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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Регіональна економіка» складена 

відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти бакалавр за спеціальністю 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 

«Менеджмент». 

Предметом вивчення дисципліни є відносини між людьми в різних сферах їх 

діяльності на території певного регіону з врахуванням конкретного соціально-економічного та 

політичного становища на території країни. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Розміщення продуктивних сил України», 

«Національна економіка», «Політекономія», «Мікроекономіка» «Макроекономіка», 

«Менеджмент», «Економіка підприємства». 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Теоретичні засади регіональної економіки. 

2. Економіка України як цілісна соціально-економічна система. 

3. Просторова організація продуктивних сил України. 

4. Екологічні аспекти регіональної економіки. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення основних законів і 

категорій процесів, що відбуваються в економічному житті суспільства, насамперед в 

процесі існування і розвитку регіонів. В навчальній дисципліні висвітлюються методи та 

інструменти вивчення цих явищ, способи та засоби вирішення економічних проблем і 

колізій, що виникають в процесі реалізації регіональної економічної політики. Значну 

увагу приділено теоретичним аспектам регіональної економіки, екологічним проблемам та 

аналізу господарського комплексу України та її регіонів. 

Головною метою дисципліни є вивчення теоретико-методологічних і методичних 

основ розміщення виробництв та галузей суспільного господарства, умов і факторів 

територіальної організації продуктивних сил України та її регіонів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Регіональна економіка» є: 

- забезпечити знання щодо тенденцій економічного розвитку та розміщення 

продуктивних сил, закономірностей взаємодії людського суспільства і геосфери, 

специфіки антропогенного впливу на середовище, шляхів забезпечення збалансованого 

розвитку суспільства та природи; 

- засвоїти теорії регіональної економіки та регіонального розвитку; 

- набути знання відносно формування засад територіальної і галузевої структури 

господарського комплексу України та її регіонів, оцінювання значення міжнародних 

економічних зв'язків в економічному розвитку України та її регіонів. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані 

такі компетентності: 

загальні: 

розуміти: 

- економічні закони та категорії, що пов’язані з розміщенням продуктивних сил і 

регіональною економікою та екологією; 

- основні ознаки сучасної ринкової економіки та особливості регіонального 

розміщення продуктивних сил; 

- сучасний стан української та світової економіки та перспективи структурних 

зрушень в економіці України; 

- галузеву та територіальну структуру національного господарства та методи 

обґрунтування розміщення виробництва та інвестицій. 

специфічні: 

уміти: 

- проаналізувати економічну ситуацію в країні; 



- використовувати досвід розвинених країн з урахуванням особливості 

регіонального розміщення продуктивних сил в Україні; 

- використовувати набуті знання при аналізі умов і чинників розміщення 

господарства країни, формування міжгалузевих комплексів і регіонів України, а також 

екологічних чинників економічної системи в умовах ринкової економіки. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин / 5 кредитів ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади регіональної економіки 
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

Основні поняття дисципліни: «регіональна економіка», «продуктивні сили», 

«розміщення продуктивних сил» (РПС), «район» та «регіон».  

Предмет, об’єкт, мета дисципліни. Методологічні основи курсу.  

Завдання курсу, його структура та місце в системі наук. 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів 

Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення 

продуктивних сил. Загальносистемні закономірності: ефективного РПС, комплексного 

РПС, територіального розподілу праці, територіальної концентрації виробництва. 

Найважливіші принципи і фактори розміщення продуктивних сил. Основні напрями 

подальшого розвитку і розміщення продуктивних сил України. 

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства 

Поняття «економічне районування». Економічний район та його районоутворюючі 

фактори. Основні принципи і чинники економічного районування. Типи і сітки 

економічних районів України. Визначення територіальної організації господарства та його 

територіальної структури. Основні елементи територіальної структури господарства: 

економічна зона, економічний район, промислова агломерація, промисловий район 

(сільськогосподарський район), промислова зона (сільськогосподарська зона), 

промисловий вузол, промисловий центр, промисловий пункт. Проблеми удосконалення 

економічного районування України.  

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці 

Поняття і сутність територіального розподілу праці. Територіальний розподіл праці 

– основа формування економічних районів. Спеціалізація економічних районів та 

методика її оцінки. 

Визначення системи регіонів України. Групи регіонів України – адміністративно-

територіальні одиниці, інтегральні економічні райони, регіони різних нових типів, 

специфічні регіональні економічні частини господарства. Класифікація проблемних 

регіонів. Принципи санації територій. Типи регіонального розвитку: асиметричний, 

гармонійний, нейтральний. Етапи розвитку вітчизняних регіональних досліджень. 

Економіка регіону – ланка національного господарського комплексу. Відмінності 

економіки регіону і регіональної економіки. Диференціація регіонів за рівнем розвитку 

продуктивних сил. 

Тема 5. Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації 

Сутність державної регіональної економічної політики. Визначення і принципи 

державної регіональної економічної політики. Концепції регіональної політики: класична 

теорія Дж. Кейнса і неокласична теорія регіонального розвитку М. Фрідмана. 

Необхідність розробки нової концепції державної регіональної економічної політики в 

Україні. 

Об’єкти і суб’єкти державної регіональної політики. Мета і завдання державної 

регіональної економічної політики. Сутність механізму реалізації державної регіональної 

економічної політики. 

Змістовий модуль 2. Економіка України як цілісна соціально-

економічна система 
Тема 6. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в 

ринкових умовах 

Сутність та структура господарського комплексу країни. Визначення понять 

«галузь», «міжгалузевий комплекс». Особливості визначення галузевої структури 

господарства національної економіки. Основні форми галузевої організації промислового 

виробництва. 



Аналіз сучасної галузевої структури господарства України за основними 

показниками. Характеристика загальних особливостей галузевої структури економіки 

України і основних напрямів перспективних структурних змін в національній економіці. 

Тема 7. Природно-ресурсний потенціал України 

Визначення «природно-ресурсний потенціал» (ПРП) та його структура. Сутність 

поняття «природні умови» і «природні ресурси» та їх види. Характеристика ПРП України. 

Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу країни. Місце і роль України у 

світових сировинних і паливно-енергетичних ресурсах, проблеми забезпечення власних 

потреб. Ресурсозбереження як основний напрям раціонального використання природно-

ресурсного потенціалу. 

Роль народонаселення у розвитку галузевої і територіальної організації 

господарства. Динаміка чисельності населення та чинники, що на неї впливають. 

Природний та механічний приріст населення. Склад населення України. Трудові ресурси і 

зайнятість населення. Національний ринок трудових ресурсів, його регіональні 

особливості. 

Тема 8. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

Роль міжгалузевих комплексів (МГК) у розвитку економіки України. Структура і 

стисла характеристика основних МГК України (паливно-енергетичний, металургійний, 

машинобудівний, хімічний, лісовий, будівельний, агропромисловий, комплекс 

виробництва товарів народного споживання (непродовольчих) і сфери послуг, 

транспортний комплекс і зв'язок). Регіональні особливості розвитку і розміщення МГК 

України. Проблеми та перспективи розвитку МГК України. 

Змістовий модуль 3. Просторова організація продуктивних сил 

України 
Тема 9. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

Склад, економіко-географічне положення, місце і роль регіонів в територіальному 

поділі праці (Донецький, Придніпровський, Східний, Центральний, Поліський, 

Подільський, Карпатський, Причорноморський). Промислова і сільськогосподарська 

спеціалізація регіонів України. Умови і чинники формування розвитку і розміщення 

продуктивних сил регіонів. Галузева і територіальна структура господарства регіонів. 

Проблеми і перспективи розвитку економіки регіонів України. 

Тема 10. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція у європейські 

та інші світові структури 

Поняття «міжнародні економічні зв'язки». Сутність і значення міжнародного 

розподілу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. Проблема входження 

України у Світове господарство. 

Основні форми міжнародного економічного співробітництва. Зовнішня торгівля 

України як найважливіша форма міжнародного економічного співробітництва. Об'єми та 

напрями іноземного інвестування в економіку України. Оцінка ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності країни. 

Зміст поняття «міжнародна економічна інтеграція», фактори і основні напрями 

розвитку інтеграційних процесів. Форми економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, 

митний союз, загальний ринок, валютний союз, політичний союз. Основні інтеграційні 

утворення (СНД, ЄС, ГУАМ, ОЧЕС тощо).  

Змістовий модуль 4. Екологічні аспекти регіональної економіки 
Тема 1. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади раціонального 

природокористування 

Стислий огляд зародження, становлення і розвитку екології. Аналіз сучасних 

визначень екології. Екологізація, екологічний підхід, екологічна криза, екосистема, 

біогеоценоз, екологічний чинник: зміст понять. Екологічна безпека в сучасному 



суспільстві. Об’єкт досліджень в екології. Предмет,основні методи дослідження в екології. 

Основні задачі і структура сучасної екології. 

Еволюція природного середовища, взаємостосунків людини і природного 

середовища. Природокористування: раціональне і нераціональне. Принципи 

раціонального природокористування. 

Тема 2. Концепція сталого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил 

Основні концепції техногенного типу економічного розвитку: «фронтальна 

економіка» і «охорона навколишнього середовища». Поняття екстерналій. Вчення про 

ноосферу на шляху переходу до постіндустріального (інформаційного) суспільства. 

Концепція сталого розвитку суспільства. Поняття «сталий розвиток». Умови, критерії, 

індикатори сталого розвитку суспільства. Проблеми реалізації сталого розвитку 

продуктивних сил в Україні.  

Тема 3. Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на навколишнє 

середовище 

Сучасна екологічна ситуація: основні риси, причини екологічної кризи і шляхи її 

подолання. Проблеми озонової діри,  кислотних дощів, парникового ефекту. Кіотський 

протокол. 

Зміст поняття «антропогенна дія на навколишнє середовище». Поняття 

антропогенного навантаження і його види: промислове, сільськогосподарське, 

транспортне, демографічне, рекреаційне. Форми дії людини на природу Землі. Прямі і 

непрямі антропогенні дії. Антропічне, антропогенне, аддитивне, кумулятивне, синергічне, 

прямі антропогенні дії. 

Позитивні і негативні антропогенні дії. Визначення забруднення природного 

середовища. Основні забруднюючі речовини. Класифікація забруднень: за типами 

походження, за комплексом перешкод, за масштабами розповсюдження, за видами 

компонентів біосфери. Промислові забруднення. 

Тема 4. Управління природокористуванням. Система екологічної інформації 

Основні поняття теорії управління: загальне поняття управління, процес 

управління, об'єкт управління, суб'єкт управління. Склад природокористування. 

Природоресурсна і природоохоронна підсистеми природокористування. Структура 

державних органів управління раціональним природокористуванням в Україні.  

Методи управління природокористуванням: правові, адміністративні, економічні, 

адміністративно-контрольні. Екологічне законодавство України. Екологічні основи 

Конституції України. Принципи охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) 

України.  

Система екологічної інформації: про природні ресурси (кадастри), про стан 

навколишнього природного середовища, про діяльність природокористувачів. 

Екологічний паспорт як один з напрямів державного регулювання природоохоронної 

діяльності. Поняття екологічного моніторингу, його види. Моніторинг стану природних 

ресурсів і  забруднення природного середовища.   

Тема 5. Регіональні екологічні проблеми України 

Поняття екологічних проблем і їх класифікація: за охватом територіїглобальні, 

регіональні, локальні; за характером наслідківресурсно-господарські, антропо-

екологічні, природно-ландшафтні.  

Районування території України за ступенем забруднення території: зони 

екологічної катастрофи (район ЧАЕС), зони екологічної біди, забруднені і умовно чисті 

зони. 

Екологічні проблеми Карпат, Придніпров'я, міст України, Чорного і Азовського 

морів.  Екологічні проблеми Донбасу. Причини загострення екологічної ситуації в регіоні: 

історичні, технологічні, економічні. Система природоохоронних заходів, здійснюваних в 

регіоні. Шляхи поліпшення екологічної ситуації в Донбасі.  



Тема 6. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони 

навколишнього середовища 

Глобальний характер проблем природокористування. Міжнародні об'єкти охорони 

навколишнього природного середовища. Принципи і форми міжнародної екологічної 

співпраці. Висновок договорів і інших видів міжнародних угод. Міжнародні організації в 

сфері охорони навколишнього середовища (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ, ЮНІДО, 

ГЕФ, МАГАТЕ, ВМО, МКНСР. Міжнародні неурядові організації: МСОП, ВФДП, 

Грінпістощо). Підсумки міждержавних конференцій: Стокгольм-72, Ріо-92, Йоганнесбург 

(ПАР) – 2002. Найважливіші  документи в міжнародних природоохоронних відносинах. 
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Зовнішня торгівля: право та економіка, Вісник економічної науки та інші  галузеві 

видання. 

Донбасс-инвест, Час відродження, Меркурій, Схід, Стратегічна  панорама, 

Стратегічні пріоретети, Екологічний вісник, Екологія довкілля та безпека життєдіяльності.  

Газети: Экокурьер. Наш край. 

Наукові збірники 

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 

инвестициий: региональный аспект  

Труды Донецкого национального технического университета / Серия 

экономическая и др. 

Вестник Донецкого университета / Серия В. 

Стратегія економічного розвитку України (КНЕУ) 

 

 

 

 



Статистичні видання 

1. Статистичний щорічник Донецької області за 2010 рік / Державний комітет 

статистики України. Головне управління статистики в Донецькій обл.; за ред. О.А. 

Зеленого. – Донецьк, 2011. - 501 с. 

2. Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державна служба статистики 

України; за ред. О.Г. Осауленка. - К.: ТОВ «Август Трейд», 2011. – 559 с. 

3. Україна у цифрах у 2010 році / Державний комітет статистики України; за 

ред. О.Г. Осауленка. - К.: Державне підприємство «Інформаційно-аналітичне агентство», 

2011. – 259 с. 

4. Валовий регіональний продукт за 2001-2005 роки. Статистичний збірник / 

Державний комітет статистики України; за ред. І.М. Нікітіної. – К.: 2007. – 111 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.president.gov.ua - Офіційний сайт Президента України 

2. http://www.rada.gov.ua - Верховна Рада України 

3. http://www.kmu.gov.ua - Кабінет Міністрів України   

4. http://www.me.gov.ua - Міністерство Економіки України   

5. http://minfin.kmu.gov.ua - Міністерство фінансів України 

6. http://industry.kmu.gov.ua - Міністерство промислової політики України 

7. http://www.mvp.gov.ua - Міністерство вугільної промисловості України 

8. http://www.mpe.energy.gov.ua - Міністерство палива та енергетики України 

9. http://www.mlsp.gov.ua - Міністерства праці та соціальної політики України 

10. http://minagro.kiev.ua - Міністерство аграрної політики України 

11. http://www.mintrans.gov.ua - Міністерство транспорту та зв’язку України 

12. http://www.menr.gov.ua - Міністерство охорони навколишнього середовища 

України 

13. уttp://www.mfa.gov.ua - Міністерство закордонних справ України 

14. http://www.moz.gov.ua/ua/main/siterubr - Міністерство охорони здоров’я 

України 

15. http://www.mon.gov.ua - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України 

16. http://www.minjust.gov.ua - Міністерство юстиції України 

17. http://www.mvs.gov.ua - Міністерство внутрішніх справ України  

18. http://www.mincult.gov.ua - Міністерство культури та туризму України 

19. http://www.sta.gov.ua - Державна податкова адміністрація України 

20. http://www.spfu.gov.ua - Фонд державного майна України 

21. http://www.amc.gov.ua - Антимонопольний комітет України 

22. www.donoda.gov.ua - Офіціальний веб-сайт Донецької облдержадміністрації 

23. http://dn.archives.gov.ua - Офіційний сайт Державного архіву Донецької 

області 

24. http://www.customs.gov.ua - Державна митна служба України 

25. http://uspp.org.ua - Український союз промисловців і підприємців 

26. http://uto.com.ua - Українське товариство оцінювачів 

27. http://www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України 

28. http://www.ssmsc.gov.ua - Державна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку 

29. http://www.pfu.gov.ua - Пенсійний фонд України 

30. http://www.ufs.com.ua/news/economical.php - Український фінансовий сервер 

31. http://www.ptpu.ru - Міжнародний журнал «Проблеми теорії і практики 

управління» 



4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з дисципліни 

«Регіональна економіка» є іспит, який проводиться шляхом письмового опитування за 

програмою курсу. 

 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

  Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок з дисципліни «Регіональна 

економіка» забезпечується різноманітними індивідуальними засобами діагностики: 

1) теоретичні: 

- теоретичні питання; 

- тестові завдання; 

- ситуаційні завдання. 

2) практичні: 

- розрахункові задачі; 

- схематичні узагальнюючі завдання. 

3) творчі: 

- реферат; 

- презентація; 

- доповідь. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5  

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 
нормативна 

Напрям підготовки  

071 «Облік і 

оподаткування», 

073 «Менеджмент» 

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість  годин – 150 
1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи  

студента – 1,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

32 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 8 год. 

Самостійна робота 

86 год. 134  год. 

Вид контролю: іспит 

 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення основних законів і категорій 

процесів, що відбуваються в економічному житті суспільства, насамперед в процесі 

існування і розвитку регіонів. В навчальній дисципліні висвітлюються методи та 

інструменти вивчення цих явищ, способи та засоби вирішення економічних проблем і 

колізій, що виникають в процесі реалізації регіональної економічної політики. Значну 

увагу приділено теоретичним аспектам регіональної економіки, екологічним проблемам та 

аналізу господарського комплексу України та її регіонів. 

Головною метою дисципліни є вивчення теоретико-методологічних і методичних 

основ розміщення виробництв та галузей суспільного господарства, умов і факторів 

територіальної організації продуктивних сил України та її регіонів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Регіональна економіка» є: 

- забезпечити знання щодо тенденцій економічного розвитку та розміщення 

продуктивних сил, закономірностей взаємодії людського суспільства і геосфери, 

специфіки антропогенного впливу на середовище, шляхів забезпечення збалансованого 

розвитку суспільства та природи; 

- засвоїти теорії регіональної економіки та регіонального розвитку; 

- набути знання відносно формування засад територіальної і галузевої структури 

господарського комплексу України та її регіонів, оцінювання значення міжнародних 

економічних зв'язків в економічному розвитку України та її регіонів. 

За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі 

компетентності: 

загальні: 

розуміти: 

- економічні закони та категорії, що пов’язані з розміщенням продуктивних сил і 

регіональною економікою та екологією; 



- основні ознаки сучасної ринкової економіки та особливості регіонального 

розміщення продуктивних сил; 

- сучасний стан української та світової економіки та перспективи структурних 

зрушень в економіці України; 

- галузеву та територіальну структуру національного господарства та методи 

обґрунтування розміщення виробництва та інвестицій. 

специфічні: 

уміти: 

- проаналізувати економічну ситуацію в країні; 

- використовувати досвід розвинених країн з урахуванням особливості 

регіонального розміщення продуктивних сил в Україні; 

- використовувати набуті знання при аналізі умов і чинників розміщення 

господарства країни, формування міжгалузевих комплексів і регіонів України, а також 

екологічних чинників економічної системи в умовах ринкової економіки. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади регіональної економіки 
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

Основні поняття дисципліни: «регіональна економіка», «продуктивні сили», 

«розміщення продуктивних сил» (РПС), «район» та «регіон».  

Предмет, об’єкт, мета дисципліни. Методологічні основи курсу.  

Завдання курсу, його структура та місце в системі наук. 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів 

Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення 

продуктивних сил. Загальносистемні закономірності: ефективного РПС, комплексного 

РПС, територіального розподілу праці, територіальної концентрації виробництва. 

Найважливіші принципи і фактори розміщення продуктивних сил. Основні напрями 

подальшого розвитку і розміщення продуктивних сил України. 

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства 

Поняття «економічне районування». Економічний район та його районоутворюючі 

фактори. Основні принципи і чинники економічного районування. Типи і сітки 

економічних районів України. Визначення територіальної організації господарства та його 

територіальної структури. Основні елементи територіальної структури господарства: 

економічна зона, економічний район, промислова агломерація, промисловий район 

(сільськогосподарський район), промислова зона (сільськогосподарська зона), 

промисловий вузол, промисловий центр, промисловий пункт. Проблеми удосконалення 

економічного районування України.  

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці 

Поняття і сутність територіального розподілу праці. Територіальний розподіл праці 

– основа формування економічних районів. Спеціалізація економічних районів та 

методика її оцінки. 

Визначення системи регіонів України. Групи регіонів України – адміністративно-

територіальні одиниці, інтегральні економічні райони, регіони різних нових типів, 

специфічні регіональні економічні частини господарства. Класифікація проблемних 

регіонів. Принципи санації територій. Типи регіонального розвитку: асиметричний, 

гармонійний, нейтральний. Етапи розвитку вітчизняних регіональних досліджень. 

Економіка регіону – ланка національного господарського комплексу. Відмінності 

економіки регіону і регіональної економіки. Диференціація регіонів за рівнем розвитку 

продуктивних сил. 

Тема 5. Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації 

Сутність державної регіональної економічної політики. Визначення і принципи 

державної регіональної економічної політики. Концепції регіональної політики: класична 

теорія Дж. Кейнса і неокласична теорія регіонального розвитку М. Фрідмана. 

Необхідність розробки нової концепції державної регіональної економічної політики в 

Україні. 

Об’єкти і суб’єкти державної регіональної політики. Мета і завдання державної 

регіональної економічної політики. Сутність механізму реалізації державної регіональної 

економічної політики. 

Змістовий модуль 2. Економіка України як цілісна соціально-

економічна система 
Тема 6. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в 

ринкових умовах 

Сутність та структура господарського комплексу країни. Визначення понять 

«галузь», «міжгалузевий комплекс». Особливості визначення галузевої структури 

господарства національної економіки. Основні форми галузевої організації промислового 

виробництва. 



Аналіз сучасної галузевої структури господарства України за основними 

показниками. Характеристика загальних особливостей галузевої структури економіки 

України і основних напрямів перспективних структурних змін в національній економіці. 

Тема 7. Природно-ресурсний потенціал України 

Визначення «природно-ресурсний потенціал» (ПРП) та його структура. Сутність 

поняття «природні умови» і «природні ресурси» та їх види. Характеристика ПРП України. 

Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу країни. Місце і роль України у 

світових сировинних і паливно-енергетичних ресурсах, проблеми забезпечення власних 

потреб. Ресурсозбереження як основний напрям раціонального використання природно-

ресурсного потенціалу. 

Роль народонаселення у розвитку галузевої і територіальної організації 

господарства. Динаміка чисельності населення та чинники, що на неї впливають. 

Природний та механічний приріст населення. Склад населення України. Трудові ресурси і 

зайнятість населення. Національний ринок трудових ресурсів, його регіональні 

особливості. 

Тема 8. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

Роль міжгалузевих комплексів (МГК) у розвитку економіки України. Структура і 

стисла характеристика основних МГК України (паливно-енергетичний, металургійний, 

машинобудівний, хімічний, лісовий, будівельний, агропромисловий, комплекс 

виробництва товарів народного споживання (непродовольчих) і сфери послуг, 

транспортний комплекс і зв'язок). Регіональні особливості розвитку і розміщення МГК 

України. Проблеми та перспективи розвитку МГК України. 

Змістовий модуль 3. Просторова організація продуктивних сил 

України 
Тема 9. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

Склад, економіко-географічне положення, місце і роль регіонів в територіальному 

поділі праці (Донецький, Придніпровський, Східний, Центральний, Поліський, 

Подільський, Карпатський, Причорноморський). Промислова і сільськогосподарська 

спеціалізація регіонів України. Умови і чинники формування розвитку і розміщення 

продуктивних сил регіонів. Галузева і територіальна структура господарства регіонів. 

Проблеми і перспективи розвитку економіки регіонів України. 

Тема 10. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція у європейські 

та інші світові структури 

Поняття «міжнародні економічні зв'язки». Сутність і значення міжнародного 

розподілу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. Проблема входження 

України у Світове господарство. 

Основні форми міжнародного економічного співробітництва. Зовнішня торгівля 

України як найважливіша форма міжнародного економічного співробітництва. Об'єми та 

напрями іноземного інвестування в економіку України. Оцінка ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності країни. 

Зміст поняття «міжнародна економічна інтеграція», фактори і основні напрями 

розвитку інтеграційних процесів. Форми економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, 

митний союз, загальний ринок, валютний союз, політичний союз. Основні інтеграційні 

утворення (СНД, ЄС, ГУАМ, ОЧЕС тощо).  

Змістовий модуль 4. Екологічні аспекти регіональної економіки 
Тема 1. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади раціонального 

природокористування 

Стислий огляд зародження, становлення і розвитку екології. Аналіз сучасних 

визначень екології. Екологізація, екологічний підхід, екологічна криза, екосистема, 

біогеоценоз, екологічний чинник: зміст понять. Екологічна безпека в сучасному 



суспільстві. Об’єкт досліджень в екології. Предмет,основні методи дослідження в екології. 

Основні задачі і структура сучасної екології. 

Еволюція природного середовища, взаємостосунків людини і природного 

середовища. Природокористування: раціональне і нераціональне. Принципи 

раціонального природокористування. 

Тема 2. Концепція сталого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил 

Основні концепції техногенного типу економічного розвитку: «фронтальна 

економіка» і «охорона навколишнього середовища». Поняття екстерналій. Вчення про 

ноосферу на шляху переходу до постіндустріального (інформаційного) суспільства. 

Концепція сталого розвитку суспільства. Поняття «сталий розвиток». Умови, критерії, 

індикатори сталого розвитку суспільства. Проблеми реалізації сталого розвитку 

продуктивних сил в Україні.  

Тема 3. Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на навколишнє 

середовище 

Сучасна екологічна ситуація: основні риси, причини екологічної кризи і шляхи її 

подолання. Проблеми озонової діри,  кислотних дощів, парникового ефекту. Кіотський 

протокол. 

Зміст поняття «антропогенна дія на навколишнє середовище». Поняття 

антропогенного навантаження і його види: промислове, сільськогосподарське, 

транспортне, демографічне, рекреаційне. Форми дії людини на природу Землі. Прямі і 

непрямі антропогенні дії. Антропічне, антропогенне, аддитивне, кумулятивне, синергічне, 

прямі антропогенні дії. 

Позитивні і негативні антропогенні дії. Визначення забруднення природного 

середовища. Основні забруднюючі речовини. Класифікація забруднень: за типами 

походження, за комплексом перешкод, за масштабами розповсюдження, за видами 

компонентів біосфери. Промислові забруднення. 

Тема 4. Управління природокористуванням. Система екологічної інформації 

Основні поняття теорії управління: загальне поняття управління, процес 

управління, об'єкт управління, суб'єкт управління. Склад природокористування. 

Природоресурсна і природоохоронна підсистеми природокористування. Структура 

державних органів управління раціональним природокористуванням в Україні.  

Методи управління природокористуванням: правові, адміністративні, економічні, 

адміністративно-контрольні. Екологічне законодавство України. Екологічні основи 

Конституції України. Принципи охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) 

України.  

Система екологічної інформації: про природні ресурси (кадастри), про стан 

навколишнього природного середовища, про діяльність природокористувачів. 

Екологічний паспорт як один з напрямів державного регулювання природоохоронної 

діяльності. Поняття екологічного моніторингу, його види. Моніторинг стану природних 

ресурсів і  забруднення природного середовища.   

Тема 5. Регіональні екологічні проблеми України 

Поняття екологічних проблем і їх класифікація: за охватом територіїглобальні, 

регіональні, локальні; за характером наслідківресурсно-господарські, антропо-

екологічні, природно-ландшафтні.  

Районування території України за ступенем забруднення території: зони 

екологічної катастрофи (район ЧАЕС), зони екологічної біди, забруднені і умовно чисті 

зони. 

Екологічні проблеми Карпат, Придніпров'я, міст України, Чорного і Азовського 

морів.  Екологічні проблеми Донбасу. Причини загострення екологічної ситуації в регіоні: 

історичні, технологічні, економічні. Система природоохоронних заходів, здійснюваних в 

регіоні. Шляхи поліпшення екологічної ситуації в Донбасі.  



Тема 6. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони 

навколишнього середовища 

Глобальний характер проблем природокористування. Міжнародні об'єкти охорони 

навколишнього природного середовища. Принципи і форми міжнародної екологічної 

співпраці. Висновок договорів і інших видів міжнародних угод. Міжнародні організації в 

сфері охорони навколишнього середовища (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ, ЮНІДО, 

ГЕФ, МАГАТЕ, ВМО, МКНСР. Міжнародні неурядові організації: МСОП, ВФДП, 

Грінпістощо). Підсумки міждержавних конференцій: Стокгольм-72, Ріо-92, Йоганнесбург 

(ПАР) – 2002. Найважливіші  документи в міжнародних природоохоронних відносинах. 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

Денна форма Заочна форма 

усього  зокрема усього  зокрема 

л п с.р. л п с.р. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади регіональної економіки 

Тема 1. Предмет, метод і 

завдання дисципліни 
8 2 2 4 8 1 1 6 

Тема 2. Закономірності, 

принципи і фактори розміщення 

продуктивних сил та формування 

економіки регіонів 

10 2 2 6 9 1 - 8 

Тема 3. Економічне районування 

та територіальна організація 

господарства  

10 2 2 6 14 1 1 12 

Тема 4. Регіон у системі 

територіального поділу праці 
10 2 2 6 9 - 1 8 

Тема 5. Регіональна економічна 

політика: сутність і механізм її 

реалізації 

8 2 2 4 9 1 - 8 

Разом за змістовим модулем 1 46 10 10 26 49 4 3 42 

Змістовий модуль 2. Економіка України як цілісна  

соціально-економічна система 

Тема 6. Господарський комплекс 

України, його структура і 

трансформація в ринкових 

умовах 

12 2 4 6 14 2 2 10 

Тема 7. Природно-ресурсний 

потенціал України 
10 2 2 6 10 1 1 8 

Тема 8. Міжгалузеві 

господарські комплекси та 

регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

10 2 2 6 8 - - 8 

Разом за змістовим модулем 2 32 6 8 18 32 3 3 26 

Змістовий модуль 3. Просторова організація продуктивних сил України 

Тема 9. Економіка регіонів 

України: стан та перспективи 

розвитку 

10 2 2 6 10 - - 10 

Тема 10. Міжнародні економічні 

зв'язки України та її інтеграція у 

європейські та інші світові 

структури 

12 2 2 8 8 - - 8 

Разом за змістовим модулем 3 22 4 4 14 18   18 

Змістовий модуль 4. Екологічні аспекти регіональної економіки 

Тема 1. Предмет, метод і 

завдання екології. Наукові засади 

раціонального 

природокористування 

7 2 1 4 11 1 2 8 

Тема 2. Концепція сталого 

екологічно безпечного розвитку 
8 2 2 4 8 - - 8 



продуктивних сил 

Тема 3. Розвиток продуктивних 

сил і антропогенна дія на 

навколишнє середовище 

10 2 2 6 8 - - 8 

Тема 4. Управління 

природокористуванням. Система 

екологічної інформації 

8 2 2 4 8 - - 8 

Тема 5. Регіональні екологічні 

проблеми України 
10 2 2 6 8 - - 8 

Тема 6. Світовий досвід і 

міжнародне співробітництво у 

сфері охорони навколишнього 

середовища 

7 2 1 4 8 - - 8 

Разом за змістовим модулем 4 50 12 10 28 51 1 2 48 

Усього годин  150 32 32 86 150 8 8 134 

 

 



5. Самостійна робота 

 
№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 4 

2 
Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення 

продуктивних сил та формування економіки регіонів 
6 

3 
Тема 3. Економічне районування та територіальна організація 

господарства  
6 

4 Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці 6 

5 
Тема 5. Регіональна економічна політика: сутність і механізм її 

реалізації 
4 

6 
Тема 6. Господарський комплекс України, його структура і 

трансформація в ринкових умовах 
6 

7 Тема 7. Природно-ресурсний потенціал України 6 

8 
Тема 8. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні 

особливості їх розвитку і розміщення 
6 

9 Тема 9. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 6 

10 
Тема 10. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція у 

європейські та інші світові структури 
8 

11 
Тема 11. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади 

раціонального природокористування 
4 

12 
Тема 12. Концепція сталого екологічно безпечного розвитку 

продуктивних сил 
4 

13 
Тема 13. Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на 

навколишнє середовище 
6 

14 
Тема 14. Управління природокористуванням. Система екологічної 

інформації 
4 

15 Тема 15. Регіональні екологічні проблеми України 6 

16 
Тема 16. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері 

охорони навколишнього середовища 
4 

 Усього  86 

 



6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 2 

2 
Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення 

продуктивних сил та формування економіки регіонів 
2 

3 
Тема 3. Економічне районування та територіальна організація 

господарства  
2 

4 Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці 2 

5 
Тема 5. Регіональна економічна політика: сутність і механізм її 

реалізації 
2 

6 
Тема 6. Господарський комплекс України, його структура і 

трансформація в ринкових умовах 
4 

7 Тема 7. Природно-ресурсний потенціал України 2 

8 
Тема 8. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні 

особливості їх розвитку і розміщення 
2 

9 Тема 9. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 2 

10 
Тема 10. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція у 

європейські та інші світові структури 
2 

11 
Тема 11. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади 

раціонального природокористування 
1 

12 
Тема 12. Концепція сталого екологічно безпечного розвитку 

продуктивних сил 
2 

13 
Тема 13. Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія на 

навколишнє середовище 
2 

14 
Тема 14. Управління природокористуванням. Система екологічної 

інформації 
2 

15 Тема 15. Регіональні екологічні проблеми України 2 

16 
Тема 16. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері 

охорони навколишнього середовища 
1 

 Усього  32 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальним науково-дослідним завданням з дисципліни «Регіональна економіка» 

є реферат.  

Реферат – це важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке 

засвоєння здобувачами спеціальних питань діяльності суб'єктів аудиту, набуття навичок 

узагальнення й аналізу вивченого матеріалу. 



Реферат являє собою самостійну працю здобувача і є підсумком вивчення ним 

програмного матеріалу та засобом отримання додаткових балів в умовах інтеграції 

європейської освіти відповідно до вимог Болонської декларації. 

Метою реферату є виявлення рівня теоретичної підготовки здобувача з питань 

фінансового аналізу діяльності суб’єкта господарювання, його уміння самостійно 

аналізувати й оцінювати ситуації професійного характеру в умовах ринкової економіки. 

Структура реферату включає в себе такі змістовні частини: 

У вступі розкривається обґрунтування актуальності вибраної теми, мета та завдання 

реферату, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. 

В основній частині викладають зміст передбачених планом питань. Виклад кожного 

питання доцільно завершувати короткими висновками. 

Висновки повинні бути узгоджені з поставленими у вступі завданнями, 

підпорядковані меті написання реферату. До висновків слід відносити не лише теоретичні 

положення, але й власні погляди на вирішення досліджуваних питань. 

При оформленні рефератів слід враховувати особливості наукового стилю мови, 

головною рисою якого є об'єктивність викладу. Необхідно стисло, логічно й 

аргументовано викладати зміст і результати проведених досліджень, уникати загальних 

фраз, бездоказових тверджень, тавтології. 

Реферат виконується на основі використання найновішої літератури, що зумовлює 

необхідність ретельного вивчення нових видань підручників, навчальних та практичних 

посібників, монографій вітчизняних та зарубіжних авторів, брошур. Необхідний матеріал, 

особливо дискусійний, вивчається у відповідних науково-практичних та теоретичних 

виданнях. 

Обсяг роботи - до 15 сторінок тексту. Реферат виконується на стандартних (А-4) 

аркушах білого кольору. При друкованому варіанті слід дотримуватися таких вимог: поля 

- зліва - 30 мм; справа – 15 мм, зверху та знизу - 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль - 

14; міжрядковий інтервал: 1,5. 

Посилання на цитати, запозичені з підручників, монографій, наукових праць 

оформляються відповідно до встановлених вимог, наприклад [43,  с. 80]. Число „43" 

вказує на порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а 

число «80» - на сторінку, з якої взята цитата. 

Усі сторінки реферату нумеруються від титульної до останньої без пропусків або 

літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не 

ставиться, другою вважається сторінка, що містить «зміст», на ній цифра 2 не ставиться, 

на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі згідно з порядком. Порядковий номер 

сторінки проставляється праворуч на верхньому полі. 

Реферат відкривається титульним аркушем, на ньому вказуються міністерство, назва 

навчального закладу, в якому виконувався реферат, назва кафедри, на якій він 

виконувався, повна назва теми реферату, прізвище та ініціали здобувача, курс, група, 

факультет, де він навчається, прізвище, ініціали викладача, рік і місце виконання роботи. 

На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на яких кожний з 

елементів плану викладений у роботі. Далі розміщуються вступ, основна частина, 

висновки та список використаних джерел. 

Реферат заслуговує позитивної оцінки (10 балів), якщо він виконаний на одну із 

запропонованих тем, оформлений у відповідності із зазначеними вимогами та під час 

співбесіди з викладачем здобувач вільно володіє викладеним матеріалом. 

У випадку, коли тему реферату розкрито неповністю, допущені суттєві помилки при 

оформленні, а під час співбесіди здобувач слабо орієнтується у презентованому матеріалі, 

реферат може бути оцінений від 1-го до3-х балів. 

 

 

 



Тематика рефератів 

1.Регіональна економіка України в умовах ринкових відносин.  

2. Основні тенденції розвитку економіки регіонів України на сучасному етапі.  

3. Вплив факторів розміщення продуктивних сил на формування економіки 

регіонів.  

4. Основи економічного районування території.  

5. Економічне районування України: варіанти та теоретичні проблеми.  

6. Територіальна організація господарства Столичного еконо- мічного району.  

7. Територіальна організація господарства Центрального еконо- мічного району.  

8. Територіальна організація господарства Північно-Західного економічного 

району.  

9. Територіальна організація господарства Північно-Східного економічного району.  

10. Територіальна організація господарства Причорноморського економічного 

району.  

11. Територіальна організація господарства Карпатського еконо- мічного району.  

12. Територіальна організація господарства Донецького еконо- мічного району.  

13. Територіальна організація господарства Придніпровського економічного 

району.  

14. Територіальна організація господарства Подільського еконо- мічного району.  

15. Законодавча і нормативна основа регіональної політики України. 1 

6. Інвестиційний рейтинг та інвестиційна діяльність регіонів України.  

17. Регіональна політика Європейського союзу та США.  

18. Особливості структури народногосподарського комплексу України 

 

19. Паливно-енергетичний комплекс України: структура і транс- формація в 

ринкових умовах.  

20. Металургійний комплекс України: структура і трансформація в ринкових 

умовах.  

21. Машинобудівельний комплекс України: структура і транс- формація в ринкових 

умовах.  

22. Хімічнийний комплекс України: структура і трансформація в ринкових умовах.  

23. Лісовиробничий комплекс України: структура і трансформація в ринкових 

умовах.  

24. Легка промисловість України: структура і трансформація в ринкових умовах.  

25. Агропромисловий комплекс України: структура і транс- формація в ринкових 

умовах.  

26. Харчова промисловість України: структура і трансформація в ринкових умовах.  

27. Транспортна система України: структура і трансформація в ринкових умовах.  

28 Рекреаційний комплекс України: структура і трансформація в ринкових умовах.  

29 Членство України у СОТ як фактор розвитку і трансформації регіональної 

економіки.  

30. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу регіонів України.  

31. Демографічні проблеми та потенціал України.  

32. Трудові ресурси та потенціал України.  

33. Будівельний комплекс України: структура і трансформація в ринкових умовах.  

34. Комплекс соціальної інфраструктури України: структура і трансформація в 

ринкових умовах.  

35. Україна в системі міжнародного територіального поділу праці.  

36. Чорноморська зона економічного співробітництва (ЧЗЕС): стан і перспективи 

розвитку.  

37. Спеціальні (вільні) економічні зони як фактор розвитку регіональної економіки 

України.  



8. Методи навчання 
І. Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності: 

 словесні методи: розповідь, бесіда, лекція; 

 практичні методи: вправи, розв’язання задач; 

 праця з навчально-методичною літературою, мережею Інтернет. 

ІІ. Методи стимулювання і мотивації навчання: 

 навчальна дискусія; 

 пред’явлення навчальних вимог. 

 

9. Методи контролю 
Контроль або перевірка результатів навчання є обов'язковим компонентом навчального 

процесу і має місце на всіх стадіях навчання. 

Основні методи контролю знань, умiнь i навичок студентів:  

 індивідуальне опитування; 

 фронтальне опитування; 

 письмова перевірка; 

 практична перевірка;  

 тестова  перевірка;  

 самостійне контролювання рівня засвоєння навчального матеріалу. 

Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит. 

Питання для іспиту 

1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка» 

2.Загальносистемні закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил і 

формування економіки регіонів 

3.Основні принципи, фактори економічного районування в Україні.  

4.Типи економічних районів. Шляхи вдосконалення територіальної структури 

національної економіки 

5.Визначення системи регіонів та типів регіонального розвитку України 

6.Економіка регіону – ланка національного господарського комплексу 

7.Концепції регіональної політики. Сутність державної регіональної політики 

8.Сутність механізму реалізації регіональної економічної політики 

9.Державне регулювання та прогнозування розвитку економіки регіонів 

10.Природно-ресурсний потенціал (ПРП) України та його структура 

11.Динаміка чисельності України та її фактори 

12.Структура населення України (міське й сільське населення, національний і релігійний 

склад 

13.Трудові ресурси та ринок праці в Україні 

14.Господарський комплекс України та його структура 

15.Поняття господарського комплексу та галузевої структури господарства 

16.Загальні риси галузевої структури господарства України та основні напрями 

перспективних структурних змін у ринкових умовах 

17.Міжгалузеві комплекси України: склад та їх роль в економіці України 

18.Паливна промисловість України, регіональні особливості її розвитку і розміщення 

19.Електроенергетика України регіональні особливості її розвитку і розміщення 

20.Металургійний комплекс України і регіональні особливості його розвитку та 

розміщення 

21.Агропромисловий комплекс України, регіональні особливості його розвитку та 

розміщення 

22.Машинобудівний комплекс України і регіональні особливості його розвитку та 

розміщення 

23. Хімічний комплекс України і регіональні особливості його розвитку та розміщення 



24.Лісовий комплекс України і регіональні особливості його розвитку та розміщення 

25. Будівельний комплекс України і регіональні особливості його розвитку та розміщення 

26. Транспортний комплекс України і регіональні особливості його розвитку та 

розміщення 

27.Класифікація проблемних регіонів. Принципи санації територій 

28.Сутність державної регіональної політики 

29.Об’єкти і суб’єкти державної регіональної політики 

30.Мета і завдання державної регіональної політики 

31.Типи регіонального розвитку: асиметричний, гармонічний, нейтральний 

32.Типологія регіонів як об’єктів регіональної політики 

33.Концепції регіональної політики 

34.Передумови регіонального економічного розвитку 

35.Економіка регіону – ланка національного господарського комплексу 

36.Соціально-економічні й екологічні проблеми регіонів і шляхи їхнього рішення 

37.Склад і промислова спеціалізація регіонів України 

38.Склад і сільськогосподарська спеціалізація регіонів України 

39.Економіка Донецького регіону: стан та перспективи розвитку 

40Економіка Придніпровського регіону: стан та перспективи розвитку 

41.Економіка Східного регіону: стан та перспективи розвитку 

42.Економіка Центрального регіону: стан та перспективи розвитку 

43. Економіка Поліського регіону: стан та перспективи розвитку 

44. Економіка Карпатського регіону: стан та перспективи розвитку 

45. Економіка Подільського регіону: стан та перспективи розвитку 

46. Економіка Причорноморського регіону: стан та перспективи розвитку 

47.Основні форми міжнародного економічного співробітництва та перспективи їх 

розвитку 

48.Інтеграція України в Європейські та в інші світові структури 

49.Зовнішня торгівля як одна з форм світового економічного співробітництва 

50.Основні форми міжнародної економічної співпраці України 

 

10. Розподіл балів, які отримують здобувачі 
Для поточного контролю: 

Розподіл балів, що можуть здобути студенти за темами та  

за формами навчальних занять 

Тема 
Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

очна заочна очна заочна очна заочна 

Т1 1  3 2  2 

Т2 1 0,5 3 2 0,5 3 

Т3 1 0,5 3 2 0,5 3 

Т4 1 1 3 2 1 3 

Т5 1 1 3 2 1 2 

ЗМ І 5 3 15 10 3 13 

Т6 1 0,5 6 2 0,5 3 

Т7 1 0,5 3 1 1 3 

Т8 1  3 1 0,5 2 

ЗМ ІІ 3 1 12 4 2 8 

Т9 1 0,5 3 1 0,5 3 

Т10 1 0,5 3 2 0,5 2 

ЗМ ІІІ 2 1 6 3 1 5 

Т11 1  2 1 0,5 2 

Т12 1 0,5 2 1 0,5 2 



Т13 1 0,5 2 1 1 3 

Т14 1 0,5 3 1 0,5 3 

Т15 1 0,5 3 1 1 3 

Т16 1 1 3 2 0,5 3 

ЗМ ІY 6 3 15 7 4 16 

Разом 16 8 48 24 10 42 

Максимальна кількість балів при оцінюванні результатів навчання здобувачів у 

процесі лекційного заняття виставляється за такими критеріями: 

- присутність здобувача на лекції, складання її конспекту та активна участь у 

процесі лекції. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні результатів навчання здобувачів у 

процесі практичного (семінрського, лабораторного) заняття виставляється за такими 

критеріями: 

- під час опитувань – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми 

заняття; 

- під час тестування – за правильні відповіді на всі запитання тесту з теми заняття; 

- у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань  – за запропонований 

правильний алгоритм (послідовність) виконання завдання; за знання теоретичних основ 

проблеми, порушеної в завданні; за володіння формулами та математичними методами, 

необхідними для виконання завдання; за отриманий правильний результат. 

Максимальна кількість балів під час оцінювання результатів навчання здобувачів у 

процесі написання поточних, проміжних контрольних робіт виставляється за правильні 

відповіді на всі питання роботи. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні результатів навчання здобувачів під 

час контрольного заходу виставляється за правильні відповіді на всі питання. 

Максимальна кількість балів під час оцінювання рефератів та презентацій за 

визначеними темами виставляється відповідно до критеріїв: 

- за повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації (крім 

лекційного конспекту має бути ще не менше трьох джерел інформації); 

- за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на літературні 

джерела; 

- за наявність змістовних висновків; 

- за глибокі знання навчального матеріалу, що містяться в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах. 

Унаслідок невиконання окремих критеріїв із тієї чи іншої форми контролю знань 

кількість балів, яка виставляється здобувачеві, може бути знижена: 

- за неповну відповідь – 0,5 бала; 

- за кожну неправильну відповідь – 0,5 бала; 

- за невчасне виконання індивідуальної роботи – 0,5 бала; 

- за недостовірність поданої інформації – 0,5 бала; 

- за недостатнє розкриття теми – 0,5 бала; 

- за відсутність посилань на літературні джерела – 0,5 бала. 

Результати поточного контролю результатів навчання здобувачів (кількість 

отриманих балів) обов’язково доводяться викладачем у кінці кожного заняття до відома 

всіх здобувачів і проставляються в «Журналі обліку поточної успішності та відвідування 

занять» та є підставою для одержання допуску до підсумкового контролю. 

Іспит оцінюється за 100-бальною шкалою з подальшою трансформацією в 

державну оцінку відповідно до шкали оцінювання (національної та ECTS). 
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64 10 

74 

Іспит оцінюється за 100-бальною шкалою з подальшою трансформацією в 

державну оцінку відповідно до шкали оцінювання (національної та ECTS) 

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 100-бальна 

За 100-бальною шкалою  За національною шкалою 

90 – 100 балів відмінно 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно 

0 – 25 балів неприйнято 

 

11. Методичне забезпечення 
Робоча програма, підручники, нормативні та законодавчі документи, опорний 

конспект лекцій, електронні варіанти лекцій, методичні рекомендації щодо проведення 

практичних і семінарських занять та організації самостійної роботи студентів, методичні 

рекомендації з курсу щодо проведення комплексного контролю знань студентів, банк 

Інтернет ресурсів. 
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18. http://www.mincult.gov.ua - Міністерство культури та туризму України 

19. http://www.sta.gov.ua - Державна податкова адміністрація України 

20. http://www.spfu.gov.ua - Фонд державного майна України 

21. http://www.amc.gov.ua - Антимонопольний комітет України 

22. www.donoda.gov.ua - Офіціальний веб-сайт Донецької облдержадміністрації 

23. http://dn.archives.gov.ua - Офіційний сайт Державного архіву Донецької 

області 

24. http://www.customs.gov.ua - Державна митна служба України 

25. http://uspp.org.ua - Український союз промисловців і підприємців 

26. http://uto.com.ua - Українське товариство оцінювачів 

27. http://www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України 

28. http://www.ssmsc.gov.ua - Державна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку 

29. http://www.pfu.gov.ua - Пенсійний фонд України 

30. http://www.ufs.com.ua/news/economical.php - Український фінансовий сервер 

31. http://www.ptpu.ru - Міжнародний журнал «Проблеми теорії і практики 

управління» 

 


