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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

3. Назва спеціалізації –  

4. Назва дисципліни – Регіональна економіка 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ППО 10 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – третій 

10. Семестр – п’ятий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,0 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 54 

 % від загального обсягу – 60 

 лекційні заняття (годин) – 26 

 % від обсягу аудиторних годин – 28,89 

 семінарські заняття (годин) – 28 

 % від обсягу аудиторних годин – 31,11 

 самостійна робота (годин) – 36 

 % від загального обсягу – 40 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 3 

 самостійної роботи – 2 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:  - 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ЗПО 4. Економічна теорія,  

ППО 2. Статистика 

 2) супутні дисципліни – ППО 11. Економіко-математичні методи та 
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моделі 

 

 3) наступні дисципліни – ППО 13. Економіка праці і соціально-

трудові відносини,  

ППВ 7.1. Місцеві фінанси,  

ППВ 7.2 Місцеві бюджети,  

ППВ 7.3 Фінанси територіальних громад. 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 16. Прихильність до збереження навколишнього середовища та 

використання безпечної праці. 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК (ФК) 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні економічні явища. 

СК (ФК) 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують 

стан фінансових систем. 

ПР 14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР 24. Знати та розуміти вимоги до збереження навколишнього 

середовища, дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці у 

професійній діяльності. 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату 

регіональної економіки; 

1.2) називати принципи регіональної економіки; 

1.3) характеризувати теорії економічного розвитку регіонів; 

1.4) встановлювати зв'язок між факторами регіонального розвитку; 

2. Розуміння 
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2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть 

регіональної економіки; 

2.2) класифікувати фактори розміщення продуктивних сил; 

2.3) проводити економічне районування; 

2.4) пояснювати штандортні теорії; 

3. Застосування знань  

3.1) визначати спеціалізацію регіонів; 

3.2) планувати економічний розвиток регіонів; 

3.3) визначати можливості використання спеціальних форм регіонального 

розвитку; 

4. Аналіз 

4.1) аналізувати рівень соціально-економічного розвитку регіонів; 

4.2) порівнювати галузеву структуру виробництва регіонів; 

4.3) здійснювати аналіз тенденцій зміни рівня галузевого виробництва; 

5. Синтез 

5.1) проектувати заходи стимулювання розвитку депресивних регіонів; 

5.2) узагальнювати сучасні підходи до стимулювання регіонального розвитку; 

5.3) розробляти систему заходів регіонального розвитку; 

5.4) інтегрувати сучасні підходи в практику розвитку регіонів 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати ефективність регіональних програм; 

6.2) визначати рівень безробіття та зайнятості населення; 

6.3) оцінювати показники природного руху населення та міграційні процеси за 

регіонами; 

7. Створення (творчість) 

7.1) розробляти програми соціально-економічного розвитку територій; 

7.2) розробляти заходи з ресурсозбереження; 

7.3) пропонувати новітні системи стимулювання економічного розвитку 

регіонів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи регіональної економіки 

Предмет, об’єкт, завдання та методи вивчення дисципліни «Регіональна 

економіка». Об’єкт вивчення, предмет науки. Функції регіональної економіки. 

Методи дослідження. 

Теорії економічного розвитку регіонів. Географічний детермінізм. 

Енвайронменталізм. Штандортні теорії розміщення. Регіональна наука. Теорія 

ринків збуту. Геополітика. 
Економічні закони та закономірності розміщення господарства. Закон економії 

часу і праці. Закон концентрації виробництва. Закон суспільного поділу праці. Закон 

територіального поділу праці. Закономірності розміщення виробництва: раціональне, 

найефективніше розміщення виробництва; комплексний розвиток господарства 

економічних районів; раціональний територіальний поділ праці між регіонами 

та в межах їх територій; вирівнювання рівнів економічного та соціального 

розвитку регіонів. 

Принципи та фактори розміщення продуктивних сил. Пріоритетність 

соціальної орієнтації розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку. 

Різноманітність форм господарювання. Наближення до джерел сировини, 

палива, енергії, трудових ресурсів і районів споживання продукції. Науково 

обґрунтоване природокористування. Відносна сталість територіальної, 

соціальної, економічної систем. Провідна роль самоуправління. Фактори РПС. 

Традиційна класифікація факторів РПС. Класифікація факторів РПС за 

пріоритетністю значення їхньої дії. Географічне (природно-, політико-, 

економіко- і соціально-географічне) положення. Природно-ресурсний 

потенціал. Історичні фактори. Демографічні фактори. Економічні фактори. 

Соціальні фактори. Інфраструктурні фактори. Екологічні фактори. Фактори 

регіональної політики держави. Фактори міжнародної інтеграції і глобалізації. 

Фактори інформатизації. Фактори ринкової кон’юнктури. 
 

 

Тема 2. Наукові методи аналізу та обґрунтування просторової організації 

господарства і економічного розвитку регіонів 

Наукові методи аналізу просторової організації господарства. 

Загальнонаукові й спеціальні методи. Традиційні та нові методи. Системний 

аналіз. Історичний метод. Порівняльний метод. Графічні методи. Метод 

техніко-економічних розрахунків. Нормативний метод. Метод типології і 

класифікації. Економіко-математичні методи: економіко-статистичні методи, 

кореляційний аналіз, метод регресій, метод індексів. Економіко-математичні 

моделі (лінійне програмування, міжгалузевий баланс, моделі теорії 

економічного зростання, теорія графів, теорія ігор). ГІС-технології (технології 

геоінформаційних систем) 

Методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів (регіональна 

діагностика). Методи визначення спеціалізації" комплексності та ефективності 
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регіонального розвитку. Регіональна (районна) спеціалізація та її ефективність. 

Рівень комплексного розвитку регіону. 

Методи прогнозування розміщення продуктивних сил та економіки 

регіонів. Науково-технічні, економічні, соціальні, екологічні, військово-

політичні та комплексні прогнози. Пошукові та нормативні прогнози. 

Генеральні схеми-прогнози. Галузеві схеми-прогнози. Регіональні 

(територіальні) схеми-прогнози. Схеми і проекти районного планування. 

Цільові комплексні програми-прогнози. 

 

Тема 3. Природно-ресурсний потенціал та його економічна оцінка 

Класифікація та економічне оцінювання природних ресурсів. Мінеральні, 

водні, ґрунтово-земельні, біологічні ресурси, сили руху, нові, нетрадиційні 

ресурси. Види ресурсів: вичерпні невідновлювані ресурси, відновлювані 

ресурси, невичерпні, відновлювані ресурси. Економічна класифікація 

природних ресурсів: промислові, сільськогосподарські, невиробничої сфери. 

Оцінювання природних ресурсів за витратами на залучення до використання. 

Оцінювання природних ресурсів за витратами на використання.  Оцінювання 

природних ресурсів за витратами на відтворення або компенсацію. Загальне 

економічне оцінювання природних ресурсів. 

Сутність і принципи використання природно-ресурсного потенціалу території. 

Поняття “природно-ресурсний потенціал”. Природно-ресурсний потенціал 

території. Продуктивність природних ресурсів. Еколого-економічний 

потенціал. Принципи раціонального природокористування: збалансованість 

природних ресурсів; необхідність обліку взаємного впливу компонентів 

навколишнього середовища; оптимальне співвідношення між інтенсивним та 

екстенсивним використанням території й природних ресурсів; створення 

системи природоохоронних територій, які спроможні підтримувати місцевий 

екологічний баланс. Принципи раціонального використання природно-

ресурсного потенціалу: стадійності, територіальної диференціації, 

оптимальності. 

Мінеральні ресурси галузей промисловості. Запаси корисних копалин 

України. Економічна ефективність комплексного використання мінеральної 

сировини. Багатопродуктовий підхід до мінерально-сировинних ресурсів.  

Природні ресурси сільськогосподарського виробництва. Природно-

ресурсний потенціал сільського господарства України. Землезабезпеченість. 

Ефективне й екологобезпечне використання біокліматичного потенціалу та 

природної родючості земель.  

Природно-рекреаційні ресурси України: поняття, склад та загальна 

характеристика.  
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Тема 4. Населення і трудові ресурси України 

Динаміка чисельності та складу населення. Процес відтворення населення. 

Природний рух населення. Демографія. Демографічна політика. Показники 

демографічної характеристики народонаселення: чисельність населення, 

динаміка населення, статевовікова структура. Депопуляція населення. Розподіл 

постійного населення за національністю та рідною мовою. 

Природний приріст населення та міграційні процеси. Види природного 

приросту населення. Рівень народжуваності. Сумарний коефіцієнт 

народжуваності. Показник загальної смертності. Структура смертності 

населення. Міграція населення: міграції зовнішні та внутрішні. Маятникові 

міграції робочої сили. 

Зайнятість населення та державна політика зайнятості. Повна й ефективна 

зайнятість. Активна політика зайнятості. Пасивна політика зайнятості. 

Реалізація державної політики сприяння зайнятості населення та забезпечення 

соціального захисту громадян. 

Безробіття, його суть і види. Рівень безробіття. Типи безробіття: 

фрикційне, структурне та циклічне. 

 

Тема 5. Регіональний розвиток міжгалузевих комплексів в Україні 

Сутність міжгалузевих комплексів і їх типологія. Ознаки формування 

міжгалузевих територіальних комплексів: виробнича (економічна) і 

територіальна (географічна). Типи міжгалузевих комплексів: промислові, 

агропромислові, лісовиробничі, акваторіальні. Класифікація господарства за 

видами економічної діяльності. Державні господарські міжгалузеві комплекси. 

Міжгалузеві територіальні комплекси. Регіональні міжгалузеві комплекси. 

Локальні міжгалузеві комплекси.  

Агропромисловий комплекс. Сутність та головні ознаки агропромислового 

комплексу. Структурні і територіальні особливості агропромислових 

комплексів. Особливості розвитку АПК України. 

Лісопромисловий комплекс. Будівельний комплекс. Комплекс з 

виробництва товарів народного споживання. Паливно-енергетичний комплекс. 

Гірничо-металургійний комплекс. Машинобудівний комплекс. Комплекс 

хімічних та нафтохімічних виробництв. Структурні перетворення у 

міжгалузевих промислових комплексах. 

Транспортно-комунікаційний комплекс. Транспортний комплекс. 

Комплекс комунікацій і зв’язку. 

Соціальний комплекс. Основи наукових досліджень соціальних 

комплексів. Внутрішня торгівля в системі соціального комплексу України. 

Розвиток провідних галузей соціального комплексу України. 

 

Тема 6. Територіальна організація народного господарства 

Адміністративно-територіальний поділ та економічне районування 

України. Сучасна система територіально-адміністративного устрою України. 

Економічне районування України. Наукові основи формування 

економічних районів. Територіальний поділ праці. Економічний район. 
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Економічне районування. Економія на поточних витратах від спеціалізації. 

Коефіцієнт локалізації галузі в районі. Коефіцієнта виробництва продукції 

галузі на душу населення і коефіцієнта міжрайонної товарності продукції 

певної галузі. Рівень комплексного розвитку господарства району. 

Економічне районування на сучасному етапі. Генеральне районування 

території. 

Методи економічного обґрунтування територіально-комплексного 

розвитку і розміщення виробництва. Територіальні схеми. Кількісна оцінка 

рівня районної комплексності Відносний показник загальної ефективності 

господарства району. 

Основи районного планування. Завдання районного планування. Принципи 

Розробки схем районного планування. Етапи складання схем районних планів 

промислових районів. Етапи складання схеми районного планування сільських 

адміністративних районів. Показники, що характеризують економічну 

ефективність районних планів. Економічна ефективність схем районних планів. 

Формування та розвиток економіки індустріальних районів України. 

Донецький економічний район. Придніпровський економічний район. 

Особливості економічного розвитку індустріально-аграрних районів 

України. Харківський (Північно-Східний) економічний район. Київський 

економічний район. Львівсько-Карпатський економічний район. 

Причорноморський економічний район. 

Проблеми економічного розвитку аграрних районів України. Подільський 

економічний район. Волинський (Північно-Західний) економічний район. 

 

Тема 7. Нові форми регіонального розвитку 

Спеціальні (вільні) економічні зони. Вільна економічна зона (ВЕЗ). Мета 

створення вільних економічних зон в Україні. Вимоги до розміщення ВЕЗ. 

Території пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної 

діяльності. Види ВЕЗ: зовнішньоторговельні, виробничі, науково-технічні, 

туристсько-рекреаційні. Офшорна зона. 

Спільні підприємства. Підприємства з іноземними інвестиціями. Мета 

розвитку СП на території України. 

Регіональні науково-технологічні парки. Типи технопарків: «інкубатори» 

(інноваційний центр, інкубатор бізнесу, науковий готель); технологічні парки 

(науковий, промисловий, екологічний, конверсійний, інноваційний, бізнес-парк 

тощо; технополіси); регіональні науково-технологічні парки. Критерії 

ефективності діяльності бізнес-інкубатора. 

Регіональні ринки. Види регіональних ринків за територіальним 

масштабом або ареалом ринку: поселенські в населених пунктах сільської 

місцевості, районні, міжрайонні, міські, обласні, міжобласні, загальнодержавні, 

міждержавні. Види регіональних ринків за місцем товарів і послуг у 

регіональному відтворювальному процесі: споживчий ринок, ринок засобів 

виробництва, ринок капіталу і цінних паперів, ринок праці.  

Транскордонне співробітництво. Етапи розвитку транскордонного 

співробітництва: налагодження нових та відновлення існуючих зв'язків між 
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партнерами регіону; визначення стратегії розвитку; розробка і забезпечення 

програм розвитку; створення вільних економічних зон. Єврорегіон: особливості 

створення та функціонування. 

Глобалізація регіонального співробітництва. Сутність глобалізації. 

Утворення регіональних інтеграційних формувань. 

 

Тема 8. Регіональна інвестиційно-інноваційна політика України 

Державне регулювання інвестиційної діяльності. Сутність інвестицій. 

Регулювання умов інвестиційної діяльності Інструменти прямого регулювання 

інвестиційної діяльності. Непряме регулювання державою інвестиційної 

діяльності. Інвестиційний проект. Організаційно-економічний механізм 

державного регулювання залучення інвестицій. 

Становлення регіональної інвестиційної політики в Україні. Проблеми 

залучення зарубіжних інвесторів. Державна інвестиційна політика. Активізації 

інвестиційної діяльності на рівні регіонів. 

Напрямки та принципи здійснення регіонального інвестиційного процесу. 

Методика здійснення регіонального інвестиційного процесу. Об'єкти 

регіональної інвестиційної діяльності. 

Інвестиційна привабливість регіону. Оцінка інвестиційної привабливості 

регіону. Оцінка рівня загальноекономічного розвитку регіону. Оцінка рівня 

розвитку інвестиційної інфраструктури регіону. Оцінка демографічної 

характеристики регіону. Оцінка рівня розвитку ринкових відносин і 

комерційної структури регіону. Оцінка рівнів криміногенних, екологічних та 

інших ризиків. Інтегральний показник оцінки інвестиційної привабливості 

регіонів країни. 

Депресивні регіони та механізм інвестування їх розвитку. Сутність 

депресивного регіону. Державна інвестиційна політика в депресивних регіонах. 

 

Тема 9. Регіональна економіка та регіональна політика 

Сутність і завдання регіональної політики. Принципи регіональної 

політики. Напрями регіональної політики. Класифікація інструментів 

регіональної політики. 

Завдання державної регіональної економічної політики України 

Основні підходи до стратегії економічного розвитку регіонів. Сутність та 

складові стратегії. Регіональні програми та прогнози 

Поняття та особливості проблемних регіонів. Якісні показники 

проблемних регіонів. Депресивні регіони 

Специфіка регіональних програм сталого розвитку. Сутність талого 

розвитку, його базові компоненти. Індикатори сталого розвитку. Вигоди від 

еклогічноорієнтованих дій. 

Методичні підходи до розробки регіональних галузевих програм. 

Принципи та етапи розробки галузевих програм розвитку. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Теоретичні основи 

регіональної 

економіки 

12 4 4 – – 4 – – – – – – 

2. Наукові методи 

аналізу та 

обґрунтування 

просторової 

організації 

господарства і 

економічного 

розвитку регіонів 

8 2 2 – – 4 – – – – – – 

3. Природно-ресурсний 

потенціал та його 

економічна оцінка 

8 2 2 – – 4 – – – – – – 

4. Населення і трудові 

ресурси України 

8 2 2 – – 4 – – – – – – 

5. Регіональний 

розвиток 

міжгалузевих 

комплексів в Україні 

12 4 4 – – 4 – – – – – – 

6. Територіальна 

організація 

народного 

господарства 

12 4 4 – – 4 – – – – – – 

7. Нові форми 

регіонального 

розвитку 

12 4 4 – – 4 – – – – – – 

8. Регіональна 

інвестиційно-

інноваційна політика 

України 

8 2 2 – – 4 – – – – – – 

9. Регіональна 

економіка та 

регіональна політика 

10 2 4 – – 4 – – – – – – 

 Всього годин: 90 26 28 – – 36 – – – – – – 
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4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з 

темами та обсягом годин, передбаченими тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються 

в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, 

засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до 

занять визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та 

індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни.  

4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують 

індивідуальні завдання у вигляді рефератів.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- розв’язок розрахункових завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове(у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт; 

4) розв’язування задач та формулювання висновків за результатами 

розрахунків; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 
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Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає два теоретичних питання, п’ять 

тестових завдань та розрахункову задачу.  
 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
    

 100 балів  
    

     

Очна (денна,вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами навчання 

під час лекцій 
     

40 балів – 

за результатами навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 25 балів – 

за результатами навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 
     

20 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 
     

      

 30 балів – 

за результатами складання 

семестрового контролю 

 

  +   

 Додаткові бали  

Рис. 6.1. Схема нарахування балів студентам за результатами навчання 

 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Основна література 

1.  «Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні 

[Текст] : монографія / Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов ; 

НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – О. : 

Підприємство Фєнікс, 2011. – 348 с. 

2.  Антохов А. А. Регіональна економіка та інтелектуалізація суспільства: 

інноваційні аспекти взаєморозвитку [Текст] : [монографія] / Андрій 

Анатолійович Антохов ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Львів : 

БОНА, 2016. - 418 с.  

3.  Безуглий В.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу. 

Посібник / В.В. Безуглий, С.В. Козинець. – К.: Видавничий центр 

“Академія”. – 2003. – 688 с. 

4.  Благун І. С. Моделювання сталого розвитку регіону [Текст] : монографія 

/ І. С. Благун, Л. І. Сисак, О. О. Солтисік. – Івано-Франківськ : [вид.-

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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дизайн. від. Центру інформ. технологій], 2006. – 166 с. 

5.  Богославська  А.В..Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / 

Богославська А. В., Кваша О. С. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. 

Сухомлинського. - Миколаїв : Ємельянова Т. В. [вид.], 2018. - 485, [1] с. 

: рис., табл. - Бібліогр.: с. 468-474. 

6.  Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні 

пріоритети [Текст] : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 

2007. - 767 с. 

7.  Дмитрієв І.А. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. для практ. 

занять і самост. роботи студентів закл. вищ. освіти / Дмитрієв І. А., 

Шевченко І. Ю. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : Бровін О. 

В. [вид.], 2018. - 282 с.  

8.  Дорогунцов С.І. Розміщення продуктивних сил: Навч. посіб. для ВНЗ / 

С.І. Дорогунцов, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; За ред.  

С.І. Дорогунцова – К., 2000. – 364 с. 

9.  Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна 

мікроекономіка: Посібник / Б.Ф. Заболоцький. – К.: Академвидав, 2002. 

– 368 с. 

10.  Зварич І. Т. Економічне зростання регіону: моделі та методи аналізу і 

прогнозування [Текст] : монографія / І. Т. Зварич. – Івано-Франківськ : 

[вид.-дизайн. від. Центру інформ. технологій], 2006. – 183 с. 

11.  Іщук С. І. Техніко-економічні основи промислового виробництва: Навч. 

посібник /С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 296 с. 

12.  Іщук С.І. Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика : підручник / 

С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 

2013. — 447 с. 

13.  Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні 

основи) / С.І. Іщук. – К., 1996. – 231 с. 

14.  Ковалевський В.В. Розміщення продуктивних сил: [навч. посіб.] / 

В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов. – К., 1998. – 546 с. 

15.  Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія України з основами 

теорії: [навч. посіб] / М.М. Паламарчук, ОМ. Паламарчук. – К., 1998. 

16.  Пила В.І. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: [навч. 

посіб.] / В.І. Пила. – К., 1998. – 216 с. 

17.  Регіональна економіка: теорія та практика управління [Текст] : навч. 

посіб. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. - 128 с. 

18.  Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник / 

[Ковалевський В.В., Михайлюк О.Л., Семенов В.Ф. та ін.]. – К.: 

“Знання”, 2005. 

19.  Розміщення продуктивних сил України: Підручник / [Качан Є.П., 

Ковтонюк М.О., Петрича М.О. та ін.] ;За ред. Є.П. Качана. – К., 1998. – 

375 с.: іл. 

20.  Розміщення продуктивних сил України: підручник / за ред. Є.П. Качана. 

– К., 1999. – 375 с.  

21.  Сазонець І.Л. Розміщення продуктивних сил. Навч. посібник. /  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%2E
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2%2C%20%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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І.Л. Сазонець, В.В. Джинжоян, О.О. Чубар. – К.: Центр навчальної 

літератури. 2006. – 320 с. 

22.  Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. 

Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – К.: “Вікар”, 2006. – 309 с. 

23.  Тодосійчук В.Л. Регіональна економіка: Підручник / В.Л. Тодосійчук. – 

Вінниця, ВДАУ, 2008. – 434 с. 

24.  Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. 

Навч. Посібник / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. – К: 

“Кондор”, 2005. 

 

7.2. Допоміжна література 

25.  Арзянцева Д.А Організаційні аспекти впровадження публічно-

приватного партнерства в системі реалізації регіональних соціальних 

інвестиційних програм / Д.А. Арзянцева, Н.П. Захаркевич //  Eurasian 

Academic Research Journal. 2019. –№ 2. – P.187-196 

26.  Арзянцева Д.А. The Methodical Bases Of Assessment Of The Innovative 

Development Of Regions / Д.А. Арзянцева, Н.П. Захаркевич // Вісник 

дипломатичної академії України: Серія «Економічні науки». – Частина 

ІІІ. – Випуск 24. – 2017. – С. 148-153. 

27.  Арзянцева Д.А. Методичний інструментарій оцінювання рівня 

економічної безпеки регіонів /  Д.А. Арзянцева, В.І. Довгань,  

Н.П. Захаркевич // Вісник Національної академії Державної 

прикордонної служби України. Серія : Державне управління. – 2018. – 

Вип. 2.  URL: .http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_2018_2_15 

28.  Арзянцева Д.А. Методичний інструментарій оцінювання рівня 

інноваційного розвитку регіонів / Д.А. Арзянцева, Н.П. Захаркевич // 

Університетські наукові записки. - № 1 (61). – 2017. – С. 44-61. 

29.  Барчук В. П. Інвестиційні особливості економіки регіону / В. П. Барчук 

// Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Вип 6. – 

Т. 2 / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 86-91. 

30.  Бобылев С.Н. «Зеленая» экономика и модернизация. Эколого-

экономические основы устойчивого развития / С.Н. Бобылев,  

В.М. Захаров // Бюллетень Института устойчивого развития 

Общественной палаты РФ «На пути к устойчивому развитию России». – 

2012. – №60. – 90 с. 

31.  Бутко М. П. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у 

регіональних господарських системах / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко // 

Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 39-47. 

32.  Галушка З. І. Регіональна диференціація доходів населення як показник 

соціальної безпеки суспільства / З. І. Галушка // Регіональна економіка. 

– 2009. – № 4. – С. 145-151. 

33.  Заставний Ф.Д. Географія України / Ф.Д. Заставний. – Львів, 1994. 

34.  Захаркевич Н.П. Досвід країн Європейського Союзу у формуванні основ 

«зеленої» економіки / Н.П Захаркевич // Університетські наукові 
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записки. − 2013. – № 2(43). –С. 278-285. 

35.  Захаркевич Н.П. Формування стимулюючих механізмів у впровадженні 

заходів з ресурсозбереження на місцевому рівні /Д.А.Арзянцева, 

Н.П.Захаркевич // Управління проектами: проектний підхід в сучасному 

менеджменті: Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної 

конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. – Одеса: 

ОДАБА. 2018. – С.89-95.    

36.  Зомонова Э. М. «Зелёная» экономика – повестка дня конференции ООН 

по устойчивому развитию (Рио +20)/ Э.М. Зомонова, Б.О. Гобоев // 

Вестник бурятського госудраственного университета: экономика и 

менеджмент. – 2012. – № 1. – с. 96-109. 

37.  Іщук С. І. Географія промислових комплексів : підручник / С.І. Іщук, 

О.В. Гладкий. — К. : Знання, 2011. — 375 с.  

38.  Іщук С. І. Промислові комплекси України: наукові основи 

територіальної організації. / Іщук С. І. – К.: вид. Паливода А. В., 2003. – 

248 с.  

39.  Клияненко Б. Проблеми структурної перебудови та інвестування 

економіки / Б. Клияненко, В. Лобас, Л. Матросова // Економіка України. 

– 1995. – №10. – С. 34–41. 

40.  Осуществление Повестки дня на  XXI век, Программы  действий по 

дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений 

Всемирной встречи на  высшем уровне  по устойчивому развитию. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  (31 марта 2010) [A /R ES/ 64 / 

236]. – Нью-Йорк: ООН, 2010. – 9 с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/476/01/PDF/N0947601.pdf?OpenElement 

41.  Пахомова Н. В. Структурные преобразования в условиях формирования 

«зеленой» экономики: вызовы для российского государства и бизнеса / 

Н. В. Пахомова, К.К. Рихтер, Г.Б. Малышков // Проблемы современной 

экономики. – 2012. – № 3 (43). // http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=4155 

42.  Топчієв О.Г. Транзитний потенціал і транспортно-розподільчі функції 

приморських регіонів України / О.Г. Топчієв, М.В. Малік, 

С.А. Мирошниченко // Український географічний журнал. – 1997. – №1. 

– С. 11–16. 

43.  Чмир О.С. «Зелена» економіка: сутність, цілі та базові принципи / О.С. 

Чмир, Н.П. Захаркевич // Економічний вісник Донбасу: науковий 

журнал. – 2013 р. – № 3 (33). – С. 54-61. 
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8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1.  http://www.rada.gov.ua − Веб-портал Верховної Ради України 

2.  http://www.president.go

v.ua 

− Веб-портал Адміністрації Президента України 

3.  http://www.kmu.gov.ua  − Веб-портал Кабінету Міністрів України 

4.  http://www.me.gov.ua − Веб-сайт Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 

5.  http://nbuv.gov.ua/ − Веб-сайт Національної бібліотеки України 

імені В.І.Вернадського 

6.  http://gntb.gov.ua/ua/ − Веб-сайт Веб-сайт державної науково-

технічної бібліотеки України  

7.  http://www.ounb.km.ua/ − Веб-сайт Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

8.  http://www.adm.km.ua/ − Веб-сайт Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

9.  http://eup.ru/ − Науково-освітній портал “Економіка і 

управління на підприємствах” 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/


 18 

Розробник програми:  

Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент  

_______________________ Н. П. Захаркевич 

3 жовтня 2019 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

15 жовтня 2019 року, протокол № 3. 

Завідувач кафедри _____________________ В. П. Синчак 

15 жовтня 2019 року  

 

Декан факультету управління та економіки ____________ Т.В. Терещенко 

21 жовтня 2019 року 

 

 

Погоджено методичною радою університету 21 жовтня 2019 року, 

протокол № 3. 

Голова методичної ради _________________ І.Б. Ковтун 

21 жовтня 2019 року  
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Обліковий обсяг програми – 0,77 ум.др.арк. 
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Оновлення робочої програми:  

Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, економічної теорії 

та фінансів, кандидат економічних наук, доцент  

________________ Н. П. Захаркевич 

28 вересня 2020 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, економічної теорії та фінансів  

29 вересня 2020 року, протокол № 2. 

Завідувач кафедри _____________________ В. П. Синчак 

29 вересня 2020 року 
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Обліковий обсяг програми – 0,1 ум.др.арк. 

 

 


