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1. Основні характеристики дисципліни 

«Регіональна економіка» 
 
Галузь знань 0501 "Економіка та підприємництво" 

Напрям підготовки 703050401 “Економіка підприємства” 

703050901 "Облік і аудит" 

703050801 "Фінанси і кредит" 

703050802 «Банківська справа» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст 

Нормативна чи вибіркова нормативна 

Семестр другий 

Загальна кількість годин 72 (год.) 

Види навчальної діяльності та види навчальних занять і обсяги їх годин: 

Лекції - 10 год. 

Практичні - 2 год. 

Всього навчальних занять - 6 год. 

Самостійна робота  -  60 год. 
 
Вид контролю: контрольна робота та залік  у другому семестрі. 
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2. ВСТУП 
 

Сучасне розміщення продуктивних сил є результатом територіального 
поділу праці, зумовленого економічними, соціальними, природними і 
національно-історичними особливостями окремих регіонів та їх географічним 
положенням. 
 Курс “Регіональна економіка” розглядає теоретичні основи та загальні 
умови розміщення виробництва, сучасну галузеву структуру  господарського 
комплексу України, продуктивні сили країни та економічних районів, їх 
територіальну організацію, а також вплив зовнішніх економічних зв’язків на 
розвиток та розміщення продуктивних сил України. 
 Цей предмет вивчає як загальні закономірності розташування 
продуктивних сил, так і їх конкретний прояв у галузевому й територіальному 
аспектах на регіональному й територіальному рівнях. Його інструментарій дає 
можливість визначити економічну результативність територіальної організації 
виробництва для обґрунтування та проведення ефективної регіональної 
економічної політики. 
 Усе це потрібно знати майбутньому економісту і, перш за все, оволодіти 
методикою територіального аналізу, а потім, з її допомогою, приймати 
конкретніші рішення стосовно територіальної організації виробництва, 
зокрема: по розміщенню окремого об’єкта чи оптимізації господарських 
зв’язків регіону, розосередженню промислових підприємств, зміні їх 
організаційно-виробничої структури чи технології у місцях із несприятливою 
екологічною ситуацією, ефективнішому використанню природно-ресурсного 
потенціалу регіонів, обґрунтуванню вільних економічних зон. 
 Об’єктами вивчення цієї науки є такі елементи просторової 
(територіальної) організації продуктивних сил, як природоресурсний потенціал, 
людський, трудоресурсний потенціал, галузеві та міжгалузеві комплекси, 
інфраструктура, територіальні системи господарювання тощо. 
 Предмет науки представляє собою просторову організацію 
продуктивних сил (територіальний стан і розвиток) на різних рівнях: населений 
пункт, район, область, економічний район, країна в цілому. 
 Головною метою науки “Регіональна економіка” є всебічне 
обґрунтування перспективного розміщення продуктивних сил, а також 
удосконалення його сучасного характеру, підвищення на цій основі соціально-
економічної ефективності виробництва. 
 Ефективне розміщення продуктивних сил, їхня оптимальна територіальна 
організація є важливою передумовою зміцнення української економіки та 
основою подальшого її розвитку. 
 Метою дисципліни “Регіональна економіка” є оволодіння науковими 
основами розміщення і територіальної організації продуктивних сил, аналізу їх 
сучасного стану, динаміки і перспективи розвитку в умовах переходу до 
ринкових відносин. 
 Вивчення теорії та практики розміщення продуктивних сил і економіки 
районів набуває особливого значення у зв’язку з необхідністю посилення 
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регіонального підходу до регулювання господарства країни, управління 
соціально-економічним розвитком територій, забезпечення освоєння 
природних, виробничих і людських ресурсів регіонів. Акцентується увага на 
таких питаннях, як територіальна і галузева структура господарства країни, 
науково-технічний прогрес, розміщення виробничого і наукового потенціалу, 
наукові основи державної регіональної економічної політики. 
 Студент після вивчення дисципліни повинен: 
- знати: основні поняття, категорії та практичний інструментарій предмету, 

галузеву і територіальну структуру розміщення продуктивних сил. 
- вміти: визначити та оцінити найважливіші умови і фактори (економічні, 

соціальні, природні, демографічні , екологічні), що впливають на розвиток і 
розміщення продуктивних сил. 

- мати навички: володіти методикою обґрунтування розміщення 
підприємств і територіального розвитку виробництва, виробленню 
пропозиції щодо його удосконалення; планування і розробки цільових 
галузевих і комплексних соціально-економічних програм регіонів; 
визначення складових раціоналізації розміщення нового виробництва з 
погляду екологічної обґрунтованості й оптимізації міжгалузевих зв’язків. 

 Загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни. 
Самостійна робота студентів над дисципліною розпочинається з вивчення 

даних методичних вказівок. При цьому слід ознайомитись із списком тем 
програми і навчальними завданнями, опрацювати рекомендовану літературу та 
законспектувати основні положення. Програмний матеріал слід вивчати в тій   
послідовності, що передбачена методичними вказівками. Вони складені так, що 
з кожної основної теми курсу студент повинен дати усі відповіді на запитання 
для самостійного завдання і перевірки знань. 

Для оцінки рівня засвоєння знань кожним студентом виконується 
індивідуальне завдання відповідно до вказаних викладачем варіантів. 
Завершується вивчення курсу “Регіональна економіка” написанням контрольної 
роботи по одній із зазначених тем і заліком. 
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3. Навчально-тематичний план та програма дисципліни 

«Регіональна економіка» 

 
Тематичний план вивчення навчальної дисципліни студентами заочної  

форм навчання представлено у табл. 1. Нормативний час вивчення навчальної 

дисципліни - 72 годин. Ця кількість годин розділяється між формами 

навчального процесу залежно від його режиму (форми навчання).  

Як видно з тематичних планів навчальної дисципліни (табл. 1) основними 

формами її вивчення є: 

• лекції; 

• практичні заняття; 

• самостійна робота1. 

На лекціях розглядаються теми або окремі їх питання, які є досить 

складними за змістом, неповно та несистемно висвітлені в літературі, передусім 

навчальній. 

Вивчення матеріалу дисципліни базується на навчальних посібниках, 

науково-практичних журналах, чинних законодавчих актах, нормативно-

правових документах, електронному ресурсі. 

Паралельно з лекціями проводяться аудиторні, позааудиторні, практичні 

заняття, застосовуються активні методи навчання і сучасні ПЕОМ, проводиться 

індивідуальна робота із студентами, а також самостійна робота студентів. 

1 Згідно з Положенням "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", самостійна 
робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових 
навчальних завдань 
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Таблиця 1 
Навчально-тематичний план та програма  

дисципліни „Регіональна економіка” 

№ п/п Назва теми 

В
сь

ог
о 

го
ди

н 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
  

за
ня

тт
я 

С
РС

 

1. Предмет, методи та завдання курсу "Регіональна 
економіка". 2 1   

2. Закономірності, фактори і принципи 
розміщення продуктивних сил. 2 1   

3. Економічне   районування   та   територіальна 
структура народного господарства. 
 

2 1   

4.  Передумови розміщення продуктивних сил 2 1   
5. Господарський комплекс України, його 

структура і трансформація в ринкових умовах 2 1 2  

6. Актуальні проблеми розміщення продуктивних 
сил і пріоритети розвитку регіонів 2 1   

7. Природні передумови розвитку економіки 
регіону. 10 1  10 

8. Демографічні передумови розвитку економіки 
регіону. 10 1  10 

9. Міжгалузеві комплекси та регіональні 
особливості їх розвитку. 10 1  10 

10. Продуктивні сили економічних районів: загальна 
характеристика 20 1  20 

11. Зовнішні економічні зв'язки України 10   10 
12. Регіональна економічна політика і механізми.    10 

 Всього: 72 10 2 60 
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4. Тематика та  плани лекцій за програмою курсу  
 
 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни. 
1.1. Предмет курсу, основні терміни і поняття.  
1.2.Методи дослідження процесів та закономірностей у розміщенні 

продуктивних сил.  
1.3. Історія  
1.4. Завдання курсу. 
 

Сутність поняття “регіональна економіка” "регіон". Предмет і об’єкт 
дисципліни “Регіональна економіка”. Наукові методи дослідження процесів та 
закономірностей у розміщенні продуктивних сил. Еволюційні особливості 
розвитку науки та сучасні наукові праці. Методологія, методи і методика 
дослідження територіального розміщення господарства. Розміщення 
продуктивних сил у системі економічних і природничих наук. Наукові засади 
обґрунтування рівнів економічних систем. Мета і завдання курсу.  
 
 
 
 
Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил  
 
2.1.Наукові концепції і закономірності розміщення продуктивних сил.  
2.2.Фактори і особливості розміщення продуктивних сил.  
2.3.Принципи розміщення продуктивних сил. Економічні закони і  

 
Економічні закони, їх об’єктивний характер. Розвиток економіки регіону і 

розміщення його продуктивних сил, як результат дії об’єктивних законів і 
закономірностей. Закони функціонування регіонально-інтегрованої економічної 
системи. Основні закономірності розміщення і територіальної організації 
регіонально-інтегрованих продуктивних сил. Загальні принципи економічного 
регулювання. Роль економічних і соціальних факторів у розміщенні 
виробництва. Природно-географічні фактори. Демографічні фактори. Техніко-
економічні фактори. Транспортний фактор. Соціально-економічні фактори. 
Екологічний фактор. Чинники розміщення продуктивних сил: енергетичний, 
водний, трудовий, земельний, сировинний, транспортний, грунтово-
кліматичний. 
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Тема 3. Економічне   районування   та   територіальна організація 
господарства. 

3.1. .Сутність економічного району та об’єктивний характер його формування. 
3.2.Основні районоутворюючі фактори: принципи і критерії. 
3.3. Економічне районування на сучасному етапі. 
3.4. Територіальна структура господарства як основа економічного 

районування. 
4.2. Засади економічного районування. 
4.3.Мережа економічних районів України. 

Територіальний аспект господарської системи. Сутність територіальної 
структури економіки. Економічна стійкість територіальних господарських 
систем. Територіальні параметри економіки: якісні й кількісні. Засади 
економічного районування. Науково-пізнавальне значення районування.  
Практичне значення районування. Сутність поняття "економічний район", 
"районоутворення".  

Основні ознаки району. Принципи районування. Критерії районування. 
Макро-, мезо- і мікрорайонування. Постійні і змінні чинники 
районоутворення. Територіально-економічне таксонування. Територіально-
адміністративне таксонування. Історія виокремлення економічних районів. 
Сучасна мережа економічних районів. 
 

Тема 4. Передумови розміщення продуктивних сил. 
4.1. Природні передумови розміщення продуктивних сил. 
4.2. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил.  
4.3. Економічні передумови розміщення продуктивних сил.  

Сутність понять "природні ресурси", "природні умови". Складові 
природно-ресурсного потенціалу. Класифікація природних ресурсів. Ступінь 
залежності розміщення галузей господарського комплексу та видів 
виробництва від природних ресурсів. Характеристика складових природно-
ресурсного потенціалу. Рейтинг найбільших країн світу за рівнем 
забезпеченості природними ресурсами. Ресурсозбереження і його значення 
для розвитку господарства країни. 

Демографічні передумови розвитку регіональної економіки. Суспільні 
категорії населення: національні, соціальні, економічні. Чисельність і 
розміщення населення по території країни. Характеристики демографічного 
потенціалу. Міське і сільське розселення України. Статево-вікова структура 
населення. Міграційні процеси. Міграція населення та її види. Системи 
розселення населення. Локальні, регіональні системи, мегаполіси. Трудові 
ресурси. Процеси зайнятості та безробіття. Демографічна політика держави.  

Економічні передумови РПС: історико-економічні передумови; 
особливості суспільної організації виробництва; характер прояву 
територіального поділу праці (на регіональному й міжнародному рівнях); 
загальний рівень економічного розвитку регіону. 
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Тема 5. Господарський комплекс України, його структура і 
трансформація в ринкових умовах. 

 
6.1. Економіка України як єдиний господарський комплекс. 
6.2. Структура економіки, її сутність та поняття. 
6.3. Реструктуризація регіональної економіки в умовах ринку. 
6.4.Науково-технічний потенціал України. 

 
Економічні передумови. Загальні історико-економічні передумови. 

Сутність поняття "економічний простір". Характеристики і параметри 
економічного простору. Галузева (види економічної діяльності), територіальна 
й функціональна структура господарського комплексу країни. Особливості 
класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) за національним 
класифікатором України. Форми суспільної організації виробництва: 
концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування. Чинники 
реструктуризації регіональної економіки в умовах ринку. Види 
реструктуризації економіки. Складові науково-технічного потенціалу країни. 
Науково-технологічні зони, парки, технополіси. 
 

Тема 6. Актуальні проблеми розміщення продуктивних сил і пріоритети 
розвитку регіонів 

6.1.Наукові основи державної регіональної економічної політики.  
6.2. Основні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил регіону.  
6.3. Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів України. 

 
Сутність регіональної політики. Територіальні диспропорції у соціально-

економічному розвитку, як передумова здійснення регіональної політики. 
Причини загострення регіональних диспропорцій. Фундаментальні принципи 
здійснення регіональної політики. Мета регіональної політики. Тактичний і 
стратегічний аспекти реалізації мети регіональної політики. Регіональна 
політика: аспекти спрямування (економічний, соціальний, демографічний і 
т.д.).  

Головні завдання регіональної політики. Об’єкти та суб’єкти державної 
регіональної політики. Загальнодержавний, регіональний та місцевий рівні. 
Механізм реалізації регіональної економічної політики. Методи прямого й 
опосередкованого впливу на соціально-економічні процеси. Прогнозування, 
програмування та планування, як методи комплексного впливу на регіональний 
розвиток. Директивне, індикативне та стратегічне планування. Методика 
SWOТ-аналізу. 
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Тема 7. Природні передумови розвитку продуктивних сил. 
 

7.1. Природно-ресурсний потенціал та його структура. 
7.2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних умов та ресурсів. 
7.3. Ресурсозбереження і його значення для розвитку господарства країни. 
 

Сутність понять "природні ресурси", "природні умови". Складові 
природно-ресурсного потенціалу. Класифікація природних ресурсів. Ступінь 
залежності розміщення галузей господарського комплексу та видів 
виробництва від природних ресурсів. Характеристика складових природно-
ресурсного потенціалу. Рейтинг найбільших країн світу за рівнем 
забезпеченості природними ресурсами. Ресурсозбереження і його значення 
для розвитку господарства країни. 

 
 
Тема 8. Демографічні передумови розвитку продуктивних сил. 

 
8.1. Сутність населення та його роль у розвитку господарського комплексу 

країни. 
8.2.Чисельність і розміщення населення. 
8.3. Трудові ресурси. Процеси зайнятості та безробіття. 
 
 

Демографічні передумови розвитку регіональної економіки. Суспільні 
категорії населення: національні, соціальні, економічні. Чисельність і 
розміщення населення по території країни. Характеристики демографічного 
потенціалу. Міське і сільське розселення України. Статево-вікова структура 
населення. Міграційні процеси. Міграція населення та її види. Системи 
розселення населення. Локальні, регіональні системи, мегаполіси. Трудові 
ресурси. Процеси зайнятості та безробіття. Демографічна політика держави.  
 

Тема 9. Міжгалузеві комплекси та регіональні особливості їх розвитку. 
 
9.1. Сутність міжгалузевих комплексів їх структура та значення. 
9.2. Характеристика міжгалузевих комплексів. 
9.3. Процеси інтеграції та підвищення ролі регіонів. 
 

Сутність понять "міжгалузевий комплекс", "перекриття міжгалузевих 
комплексів". Системоутворюючі чинники в територіальній організації 
виробництва. Господарські міжгалузеві комплекси. Міжгалузеві територіальні 
комплекси. Регіональні міжгалузеві комплекси. Локальні міжгалузеві 
комплекси. Процеси інтеграції та підвищення ролі регіонів. Характеристика 
міжгалузевих комплексів. Господарські територіальні утворення: комплекси 
економічних районів, комплекси виробничо-збутових зон, комплекси 
зональних комунікаційних систем. 
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Тема 10. Продуктивні сили економічних районів: загальна характеристика 
10.1. Природні умови і ресурси.  
10.2. Населення і трудові ресурси.  
10.3. Характеристика економіки району.  
10.4. Еколого-економічні і соціальні проблеми району та шляхи їх вирішення. 

 
Географічне положення, територія, межі району. Господарська оцінка 

природних умов та природних ресурсів. Історія формування господарства 
району. Особливості розвитку господарства району. Населення та трудові 
ресурси району. Чисельність, національний та професійний склад населення, 
характер його розміщення по території району, співвідношення міського та 
сільського населення. Сучасний стан економіки району. Загальна 
характеристика господарства, його структура, провідні галузі, місце та склад 
галузей району в господарському комплексі України; розвиток та розміщення 
промисловості. Спеціалізація промислового виробництва району. Основні 
промислові вузли та центри. Характеристика галузі (галузей) промисловості, 
що зумовлює спеціалізацію господарства району. Проблеми та перспективи 
комплексного розвитку господарства району (в тому числі і екологічні 
проблеми). 

 
Тема 11. Зовнішньоекономічні  зв’язки України  

 
11.1. Сутність і значення міжнародного поділу праці у формуванні 

зовнішньоекономічних зв’язків. 
11.2. Основні форми економічного співробітництва країн світу.  
11.3. Вільні економічні зони в регіональній економіці. 
11.4. Зовнішньоекономічні зв’язки України: інтеграційні процеси. 
 

Сутність і значення міжнародного поділу праці у формуванні 
зовнішньоекономічних зв’язків. Міжнародні економічні зв’язки. Основні 
форми економічного співробітництва. Міжнародна торгівля. Міжнародний 
туризм. Єврорегіони в системі прикордонної співпраці. Сутність визначення 
поняття «єврорегіон». Головні риси єврорегіонів, як форми прикордонного 
співробітництва: географічна, політична, адміністративна, функціональна. 
Стратегічні напрями інтеграційних угруповань. Переваги прикордоння. 

Вільні економічні зони в економіці регіонів. Завдання створення 
спеціальних (вільних) економічних зон: економічні, науково-технічні, 
соціальні. Основні чинники створення СЕЗ. Території пріоритетного 
розвитку. Відмінності між СЕЗ і ТПР. Класифікаціяі вільних економічних зон 
за організаційно-функціональною ознакою: торговельно-складські, 
промислово-виробничі, технічні й сервісні. 

Карпатський єврорегіон, як інструмент транскордонної діяльності. 
Передумови і мета створення. Особливості функціонування. Перспективи 
розвитку.   
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5. Тематика та план семінарського заняття 
 

 
Т Е М А 1 

 
Господарський комплекс України, його структура і трансформація в 

ринкових умовах 
 

1. Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація 
в ринкових умовах господарювання. 

2. Структура регіональної економіки за видами економічної діяльності.  
3. Виробничий та науково-технічний потенціал. 

   
Перелік питань для дискусії: 

 
1. Проблеми і напрями вдосконалення структури господарського 

комплексу України. 
2. Реструктуризація регіональної економіки в умовах ринку. 

 
Л і т е р а т у р а: 
 
1. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: [навч. посібник] / Б. Ф. Заблоцький. 

– Львів: „Новий світ-2000”, 2007. – С. 205-209. 
2. Зінь Е. А. Регіональна економіка : [підручник] / Е. А. Зінь. – К. : "ВД 

"Професіонал", 2007. – С. 136-271. 
3. Манів З. О. Регіональна економіка : [навч. посібник] / З. О. Манів, 

І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : „Магнолія 2006”, 2007. – С. 156-180. 
4. Олійник Я. Б. Регіональна економіка : [навч. посібник] / Я. Б. Олійник, 

С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, А. Л. Мельничук, В. Ф. Пасько; за ред. 
Я. Б. Олійника. – К. : КНТ, Видавець Фурса С. Я., 2007. – С. 100-111.  

5. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: [підручник] / 
С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін.; за ред. д.е.н., проф., 
чл.-кор. НАН України С. І. Дорогунцова. – К. : КНЕУ, 2007. – С.221-620. 
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6. Завдання для самостійної роботи 
 

Самостійна робота є невід’ємною частиною навчального процесу і 
основою пізнавальної діяльності студента. Метою методичних вказівок є 
конкретизація самостійної роботи студента для всебічного підвищення рівня 
знань, раціоналізації процесів підготовки, виконання і захисту самостійної 
роботи, єдності навчальної та науково-дослідної роботи. 

Освоєння курсу відповідно до програми передбачає самостійне 
опрацювання студентом літературних джерел, вивчення теоретичних питань 
тем, виконання практичних завдань. 

 Навчальні завдання за кожною темою містять перелік питань, 
літературних джерел і практичних завдань. 

 Викладач курсу спрямовує і контролює самостійну роботу студента, 
встановлює час консультацій та термін виконання самостійної роботи за 
кожною темою курсу. 

Змістом самостійної роботи студентів є вивчення теоретичних питань, 
підготовка до семінарських занять. 

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на 
семінарських заняттях у формі поточного контролю та перевірки якості 
виконання домашніх завдань. 

 
Перелік запитань і завдань, що виносяться на самостійне 

опрацювання студентами: 
№ 
п/п 
 

Тематика модулів та зміст самостійної 
роботи 

Кіль-
кість 
год. 

Рекомендована література 

1 2 3 4 
1. Економічне   районування   та   

територіальна організація 
господарства. 
• Сутність і завдання економічного 

районування. 
• Наука про економічне районування. 
• Основні районоутворюючі фактори. 
• Принципи економічного 

районування. 
• Форми і типи економічних районів. 
• Практичне значення економічного 

районування. 
• Особливості економічного 

районуванняф та сучасна мережа 
економічних районів. 
• Шляхи вдосконалення 

територіальної організації і 
структури господарства країни. 
 

 1. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: 
[навч. посібник] / Б. Ф. Заблоцький. – 
Львів: „Новий світ-2000”, 2007. – С. 39-
65. 

2. Манів З. О. Регіональна економіка : 
[навч. посібник] / З. О. Манів, 
І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : 
„Магнолія 2006”, 2007. – С. 60-94. 

3. Олійник Я. Б. Регіональна економіка : 
[навч. посібник] / Я. Б. Олійник, 
С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, 
А. Л. Мельничук, В. Ф. Пасько; за ред. 
Я. Б. Олійника. – К. : КНТ, Видавець 
Фурса С. Я., 2007. – С. 171-301.  

4. Розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка: [підручник] / 
С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, 
Ю. І. Пітюренко та ін.; за ред. д.е.н., 
проф., чл.-кор. НАН України 
С. І. Дорогунцова. – К. : КНЕУ, 2007. – 
С.86-99. 
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1 2 3 4 
2. Господарський комплекс України, 

його структура і трансформація в 
ринкових умовах. 
• Сутність понять "господарський 

комплекс" країни, "економічний 
простір". 
• Що таке структура економіки 

України? 
• Характеристика основних рис 

господарського комплексу України. 
• В чому полягають регіональні 

особливості галузевої структури 
економіки. 
• Особливості реструктуризації 

регіональної економіки в умовах ринку. 
• Основні групи факторів, що 

впливають на необхідність 
реструктуризації регіональної 
економіки. 
• Специфіка регіональних програм 

сталого розвитку. 

 1. Заблоцький Б.Ф. Регіональна 
економіка: [навч. посібник] / 
Б. Ф. Заблоцький. – Львів: „Новий 
світ-2000”, 2007. – С. 205-209. 

2. Зінь Е. А. Регіональна економіка : 
[підручник] / Е. А. Зінь. – К. : "ВД 
"Професіонал", 2007. – С. 136-271. 

3. Манів З. О. Регіональна економіка : 
[навч. посібник] / З. О. Манів, 
І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : 
„Магнолія 2006”, 2007. – С. 156-180. 

4. Олійник Я. Б. Регіональна економіка : 
[навч. посібник] / Я. Б. Олійник, 
С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, 
А. Л. Мельничук, В. Ф. Пасько; за ред. 
Я. Б. Олійника. – К. : КНТ, Видавець 
Фурса С. Я., 2007. – С. 100-111.  

5. Розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка: [підручник] / 
С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, 
Ю. І. Пітюренко та ін.; за ред. д.е.н., 
проф., чл.-кор. НАН України 
С. І. Дорогунцова. – К. : КНЕУ, 2007. – 
С.221-620. 

 

3. Природні передумови розвитку 
продуктивних сил. 
• Визначення природно-ресурсного 

потенціалу. 
• Структурні особливості природно-

ресурсного потенціалу. 
• Кількісна і якісна оцінка природних 

ресурсів і природних умов. 
• Балансові, промислові, геологічні та 

прогнозні запаси корисних копалин. 
Характеристика природно-
ресурсного потенціалу економічних 
районів. 

 1. 1. Зінь Е. А. Регіональна еко-номіка : 
[підручник] / Е. А. Зінь. – К. : "ВД 
"Професіонал", 2007. – С. 61-135. 

2. 2. Манів З. О. Регіональна економіка : 
[навч. посібник] / З. О. Манів, 
І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : 
„Магнолія 2006”, 2007. – С. 181-237. 

3. 3. Олійник Я. Б. Регіональна економіка : 
[навч. посібник] / Я. Б. Олійник, 
С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, 
А. Л. Мельничук, В. Ф. Пасько; за ред. 
Я. Б. Олійника. – К. : КНТ, Видавець 
Фурса С. Я., 2007. – С. 55-77.  

4. Розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка: [підручник] / 
С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, 
Ю. І. Пітюренко та ін.; за ред. д.е.н., 
проф., чл.-кор. НАН України 
С. І. Дорогунцова. – К. : КНЕУ, 2007. – 
С.105-159. 

 
4. Міжгалузеві комплекси та регіональні 

особливості їх розвитку. 
• Сутність і структура 

міжгалузевих комплексів. 
• Інтеграційні процеси в економіці 

та їх роль у регіональній 
політиці. 

• Необхідність структурної 
трансформації економіки в 
розвитку господарства країни. 

 1. Заблоцький Б.Ф. Регіональна 
економіка: [навч. посібник] / 
Б. Ф. Заблоцький. – Львів: „Новий 
світ-2000”, 2007. – С. 257-293. 

2. Зінь Е. А. Регіональна економіка : 
[підручник] / Е. А. Зінь. – К. : "ВД 
"Професіонал", 2007. – С. 146-244. 

3. Розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка: [підручник] / 
С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, 
Ю. І. Пітюренко та ін.; за ред. д.е.н., 
проф., чл.-кор. НАН України 
С. І. Дорогунцова. – К. : КНЕУ, 2007. 
– С.260-620. 
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1 2 3 4 
5. Зовнішньоекономічні зв’язки України 

• Що таке міжрегіональне 
співробітництво? 
• Основні фактори організації 

прикордонного співробітництва. 
• Основні принципи управління 

державною регіональною економікою. 
Система управління комунальним 
сектором регіональної економіки. 

 1. Зінь Е. А. Регіональна економіка : 
[підручник] / Е. А. Зінь. – К. : "ВД 
"Професіонал", 2007. – С. 377-410. 

2. Олійник Я. Б. Регіональна економіка : 
[навч. посібник] / Я. Б. Олійник, 
С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, 
А. Л. Мельничук, В. Ф. Пасько; за ред. 
Я. Б. Олійника. – К. : КНТ, Видавець 
Фурса С. Я., 2007. – С. 385-420.  

3. Розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка: [підручник] / 
С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, 
Ю. І. Пітюренко та ін.; за ред. д.е.н., 
проф., чл.-кор. НАН України 
С. І. Дорогунцова. – К. : КНЕУ, 2007. – 
С.931-973. 

4. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: 
[навч. посіб.] / Козак Ю.Г., Лук’яненко 
Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. – Вид. 2-ге, 
перероб. та доп. – Київ: Центр 
навчальної літератури, 2004. – 672 с. 

 
6. Регіональна економічна політика і 

механізми її реалізації. 
• Сутність державної регіональної 

політики. 
• Об’єкти державної регіональної 

економічної політики. 
• Суб’єкти державної регіональної 

політики. 
• Основні цілі державної регіональної 

економічної політики. 
• Найважливіші завдання державної 

регіональної економічної політики. 
• Наукове обґрунтування 

регіонального розміщення 
продуктивних сил. 
• Сутність механізму реалізації 

державної регіональної 
політики.Організаційно-правова база 
реалізації регіональної економічної 
політики 

Що таке ключові елементи механізму 
реалізації регіональної економічної 
політики? 

 1. Гриньова В. М. Державне 
регулювання економіки : [підручник] / 
В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : 
Знання, 2008. – С. 55-77. 

2. Заблоцький Б.Ф. Регіональна 
економіка: [навч. посібник] / 
Б. Ф. Заблоцький. – Львів: „Новий світ-
2000”, 2007. – С. 115-156. 

3. Ковтун О. І. Державне регулювання 
економіки : [навч. посіб.] /О. І. Ковтун. – 
Львів : "Новий Світ-2000", 2006. – С. 304-
322. 

4. Манів З. О. Регіональна економіка : 
[навч. посібник] / З. О. Манів, 
І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : 
„Магнолія 2006”, 2007. – С. 110-127. 

5. Манів З. О. Регіональна економіка : 
[навч. посібник] / З. О. Манів, 
І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : 
„Магнолія 2006”, 2007. – С. 110-127. 

6. Олійник Я. Б. Регіональна економіка 
: [навч. посібник] / Я. Б. Олійник, 
С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, 
А. Л. Мельничук, В. Ф. Пасько; за ред. 
Я. Б. Олійника. – К. : КНТ, Видавець Фурса 
С. Я., 2007. – С. 302-359.  

7. Розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка: [підручник] / 
С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, 
Ю. І. Пітюренко та ін.; за ред. д.е.н., проф., 
чл.-кор. НАН України С. І. Дорогунцова. – 
К. : КНЕУ, 2007. – С.881-904. 

8. Швайка Л. А. Державне регулювання 
економіки : [навч. посіб.] / Л. А. Швайка. – 
К. : Знання, 2006. – С.369-388. 
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7. Перелік питань для підготовки до заліку 
 
1. Предмет курсу “Регіональна економіка”. 
2. Методи дослідження процесів та закономірностей у РПС. 
3. Історія наукових досліджень та сучасні наукові праці з питань РПС. 
4. Основні терміни і поняття: продуктивні сили, їх елементи, виробничі 

відносини, виробництво, підприємство. 
5. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу території. 
6. Мінеральні ресурси та їх економічна оцінка. 
7. Аналіз кількісної та якісної характеристики природних ресурсів. 
8. Основні закономірності розміщення продуктивних сил. 
9. Принципи розміщення продуктивних сил. 
10. Фактори розміщення продуктивних сил. 
11. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів та природних умов. 
12. Охорона навколишнього середовища і раціональне використання 

природних ресурсів, регіональні особливості. 
13. Передумови розміщення продуктивних сил. 
14. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України: місце 

України в світових сировинних і паливно-енергетичних ресурсах. 
15. Економічне районування України. 
16. Формування народногосподарського комплексу України. 
17. Структура народногосподарського комплексу України. 
18. Форми територіальної організації промислового виробництва: 

промислові райони, промислові агломерації, промислові вузли та 
пункти. 

19. Виробничий потенціал народного господарства. 
20. Основні напрямки розвитку народного господарства України і 

вдосконалення його структури. 
21. Науково-технічний потенціал та його складові частини. 
22. Актуальні територіальні проблеми і шляхи їх розв’язання. 
23. Стратегія розвитку розміщення продуктивних сил України. 
24. Туристично-рекреаційний комплекс Карпатського регіону. 
25. Науково-технічний прогрес і його вплив на розміщення продуктивних 

сил. 
26. Характеристика і особливості розвитку Донецького (Донецька, 

Луганська області) економічного району. 
27. Характеристика і особливості розвитку Придніпровського 

(Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська) економічного району. 
28. Характеристика і особливості розвитку Східного (Полтавська, Сумська, 

Харківська) економічного району. 
29. Характеристика і особливості розвитку Центрального (Київська, 

Черкаська, м.Київ) економічного району. 
30. Характеристика і особливості розвитку Поліського (Волинська, 

Житомирська, Рівненська, Чернігівська) економічного району. 
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31. Характеристика і особливості розвитку Карпатського (Закарпатська, 
Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька) економічного району. 

32. Характеристика і особливості розвитку Подільського (Вінницька, 
Тернопільська, Хмельницька) економічного району. 

33. Характеристика і особливості розвитку Причорноморського (АР Крим, 
Миколаївська, Одеська, Херсонська, м.Севастополь) економічного 
району. 

34. Сільськогосподарські зони України. 
35. Енергетичний комплекс України. Особливості розвитку і розміщення. 
36. Металургійний комплекс України. 
37. Машинобудівний комплекс України. 
38. Легка промисловість. Характеристика, особливості розміщення. 
39. Визначення економічного району, його основні ознаки, 

районоутворюючі фактори. 
40. Особливості розвитку і розміщення галузей землеробства. 
41. Особливості розвитку і розміщення галузей тваринництва 
42. Характеристика і особливості розміщення галузей хімічного комплексу. 
43. Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість України, 

характеристика, особливості розвитку і розміщення. 
44. Кольорова металургія, особливості розвитку і розміщення. 
45. Харчова промисловість України, ефективність розвитку і розміщення. 
46. Загальна характеристика промисловості України. 
47. Паливна промисловість України. Ресурси, особливості розміщення. 
48. Автомобільний, авіаційний і трубопровідний транспорт України та їх 

роль в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. 
49. Рекреаційні ресурси України. 
50. Транспортний комплекс України. 
51. Демографічна ситуація на Україні. 
52. Проблеми зайнятості населення на Україні. 
53. Розміщення галузей будівельного комплексу. 
54. Трудові ресурси України, регіональні проблеми зайнятості. 
55. Міграція населення та її види. 
56. Агропромисловий комплекс України, структура, форми територіальної 

організації. 
57. Місце та роль електроенергетики в народному господарстві України. 
58. Природно-ресурсний потенціал Закарпатської області. 
59. Сучасний стан та особливості розміщення галузей соціальної 

інфраструктури. 
60. Охорона і відтворення лісових ресурсів України та шляхи їх 

раціонального використання. 
61. Виробництво товарів народного споживання: сучасний стан та 

особливості розміщення. 
62. Сучасне розселення сільського і міського населення України. 
63. Урбанізація: сутність і сучасні особливості. Проблеми великих міст. 
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64. Основні терміни і поняття: територіальна організація продуктивних сил, 
територіальний поділ праці, ТВК. 

65. Земельні ресурси: шляхи їх раціонального використання та охорона. 
66. Зовнішньоекономічні зв’язки України. 
67. Водні ресурси: шляхи їх раціонального використання та охорона. 
68. Концепції соціально-економічного розвитку Закарпатської області. 
69. Соціально-економічні і екологічні проблеми територій і шляхи їх 

вирішення. 
70. Зовнішньоекономічні зв’язки Закарпатської області. 
71. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків. 
72. Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів. 
73. Наукові основи формування економічних районів (принципи і фактори 

ЕР). 
74. Формування ТВК та портово-промислових комплексів. 
75. Розкрити зміст поняття природно-ресурсний потенціал на прикладі 

одного із економічних районів. 
76. Екологічна ситуація в Закарпатській області. 
77. Основні показники, що визначають рівень економічного розвитку 

країни. 
78. Сутність понять „розміщення продуктивних сил”, продуктивні сили”, 

„регіональна економіка”. 
79. Суть і значення регіональної економіки. 
80. Поняття регіону і регіонального господарювання. 
81. Цілі та завдання регіональної політики. 
82. Науково-теоретичні основи регіональної політики. 
83. Організаційно-економічні заходи здійснення державної регіональної 

політики. 
84. Основні складові регіональної політики, їх вплив на формування 

регіональної економіки. 
85. Зовнішньоекономічна політика як складова регіональної політики. 
86. Економічна політика як складова регіональної політики. 
87. Науково-технічна політика як складова регіональної політики. 
88. Екологічна політика як складова регіональної політики. 
89. Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” (8 листопада 2005 

р.) /Газета „Голос України”, (Державне стимулювання розвитку 
регіонів).  

90. Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” (8 листопада 2005 
р.) /Газета „Голос України”, (Особливості державного стимулювання 
розвитку депресивних територій).  
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8. Тематика контрольних робіт 
1. Проблеми розміщення продуктивних сил України у сучасний період. 
2. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил. 
3. Проблеми зайнятості трудових ресурсів України. 
4. Розселення населення України та його зайнятість. 
5. Народногосподарський комплекс України та його загальна 

характеристика. 
6. Паливно-енергетичний комплекс у системі розміщення продуктивних сил. 
7. Металургійний комплекс України. 
8. Нафтодобувна, нафтопереробна промисловість: стан і перспективи. 
9. Машинобудівний комплекс України. 
10. Світовий ринок продукції лісової та деревообробної промисловості. 
11. Територіальна організація підприємств легкої промисловості України. 
12. Форми територіальної організації продуктивних сил. 
13. Світовий ринок зерна та особливості розміщення виробництва зернових 

культур. 
14. Сільськогосподарська спеціалізація природноекономічних зон України. 
15. Територіальна організація зернового господарства України. 
16. Транспортна система України. 
17. Територіально-виробничі комплекси як одна з форм ефективного 

розміщення виробництва. 
18. Портово-промислові комплекси України. 
19. Місто в системі територіальної організації господарства. 
20. Основи економічного районування території. 
21. Особливості територіально-галузевої структури господарства регіону 

(області, адміністративного району). 
22. Підприємство – первинна ланка у структурі народногосподарського 

комплексу. 
23. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України. 
24. Екологічний фактор розміщення продуктивних сил. 
25. Рекреаційне господарство України. 
26. Україна у міжнародному поділі праці. 
27. Міграція населення України та її види.  
28. Природні та соціально-економічні передумови розвитку й розміщення 

фермерського господарства в Україні. 
29. Соціально-економічна характеристика м. Ужгорода. 
30. Розвиток і розміщення галузей промисловості Закарпатської області. 
31. Розвиток і розміщення галузей сільського господарства Закарпатської 

області. 
32. Екологічна ситуація в Закарпатті і проблеми охорони природи. 
33. Проблеми зайнятості трудових ресурсів Закарпатської області, шляхи їх 

вирішення. 
34. Регіональний розвиток транскордонного співробітництва в Україні. 
35. Основні напрями подальшого розвитку та вдосконалення розміщення 

продуктивних сил України. 
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36. Вплив науково-технічного прогресу та зміни в структурі народного 
господарства України. 

37. Розвиток підприємництва в Закарпатті. 
38. Виробництво і проблеми збереження навколишнього середовища. 
39. Географія економічних зв’язків України. 
40. Природні передумови розміщення продуктивних сил. 
41. Хімічний комплекс України. 
42. Морський транспорт України: основні проблеми і перспективи розвитку. 
43. Науково-технічний прогрес як фактор розміщення продуктивних сил (на 

прикладі конкретної галузі, виду виробництва). 
44. Екологічні проблеми і розміщення продуктивних сил. 
45. Вплив мінерально-сировинної бази на виробничу структуру господарства 

регіону. 
46. Зовнішньоекономічні зв’язки Закарпатської області. 
47. Енергетика України. Основні проблеми. 
48. Порівняльна соціально-економічна характеристика окремих областей 

України (за вибором студента). 
49. Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку України і однієї із 

країн СНД. 
50. Науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості 

територіальної організації. 
51. Соціальний комплекс України. 
52. Агропромисловий комплекс України. Основні проблеми та перспективи 

розвитку. 
53. Регіональні екологічні проблеми України. 
54. Роль інвестицій в територіальній організації продуктивних сил.  
55. Роль і місце інновацій в розвитку і функціонуванні продуктивних сил. 
56. Роль і місце науки в розвитку і функціонуванні продуктивних сил. 
57. Проблеми розвитку продуктивних сил гірської зони Закарпаття. 
58. Соціально-економічна характеристика адміністративного району (за 

вибором). 
59. Соціально-економічна характеристика районного центру або міста (за 

вибором). 
60. Продуктивні сили Донецького економічного району. 
61. Продуктивні сили Придніпровського економічного району. 
62. Продуктивні сили Східного економічного району. 
63. Продуктивні сили Причорноморського економічного району. 
64. Продуктивні сили Подільського економічного району. 
65. Продуктивні сили Поліського економічного району 
66. Продуктивні сили Карпатського економічного району. 
67. Продуктивні сили Центрального економічного району. 
68. Структура підтримки малого бізнесу в регіоні (районі). 
69. Роль екологічної ситуації при вдосконаленні розміщення продуктивних 

сил. 
70. Депресивні регіони в Україні та механізми інвестування їхнього розвитку. 
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