
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

1. Код: ПП 16 

2.Назва:Регіональна економіка.  

3. Тип:обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:Коротун Сергій 

Ігорович доцент, канд. геогр. наук, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. 

9. Результати навчання.  

Мета дисципліни. 

Формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації 

продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки. 

Завдання дисципліни. 

Засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад 

регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру 

господарського комплексу України та її регіонів; об’єктивну необхідність раціонального та 

ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

− основні поняття та наукові засади дисципліни,  

− закономірності, принципи та методи вивчення розміщення продуктивних сил та 

регіональної політики,  

− особливості регіонального розвитку міжгалузевих комплексів в Україні, 

− державні стратегічні пріоритети регіональної політики, нормативно-правові акти, що 

регулюють діяльність у сфері регіональної політики,  

− систему показників регіональної економіки,  

− основні економічні, соціальні, екологічні проблеми регіонів,  

− механізми впливу регіональної політики на діяльність суб’єктів господарювання у регіоні,  

− особливості сучасних інтеграційних регіональних, міжрегіональних, міждержавних 

економічних  процесів та інвестиційної політики регіонального розвитку; 

уміти:  

− на практиці використовувати методи вивчення розміщення продуктивних сил і 

регіонального розвитку, 

− характеризувати ресурсний потенціал України, 

− розкривати місце і значення окремих секторів економіки у виробництві та розподілі 

валового внутрішнього продукту в країни, 

− аналізувати сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів, основні проблеми 

адміністративно-територіального устрою і економічного районування України,  

− користуватися системою показників регіональних планів і програм, вести розрахунки на 

основі них,  

− визначати наслідки впливу рішень у сфері регіональної політики на діяльність суб’єктів 

господарювання. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи (2модулі, екзамен). 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: – 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 

необхідності):Статистика. 

12. Зміст курсу:Предмет, метод і завдання дисципліни. Закономірності, принципи і фактори 

розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Економічне районування та 

територіальна організація продуктивних сил. Регіон у системі територіального поділу праці. 

Ресурсний потенціал України та його використання. Господарський комплекс України, його 

структура і трансформація в ринкових умовах. Міжнародні економічні зв’язки України та її 

інтеграція в європейські та інші світові структури. Сутність, мета і завдання регіональної економічної 

політики. Механізм реалізації регіональної економічної політики. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. / С. І. Іщук. –

Київ:Вид. Паливода А.В.,2006. – 284с. 

2. Жук, М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник. / 

М. В. Жук, В. П. Круль. – Київ: Кондор, 2006. – 296с. 

3. Коротун, І. М. Розміщення продуктивних сил України: навч. посіб. / І. М. Коротун, 

Л. К. Коротун, С. І. Коротун. – Рівне: Вид-во ДІВА, 1998. – 410 с. 

4. Коротун, І. М. Природні ресурси України : навч. посіб. / І. М. Коротун, Л. К. Коротун, 

С. І. Коротун. – Рівне: ПП Рожков, 2004. – 180 с. 

5. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, 

В.Ф. Семенова. – 5-те вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 351 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год. 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та проблемним методами 

навчання. Лекції з використанням інформаційних технологій, розрахунково-графічна робота, 

практичні заняття, презентації.  

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен – центр незалежного тестування (комп’ютерне 

тестування). 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, індивідуальна робота, модульні 

контролі (комп’ютерне тестування)– 2. 

16. Мова викладання:українська. 

 

 

 

Завідувач кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи,  

доцент, к.геогр.н.       Коротун С.І. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE   

 REGIONAL ECONOMY  

1. Code: PP 16 

2. Title: Regional economy. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the 1st (bachelor's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4,5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: : Korotun Serhii 

Ihorovych, Candidate of Geographic Sciences, associate professor, Head of the Department of Tourism, 

Hotel and Restaurant Affairs. 

9. Results of studies:  

The purpose of the discipline: 

Forming  knowledge regarding the theoretical and practical principles of territorial organization of 

productive forces in Ukraine; the current state and directions of the regional economic development. 

The task of the discipline: 

Mastering the theory of the regional economy and the regional development; scientific principles of 

the regional economic policy; mastering the knowledge of the territorial and sectoral structure of the 

economic complex of Ukraine and its regions;  the objective necessity of the rational and efficient use of 

natural, scientific and production, human resources of the regions of the country.   

After having studied the discipline the student must: 

know: 

− basic concepts and scientific principles of the discipline;  

− patterns, principles and methods of studying the placement of productive forces and the regional 

policy;    

− features of the regional development of inter-branch complexes in Ukraine; 

− state strategic priorities of the regional policy, normative and legal acts that regulate activity in 

the sphere of the regional policy;  

− the system of indices of the regional economy;  

− basic economic, social, ecological problems of regions;  

− mechanisms of influence of the regional policy on the activity of business entities in the region; 

− features of modern integration regional, interregional, intergovernmental economic processes and 

investment policy of the regional development; 

be able:  

− to use in practice the methods of studying the placement of productive forces and the regional 

development; 

− to characterize the resource potential of Ukraine; 

− to reveal the place and significance of individual sectors of the economy in the production and 

distribution of the gross domestic product in the country; 

− to analyse the current problems of the socio-economic development of regions, the main 

problems of administrative-territorial arrangement and economic zoning of Ukraine;  

− to use the system of indices of regional plans and programs, conduct calculations on their basis;  

− to determine the impact of decisions in the field of the regional policy on the activity of business 

entities. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, control measures                  

(2 modular controls, exam). 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: − .  

− Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Statistics". 

12. Course contents: Object, method and task of the discipline. Patterns, principles and factors of 

placing productive forces and forming the economy of the regions. Economic zoning and territorial 

organization of productive forces. A region in the system of territorial division of labour. Resource potential 

of Ukraine and its use. An economic complex of Ukraine, its structure and transformation in market 

conditions. International economic relations of Ukraine and its integration into European and other world 

structures. Essence, aim and tasks of the regional economic policy. Mechanism of implementing the regional 

economic policy. 

13. Recommended educational editions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ishchuk S.I. Placement of productive forces and the regional economy: teaching manual /                  

S.I. Ishchuk. − Kyiv: Publisher Palyvoda A.V., 2006. − 284 p. 

2. Zhuk M.V. Placement of productive forces and the economy of the regions of Ukraine: textbook. 

/ M.V. Zhuk, V.P. Krul'. − Kyiv: Kondor, 2006. − 296 p.       

3. Коrotun І. М. Placement of productive forces of Ukraine: teaching manual / I.M. Korotun,                   

L.K. Korotun, S.I. Korotun. − Rivne: Publ. house DIVA, 1998. − 410 p.   

4. Коrotun І. М. Natural resources of Ukraine: teaching manual / I.M. Korotun, L.K. Korotun,      

S.I. Korotun. − Rivne: P.P. Rozhkov, 2004. − 180 p.    

5. Placement of productive forces: textbook / edit. by V.V. Kovalevskyi, O.L. Mykhailiuk,           

V.F. Semenov. − the 5th edition, revised. − Kyiv: Society "Knowledge", KRO, 2003. − 351 p.  

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

lectures – 24 hours, practical work – 22 hours, independent work – 89 hours. Total – 135 hours. 

The study of the discipline is achieved by the informative, illustrative and problematic methods of 

teaching. Lectures with the use of information technologies, calculation and graphic work, practical classes, 

presentations.  

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam − independent assessing centre (computer testing).     

Current control (60 points): testing, questioning, individual work, 2 modular controls (computer 

testing). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Department of Tourism,  

Hotel and Restaurant Affairs,      
Candidate of Geographic Sciences, associate professor                    S. I. Korotun 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


