
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
 

 Мета курсу  — формування знань щодо теоретичних і практичних засад 
територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та 
напрямків регіонального розвитку економіки; оволодіння науковими основами 
розвитку регіональної економіки, аналізу сучасного стану і визначення 
перспектив розвитку регіонів України в умовах ринкових відносин. 

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Політична 
економія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економічна безпека, Національна 
економіка, Інвестування, Фінансова політика України тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: засвоєння теорії розміщення продуктивних сил, 
регіональної економіки та регіонального розвитку, наукових засад регіональної 
економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву 
структуру господарського комплексу України та її економічних районів тощо. 
         Програмні результати навчання: 
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; 
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; 
володіти: знаннями про галузеву і територіальну структуру народного 
господарства, наукових основ державної регіональної політики та розміщення і 
територіальної організації продуктивних сил України; практичними навичками 
аналізу продуктивних сил України, їх сучасного стану і визначення головних 
напрямків розвитку в умовах становлення ринкової економіки.  
 Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Теорії регіональної 
економіки. Явище регіоналізму, його міждисциплінарне тлумачення. 
Порівняння категорій «регіон» і «район». Метод районування як вираз 
регіональної парадигми. Система регіональних наук (регіональна економіка, 
регіональна географія, регіональна соціологія, регіональна статистика, 
регіональна демографія та ін.). Об’єкт, предмет і завдання регіональної 
економіки. Просторовий чинник в історії економічних наук. Теорія 
сільськогосподарського штандорта Й.Тюнена. Теорія промислового штандорту 
А. Вебера. Теорія центральних місць В. Кристаллера та А. Льоша. Регіональна 
наука В. Ізарда. Теорія дифузії інновацій Т. Хагерстранда. Теорія полюсів 
зростання Ф. Перру. Вітчизняна школа регіональних економічних досліджень 



(І. Александров, М. Баранський, М.Колосовський, М. Некрасов, Ю. Саушкін, 
М. Паламарчук, М. Долішній тощо). Новітні концепції гнучкої територіальної 
організації виробництва. Концепція регіональної конкуренції (М. Портер). 
Кластери як засіб активізації регіонального розвитку. Методи регіонального 
аналізу економіки. Система методів регіонального аналізу економіки. 
Економічне районування (регіоналізація). Картографічний метод. Порівняльний 
метод. Статистичний метод. Балансовий метод. Нові методи регіонального 
економічного аналізу. Оцінка рівня економічного розвитку і структури 
господарства регіону. Коефіцієнти локалізації і спеціалізації виробництва. 
Аналіз галузевої і територіальної структури регіональної економіки. 
Територіальний соціально-економічний моніторинг. Суть, структура і 
динаміка розвитку економіки України: галузевий і регіональний аспекти. 
Становлення економіки України як національного господарського комплексу. 
Сучасне місце держави у світовому господарстві. Економіка України у дзеркалі 
міждержавних співставлень. Структура національної економіки за формами 
власності, галузевими і територіальними пропорціями. Поняття про галузі, 
міжгалузеві комплекси, види економічної діяльності. Оцінка ефективності 
структурної трансформації господарства. Чинники і тенденції регіонального 
розвитку в світлі ідей стійкого (збалансованого) розвитку людства. Роль 
регіонів у досягненні стратегічних цілей і завдань держави. Місце регіону у 
забезпеченні умов життєдіяльності населення, регіонального 
природокористування. Необхідність поєднання загальнодержавних, галузевих, 
місцевих, підприємницьких та особистих інтересів. Чинники динаміки 
регіонального розвитку в умовах ринкових реформ. 
ПОТЕНЦІАЛ,ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Природно-ресурсний, демографічний, розселенський і 
працересурсний потенціали як чинники розвитку  регіональної економіки. 
Природно-ресурсний потенціал і його структура: теоретичний аспект. Кількісна 
та якісна оцінка природних ресурсів та природних умов. Особливості 
розміщення природно-ресурсного потенціалу держави. Основні напрями 
ресурсозбереження та їх практична реалізація. Екологічні проблеми України. 
Раціональне використання природних ресурсів. Завдання стійкого 
(збалансованого) розвитку. Населення, його роль у розвитку і територіальній 
організації господарства. Міське та сільське населення. Міські агломерації. 
Урбанізація та проблеми довкілля. Міграції населення, їх види і масштаби, 
географічні напрями. Національний склад населення України і його регіональні 
особливості. Трудові ресурси України. Забезпечення ефективності зайнятості в 
умовах ринкової економіки. Науково-технічний потенціал як чинник розвитку  
регіональної економіки. Науково-технічний потенціал України. Мережа 
наукових установ і матеріально-технічна база науки. Науково-технічний 
прогрес в умовах функціонування ринкових відносин. Інноваційний потенціал 
регіонів України. Загальна оцінка рівня науково-технологічного та 
інноваційного розвитку регіонів держави. Виробничий і фінансово-економічний 
потенціали як чинники розвитку  регіональної економіки. Вартість і стан 
основних засобів України за формами власності, видами економічної діяльності 
та регіонами. Вимоги інноваційної економіки.  . Роль прямих іноземних 
інвестицій. Регіональні особливості інвестиційного процесу в Україні. Система 



фінансового забезпечення регіонального розвитку в Україні. Роль державного, 
регіонального і місцевих бюджетів. Проблеми бюджетного вирівнювання. 
Проблеми саморозвитку і самофінансування регіону.  
ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. 
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН. Проблеми і 
перспективи економічного розвитку регіонів України. Економічне районування 
як науковий метод територіальної організації народного господарства. 
Територіальний поділ праці - основа формування економічного району, його 
головні ознаки, районоутворюючі фактори. Принципи економічного 
районування. Форми територіальної організації продуктивних сил економічних 
районів. Нова мережа економічних районів України (проект). Проблеми 
спеціалізації і комплексно-пропорційного розвитку економічних районів 
України. Основні проблеми та перспективи розвитку районів. Удосконалення 
територіальної організації господарства України. Регіональна політика 
Європейського Союзу. Становлення Європейського Союзу (історичний аспект). 
Концептуальні основи європейського регіоналізму. Еволюція регіональної 
політики на різних етапах – від Європейського об’єднання вугілля і сталі, 
Спільного ринку до сучасного етапу. Створення у 1968 р. Генерального 
директорату з регіональної політики при Комісії Європейського 
Співтовариства. Проблема консолідації європейського економічного простору. 
Оцінка рівнів соціально-економічного розвитку країн та регіонів ЄС. 
Відмінності соціально-економічного розвитку країн Центральної та Східної 
Європи у співставленні з країнами Західної Європи, а також з Україною. 
Інструментарій сучасної регіональної політики ЄС. Східний вектор розвитку 
ЄС. Політичні, військові, економічні та гуманітарні наслідки розширення ЄС на 
схід. “Золота завіса” – нові можливості чи загроза для України? Головні 
напрямки європейської інтеграції України. Регулювання регіонального розвитку 
в Україні. Сутність, цілі та завдання регіональної політики в Україні. Основні 
напрямки регіональної політики: управлінський, економічний (податкова, 
бюджетна, цінова, інвестиційна, структурна політика), соціально-культурний, 
етнодемографічний, просторово-планувальний, екологічний, науково-
технічний. Регіональна економічна політика як провідна складова регіональної 
політики України. Цілі і завдання регіональної економічної політики. Методи 
реалізації регіональної політики (прямі, опосередковані). Рівні реалізації 
регіональної політики (загальнодержавний, регіональний, місцевий або 
локальний). Нормативно-правова база регіональної політики України. Механізм 
реалізації державної регіональної політики. Нові активні форми реалізації 
державної регіональної економічної політики (спеціальні економічні зони, 
території пріоритетного розвитку, технополіси і технопарки, єврорегіони та ін.).  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


