
Анотація навчальної дисципліни 

«Регіональна економіка» 

 

1. Назва дисципліни – «Регіональна економіка». 

2. Лектор – доцент Кравченко Катерина Олександрівна.  

3. Курс – 2 (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), семестр – 4. 

4. Кількість: кредитів – 3; академічних  годин – 90 (у т.ч. лекції – 24, практичні 

заняття – 24‚ самостійна робота – 42). 

5. Опис дисципліни:  

Мета – формування теоретичних і практичних знань про закономірності та 

особливості функціонування регіональної економіки, сучасний стан і напрямки 

перспективного розвитку економіки в умовах євроінтеграційних процесів; 

визначення ролі фінансового сектора в структурі регіональної економіки; 

обґрунтування суспільно-географічних механізмів управління економікою 

регіонів, соціальних, екологічних та зовнішньоекономічних аспектів її 

функціонування. Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов’язаних з 

управлінням регіональною економічною діяльністю, в тому числі з просторовим, 

ситуаційним аналізом і прогнозуванням, застосуванням суспільно-географічного 

підходу для здійснення регіональної економічної діяльності та управління 

фондовими ринками. 

Завдання:  
- розгляд сучасного стану економіки світу та його регіонів, перспектив їх 

розвитку, причин та наслідків економічної політики;  

- вивчення закономірностей та особливостей функціонування регіональної 

економіки порівняно з економіками інших країн; 

- обґрунтування фінансової незалежності регіонів у аспекті суспільно-

географічного дослідження; 

- визначення соціальних результатів економічного розвитку країни і регіонів; 

- аналіз сучасного стану і основних напрямів регіонального розвитку 

економіки;  

- визначення і обґрунтовування пріоритетів та завдань у сферах структурної, 

регіональної, соціальної, екологічної і зовнішньоекономічної політики. 

Зміст: Теоретичні основи дослідження регіональної економічної діяльності. 

Особливості дослідження питань регіональної економіки: вітчизняний та 

зарубіжний досвід. Регіоналізм у системі соціально-економічного розвитку 

держави. Закономірності та особливості функціонування регіональної економіки. 

Фактори економіко-географічного положення та фактор робочої сили. Вплив 

науково-технічного прогресу та чинника ринкової кон’юнктури на розміщення 

виробництва. Сучасний стан і напрямки регіонального розвитку економіки в 

умовах євроінтеграційних процесів. Сутність, мета і завдання регіональної 

економічної політики Роль фінансового сектора в структурі регіональної 

економіки. Обґрунтування суспільно-географічних механізмів управління 

економікою регіонів. Сучасний стан економіки України та її регіонів. Особливості 

реалізації економічної регіональної політики. Механізм реалізації регіональної 

економічної політики Фінансова незалежність регіонів – можливості та загрози. 

Головні завдання регіонального економічного розвитку. Фондові ринки – 

тенденції розвитку та особливості функціонування. 



6. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота 

студентів відповідно до програми курсу. 

7. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне опитування 

(індивідуальне, комбіноване, фронтальне), перевірка виконаних практичних робіт, 

контрольні роботи (поточна та залікова). 

8. Навчально-методичне забезпечення: Регіональна економіка та 

природокористування / за ред. Голікова А.П.: Навч. посіб. – К: Центр учбової 

літератури, 2011. – 352 с. Мазур А.Г. Регіональна економіка: проблеми 

відтворення та управління. – Вінниця, 2000. – 263 с. Біржовий фондовий ринок в 

Україні: Навчальний посібник / Бурмака М.О., Бутенко Д.С., Долінський Л.Б. та 

ін. К.: АДС УМКЦентр, 2014. 412 с., . Фондовий ринок: Підручник. В 2-х кн.: 

Кн. 1 / за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К.: Знання, 2015. 

621 с. 

9. Мова викладання – українська. 

 


