 

та науково-технічний потенціали. 

2 

Тема 2.3. Міжгалузеві 

господарські комплекси та 

регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

Визначення поняття «міжгалузеві комплекси». 

Особливості нової ролі міжгалузевих комплексів у 

розвитку економіки України. 

3 

Тема 2.4. Економіка 

України як єдність 

регіональних соціально-

економічних систем 

Визначення основних особливостей економіки України 

як єдності регіональних соціально-економічних систем. 

1 

Тема 2.5. Економіка 

регіонів України: стан та 

перспективи розвитку 

Історико-географічний підхід до адміністративно-

територіального устрою регіонів України. Стан та 

перспективи розвитку економіки регіонів України. 

1 

Тема 2.6. Міжнародні 

економічні зв’язки України 

та її інтеграція в 

європейські та інші 

світові структури 

Поняття «геополітичний чинник». Напрямки 

міжнародних економічних зв’язків України. Основні 

особливості видів структури господарства регіону. 

2 
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Змістовий модуль 3 Наукові засади раціонального природокористування: 

Тема 3.1. Наукові засади 

раціонального 

природокористування 

Проблеми глобальної зміни клімату. Визначення 

поняття «природокористування». Класифікація 

основних видів природокористування за різними 

підходами. Визначення поняття «охорона природи». 

Розвиток наукових засад охорони навколишнього 

середовища її раціонального використання його 

ресурсів на основі визначених принципів. 

2 

Тема 3.2. Екологічний 

моніторинг і система 

екологічної інформації 

Визначення понять «метод спостереження», 

«моніторинг» та «екологічний моніторинг». 

Інформація, яка входить до складу системи 

екологічного моніторингу. Напрямки діяльності 

екологічного моніторингу. Визначення термінів 

«контроль» та «контроль екологічний». Завдання 

екологічного контролю. Формування підходів 

класифікації екологічного моніторингу. Глобальна 

система моніторингу навколишнього середовища. 

Державний екологічний моніторинг. Регламентація 

державних спостережень у мережі Гідромету. «Білі 

плями» на карті державного екологічного моніторингу. 

2 

Тема 3.3. Економічний 

механізм 

природокористування та 

охорони навколишнього 

середовища 

Визначення поняття «економіка 

природокористування». Групи завдань, які стоять 

перед економікою природокористування. Групи 

проблем, з якими стикається економіка 

природокористування. Поняття «економічного 

механізму охорони навколишнього середовища». 

Завдання економічного механізму охорони 

навколишнього середовища. 

1 

Тема 3.4. Економічна і 

соціальна ефективність 

природоохоронної 

діяльності 

Визначення понять «економічна і соціальна 

ефективність природоохоронної діяльності». Різновиди 

розрахунку економічної і соціальної ефективності 

природоохоронної діяльності. 

1 

Тема 3.5. Світовий досвід 

і міжнародне 

співробітництво у сфері 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Історія формування світового досвіду і міжнародного 

співробітництва у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. Організації, країни, конвенції 

та інші правові сторони становлення міжнародного 

співробітництва у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

1 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

«не передбачено» 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 

поточне тестування, самостійні письмові роботи. 

Підсумковий контроль: письмове завдання у вигляді тесту та задачі під час 

проведення екзамену. 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 25 20 - 5 

Змістовий модуль 2 25 20 - 5 

Змістовий модуль 3 20 20 - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 
 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Ситуаційне завдання 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 1 15 

Змістовий модуль 2 25 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Реферат 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 2 15 

Змістовий модуль 3 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 3 15 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Тест підсумкового контролю 15 

Задача 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



12 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=147. 

2. https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=362. 

3. Тестові завдання та тематика рефератів. 

4. Комплекти завдань до контрольних робіт. 

5. Комплексна контрольна робота. 

6. Комплект тестових завдань до екзамену. 

7. Регіональна економіка: навч. посіб. / О.В. Димченко, Н.М. Матвєєва,      

С.М. Гайденко. Х.: ХНАМГ. 2010. 221с. 

8. Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних 

занять з дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми 

навчання спеціальності 051 Економіка, освітніх програм Економіка підприємства, 

Міжнародна економіка). Укл.: О.В. Димченко, С.М. Гайденко. Харків: ХНАМГ. 

2020. 66 с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

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

підручник / Н.Е. Аванесова; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. Харків: 

Щедра садиба плюс. 2015. 223 с. 

2. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіонів (під 

ред. В.М. Бабаєва, Л.О. Товажнянський та ін. Х.: НТУ «ХПІ». 2006. 316с. 

3. Гаврилов А.И. Региональная экономика. М: Радуга, 2005. 239с. 

4. Дадашев Б.А. Регіональна економіка: навч. посіб. / Б.А. Дадашев,            

В.П. Гордієнко, В.В. Обливанцов. Київ: «Центр учбової літератури». 2014. 202 с. 

5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. 

№280/97-ВР із змінами останні від № 805-IX від 16.07.2020. 

6. Манів З.О. Регіональна економіка: навч. посіб. / З.О. Манів. Київ: Ліра-К. 

2015. 576 с. 

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

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

8. Папп В.В. Структура економіки в регіональному суспільстві: теорія, 

методика, практика. Л.: Ін-т. рег. Досл. НАНУ. 2007. 334с. 

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

просторового розвитку продуктивних сил України. Вінниця: ТОВ Меркьюрі 

Поділля». 2013. 332 с. 

10. Регіональна економіка: навч. посіб. / О.В. Димченко, Н.М. Матвєєва,    

С.М. Гайденко. Х.: ХНАМГ. 2010. 221с. 

11. Режим доступу: www.kazna.dp.ua (дата звернення 28.08.2020). -        

Назва з екрана. 

12. Режим доступу: www.mrcs.org/library/budglist/htm (дата звернення 

28.08.2020). - Назва з екрана. 
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Регіональна економіка 
 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова, ОК 24 

семестр 4 

кількість кредитів ЄКТС 4,0 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальність 051 «Економіка» 

освітня програма  Економіка підприємства 

Міжнародна економіка 

форма навчання денна 

 

 

 

Завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування________________ 
яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 


