
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Цикл: загальної підготовки для всіх спеціальностей факультету. 
Статус: вибіркова навчальна дисципліна. 
Навчальний рік: 2022-2023 н.р., ІII семестр. 

Мета вивчення дисципліни є формування знань щодо теоретичних і практичних засад
територіальної  організації  продуктивних  сил  України,  сучасного  стану  та  напрямів
регіонального  розвитку  економіки;  екологічних  знань,  мислення  та  екологічного  світогляду
економістів, розвиток екологічної свідомості.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 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 та людських ресурсів регіонів країни,
територіальної  і  галузевої  структури  господарського  комплексу,  наукових  засад  державної
регіональної економічної політики, основ природокористування та збереження довкілля.

Предметом навчальної дисципліни є: закономірності і особливості розвитку регіонів,
фактори і пріоритети їх розміщення та функціонування.

Зміст дисципліни.
1: Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»
2:  Закономірності,  принципи  і  фактори  розміщення  продуктивних  сил  та  формування

економічних регіонів.
3: Економічне районування і територіальна організація господарства 4: Сутність, мета і

завдання регіональної економічної політики
5: Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах
6: Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України
7. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і

розміщення
8. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем
9. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
10. Міжнародні економічні зв’язки України  та її інтеграція в європейські  та інші

світові структури
11. Фактори сталого розвитку продуктивних сил
12. Екологія як наука. Природне середовище та закономірності дії екологічних

факторів. Природно-ресурсне законодавство.
13. Забруднення, його види, причини виникнення та заходи щодо мінімізації

наслідків.
14. Організація управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Моніторинг  навколишнього  середовища.  Наукові,  методичні  та  організаційні  основи  його
проведення.

15. Концепція платного природокористування.
16. Екологічний податок, інші екологічні платежі. Економічні збитки від

антропогенного впливу на довкілля та економічна ефективність природоохоронних заходів.
17. Екологічна  експертиза.  Фінансово-кредитний  механізм  охорони  навколишнього

середовища.
18. Міжнародний  досвід  та  співробітництво  в  галузі  охорони  довкілля.  Екологічна

освіта і виховання.
Викладацький склад:
Лектор: к.е.н., доцент Бричко А.М.
Тривалість: 5 кредитів ECTS, 15 тижнів, 5 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі, підсумковий контроль –
іспит.
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