
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ППФ 6; 

2. Назва: Регіональна економіка; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 6; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Валюх А.М., д.держ.упр, 

доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• теоретичні та прикладні питання розвитку регіональної економіки;  

• обґрунтування практичного значення системного підходу щодо управління соціально-

економічним розвитком територій;  

• принципи раціонального природокористування; 

• підходи та методи щодо раціонального використання наявних ресурсів регіонів країни. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, практична підготовка, самостійна робота, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Регіональна статистика», 

«Публічне адміністрування», «Економіка і врядування». 

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Закономірності, принципи і фактори розвитку продуктивних сил. 

Тема 2. Економічне районування і територіальна організація розвитку продуктивних сил. 

Тема 3. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. 

Тема 4. Природно-ресурсне забезпечення розвитку регіонів. 

Тема 5. Населення і трудовий потенціал регіонів. 

Тема 6. Інтелектуальні ресурси в регіональній економіці. 

Тема 7. Фінансові ресурси в економіці регіону. 

Тема 8. Фактори управління соціально-економічним розвитком регіону. 

Тема 9. Управлінська стратегія регіонального розвитку. 

Тема 10. Система пріоритетів в управлінні регіональним розвитком. 

Тема 11. Управлінська політика регіонального розвитку і напрямки її реалізації. 

Тема 12. Формування програми соціально-економічного розвитку регіону. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Зінь Е. А. Регіональна економіка : підручник. Київ : «ВД «Професіонал», 2007. 528 с. 

2. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Київ : Паливода А.В., 2006. 284 с. 

3. Клиновий Д. В., Пепа Т. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України. Київ : 

ЦНЛ, 2006. 728 с. 

4. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Ковалевський В. В. та ін., Київ : Знання, 

2006. 352 с. 

5. Манів З. О., Луцький І. М., Манів С. З. Регіональна економіка. Львів : Магнолія, 2008. 638 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 9 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 
Завідувач кафедри 

д.е.н., професор                                                                   І.Л. Сазонець 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ППВ 2; 

2. Title: Regional Economy; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: II (master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 9; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Valiukh A.M., Doctor of Public 

Administration, Associate Professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline student must know: 

• theoretical and applied issues of regional economics development; 

• substantiation of the practical value of a systematic approach to the management of socio-economic 

development of territories; 

• principles of rational nature use; 

• approaches and methods for rational use of available resources of the regions of the country. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, practical training, independent work, control activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Regional Statistics, Public Administration, 

Economics and Governance. 

12. Course contents:  
Topic 1. Laws, principles and factors of the development of productive forces. 

Topic 2. Economic zoning and territorial organization of the development of productive forces. 

Topic 3. The essence, purpose and objectives of regional economic policy. 

Topic 4. Natural resource support for the development of regions. 

Topic 5. Population and labor potential of the regions. 

Topic 6. Intellectual resources in the regional economy. 

Topic 7. Financial resources in the economy of the region. 

Topic 8. Factors of management of socio-economic development of the region. 

Topic 9. Management Strategy for Regional Development. 

Topic 10. The system of priorities in the management of regional development. 

Topic 11. Management policy of regional development and directions of its realization. 

Topic 12. Formation of the program of socio-economic development of the region. 

13. Recommended educational editions:  
1. Зінь Е. А. Регіональна економіка : підручник. Київ : «ВД «Професіонал», 2007. 528 с. 

2. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Київ : Паливода А.В., 2006. 284 с. 

3. Клиновий Д. В., Пепа Т. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України. Київ : 

ЦНЛ, 2006. 728 с. 

4. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Ковалевський В. В. та ін., Київ : Знання, 

2006. 352 с. 

5. Манів З. О., Луцький І. М., Манів С. З. Регіональна економіка. Львів : Магнолія, 2008. 638 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 hours lectures, 26 hours practical classes, 98 hours independent work. Together - 150 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of business and 

role games, case studies, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: checkpoint at the end of the 3th semester. 

Current control (100 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
Head of the department, 

Doctor of Economics I.L. Sazonets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


