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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів:
4
Загальна кількість годин:
120
Рік вивчення дисципліни за
навчальним планом:
Семестр:

Розподіл годин за навчальним планом

28

10

1

Практичні заняття:

28
64

6
104

Консультації:

-

-

Індивідуальні заняття:

-

-

Семінарські заняття:

4
4

самостійна робота:

Заочна

Лекції:
Лабораторні заняття:

аудиторне:

Денна

1

Тижневе навантаження (год.):

Форма підсумкового
контролю:
Мова навчання:

Форма навчання

Вид занять

Самостійна робота:

Екзамен
українська

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у
ННП кафедри публічного управління та економіки, які безпосередньо проводять
заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою
chechetova.nataliia@tnu.edu.ua.
2. Програма навчальної дисципліни
Передумови для вивчення дисципліни:
Препозит:
Політекономія
Історія економіки та економічної думки

Постпозит

Економіка промисловості
Планування і контроль на підприємстві
Страхування
Моделювання бізнес процесів

Мета вивчення дисципліни:
Формування у студентів знань стосовно теоретичних та практичних засад соціальноекономічного розвитку регіонів країни, моніторингу територіальної та галузевої структури
господарського комплексу при раціональному використанні всіх видів ресурсів.

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою
програмою):
ПРН 4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування
економічних систем.
ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем
в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціальноекономічних наслідків.
ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення
ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки
їх суб’єктів.

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення
дисципліни
Результати навчання
Шифр та назва
Уміння/
Комунікаці Відповідальніс
компетентності
Знання
навички
я
ть і автономія
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)
ФК 1. Здатність виявляти
знання та розуміння
проблем предметної
області, основ
ПРН 4
ПРН 4
ПРН 4
функціонування сучасної
економіки на мікро-,
мезо-, макро- та
міжнародному рівнях
ФК 5. Розуміння
особливостей сучасної
світової та національної
економіки, їх
інституційної структури,
ПРН 21
ПРН 21
ПРН 21
обґрунтування напрямів
соціальної, економічної
та зовнішньоекономічної
політики держави
ФК 14. Здатність
поглиблено аналізувати
проблеми і явища в одній
або декількох
професійних сферах з
ПРН 17
ПРН 17
ПРН 17
врахуванням
економічних ризиків та
можливих соціальноекономічних наслідків

Зміст навчальної дисципліни
Розділ 1. Соціально-економічні основи управління
регіональним розвитком
Тема 1.1. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та
формування економіки регіонів
Предмет дисципліни регіональна економіка. Підходи до визначення понять
«продуктивні сили» та «розміщення продуктивних сил». Складові продуктивних сил.
Визначення поняття «регіональна економіка». Основні завдання дисципліни «Регіональна
економіка». Місце та роль науки в системі економічних дисциплін, її зв’язок з іншими
науками. Зв’язок регіональної економіки з економічними дисциплінами та іншими науками.
Детальна характеристика закономірностей розміщення продуктивних сил. Основні принципи
розміщення продуктивних сил. Фактори розміщення продуктивних сил та їх аналіз.
Тема 1.2. Регіон у системі територіального поділу праці
Поняття територіальної структури господарства, її ієрархічні рівні та відповідні
територіальні утворення. Перелік передумов формування економічних районів. Основні
ознаки економічного району. Групи факторів, що впливають на формування економічних
районів. Критерії та принципи економічного районування. Галузеве та інтегральне економічне
районування. Мета та завдання економічного районування. Розвиток економічного

районування. Сучасна сітка економічного районування. Класифікація регіонів України.
Визначення типології регіонів. Основні функції регіонів. Установи, які впливають на
регіональний розвиток та регіональне управління при виконанні функцій регіонів.
Тема 1.3. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики
Підходи до визначення поняття «регіональна політика». Складові регіональної
економічної політики. Державна регіональна економічна політика. Соціально-економічна
політика регіонів. Зміст принципів державної регіональної політики. Повноваження
центральних органів державної виконавчої влади при здійсненні регіональної політики.
Повноваження регіональних державних органів виконавчої влади Методи реалізації
державної регіональної економічної політики.
Розділ 2. Характеристика потенціалу України та
особливості його використання
Тема 2.1. Господарський комплекс, його структура і трансформація в ринкових
умовах
Сутність понять «галузь економіки», «галузева структура господарства». Складові
виробничої сфери. Складові невиробничої сфери. Поняття та ознаки галузі спеціалізації.
Ознаки міжгалузевих комплексів. Поняття та класифікація інфраструктури. Характерні риси
галузевої структури економіки. Аналіз територіальної структури економічних районів
України та галузей їх спеціалізації. Сутність понять «промисловість» та «галузева структура
промисловості». Класифікація галузей промисловості. Основні проблеми територіальної
організації промисловості в Україні.
Тема 2.2. Природний і трудоресурсний потенціал України
Складові економічного потенціалу регіону. Елементи природо-ресурсного потенціалу.
Сутність поняття «потенціал природних ресурсів». Аналіз та економічна оцінка природних
ресурсів України. Аналіз демографічної ситуації. Поняття, види та фактори міграції
населення. Особливості розміщення населення по території країни. Трудові ресурси. Склад
трудових ресурсів України.
Тема 2.3. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх
розвитку і розміщення
Поняття «металургійний комплекс». Роль металургійного комплексу в територіальному
поділу праці. Структура металургійного комплексу України. Поняття агропромислового
комплексу та його структура. Особливості розміщення сфер агропромислового комплексу.
Поняття транспортного комплексу як складової міжгалузевого господарського комплексу.
Паливно-енергетичний
комплекс
України
як
складна
міжгалузева
система.
Машинобудування як галузь що визначає науково-технічний прогрес. Хімічна промисловість,
її призначення та особливості.
Розділ 3. Економіка регіонів України та умови її розвитку
Тема 3.1. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних
систем
Аналіз розвитку соціально-економічних систем. Поняття і сутність соціальноекономічної системи. Визначення та типологія соціально-економічних систем. Основні
властивості соціально-економічної системи. Види територіальних соціально-економічних
систем. Фактори, що визначають результативність зміни соціально-економічної системи.
Регіон як соціально-економічна система. Завдання регіональної регуляторної політики.
Система загальних показників, які характеризують регіональний економічний розвиток.
Механізм соціального розвитку регіону. Поняття комплексного розвитку та його завдання.
Політика комплексного розвитку регіону. Основні напрямки комплексного економічного і
соціального розвитку регіонів. Особливості господарських комплексів економічних районів
України. Специфіка розвитку регіонів України. Перспективи розвитку регіонів.
Тема 3.2. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та
інші світові структури

Поняття міжнародної економічної інтеграції. Фактори, що впливають на розвиток
інтеграційних угрупувань. Види міжнародних економічних об’єднань. Сучасний стан
зовнішньоекономічних зав’язків України. Основні форми міжнародної співпраці в Україні.
Участь країни в міжнародних економічних організаціях та міжнародних об’єднаннях. Головні
інструменти євроінтеграції. Проблеми інтеграції України до ЄС. Етапи концепції сталого
розвитку. Шляхи забезпечення сталого розвитку держави.

3. Структура навчальної дисципліни
(тематичний план)
ДЕННА ФОРМА

Назви розділів і тем

1
Розділ 1. Соціально-економічні основи управління
регіональним розвитком
Тема 1.1. Закономірності, принципи і фактори
розміщення
продуктивних
сил
та
формування економіки регіонів
Тема 1.2. Регіон у системі територіального поділу
праці
Тема 1.3. Сутність, мета і завдання регіональної
економічної політики
Разом за розділом 1
Розділ 2. Характеристика потенціалу України та
особливості його використання
Тема 2.1. Господарський комплекс, його структура і
трансформація в ринкових умовах
Тема 2.2. Природний і трудоресурсний потенціал
України
Тема 2.3. Міжгалузеві господарські комплекси та
регіональні особливості їх розвитку і розміщення
Разом за розділом 2
Розділ 3. Економіка регіонів України та умови
її розвитку
Тема 3.1. Економіка України як єдність
регіональних соціально-економічних систем
Тема 3.2. Міжнародні економічні зв’язки України
та її інтеграція в європейські та інші світові структури
Разом за розділом 3
Екзамен
Усього годин

Кількість годин
денна форма
Всього
у тому числі
л
п/
се с. р.
ла
м.
б.
2
3
4
5
6

14

2

2

10

14

4

2

8

12

2

4

6

40

8

8

24

15

4

4

7

15

4

4

7

20

6

6

8

50

14

14

22

15

4

4

7

15

2

2

11

30

6

18

120

28

6
2
28

64

ЗАОЧНА ФОРМА

Назви розділів і тем

1
Розділ 1. Соціально-економічні основи управління
регіональним розвитком
Тема 1.1. Закономірності, принципи і фактори
розміщення
продуктивних
сил
та
формування економіки регіонів
Тема 1.2. Регіон у системі територіального поділу
праці
Тема 1.3. Сутність, мета і завдання регіональної
економічної політики
Разом за розділом 1
Розділ 2. Характеристика потенціалу України та
особливості його використання
Тема 2.1. Господарський комплекс, його структура і
трансформація в ринкових умовах
Тема 2.2. Природний і трудоресурсний потенціал
України
Тема 2.3. Міжгалузеві господарські комплекси та
регіональні особливості їх розвитку і розміщення
Разом за розділом 2
Розділ 3. Економіка регіонів України та умови
її розвитку
Тема 3.1. Економіка України як єдність
регіональних соціально-економічних систем
Тема 3.2. Міжнародні економічні зв’язки України
та її інтеграція в європейські та інші світові структури
Разом за розділом 3
Екзамен
Усього годин

Кількість годин
заочна форма
Всього
у тому числі
л
п/
се с. р.
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м.
б.
2
3
4
5
6

14

2

12

12

2

10

14

2

12

2

34

40

4

14

2

12

14

2

12

12
40

4

20

2

20
40

2

120

10

2

10

2

34

18
2

18

2
2
6

36
104

4. Організація самостійної роботи студентів
4.1. Підготовка до семінарських занять
Тема 1.1. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та
формування економіки регіонів
Питання до семінарського заняття
1. Предмет, основні поняття та завдання дисципліни «Регіональна економіка».
2. Місце та роль науки в системі економічних дисциплін, її зв’язок з іншими
науками.
3. Методологія дисципліни «Регіональна економіка».

4. Закономірності та принципи розміщення продуктивних сил.
5. Фактори розміщення продуктивних сил.
Тема 1.2. Регіон у системі територіального поділу праці
Питання до семінарського заняття
1. Поняття та економічна сутність регіону у системі територіального поділу праці.
2. Типологія та класифікація регіонів України.
3. Функції регіонів.
Тема 1.3. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики
Питання до семінарського заняття
1. Сутність та цілі регіональної економічної політики.
2. Принципи державної регіональної політики.
3. Складові частини державної регіональної політики.
4. Законодавча база регіональної економічної політики.
5. Роль органів державного управління та місцевого самоврядування в економічному
розвитку регіону.
6. Складові частини механізму реалізації регіональної економічної політики.
Тема 2.1. Господарський комплекс, його структура і трансформація в ринкових
умовах
Питання до семінарського заняття
1. Галузева структура господарства.
2. Промисловість як головна ланка господарчого комплексу країни.
3. Аналіз територіальної структури економічних районів України та галузей їх
спеціалізації.
4. Основні проблеми територіальної організації промисловості в Україні.
Тема 2.2. Природний і трудоресурсний потенціал України
Питання до семінарського заняття
1. Природно-ресурсний потенціал.
2. Економічна оцінка природних ресурсів.
3. Демографічна ситуація в Україні.
4. Міграція населення і її види.
5. Система розселення України.
6. Трудові ресурси України
Тема 2.3. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і
розміщення
Питання до семінарського заняття
1. Металургійний комплекс. Особливості розміщення розвитку агропромислового
комплексу України.
2. Транспортний комплекс як складова виробничої інфраструктури країни.
3. Паливно-енергетичний комплекс України.
4. Машинобудування.
5. Хімічний комплекс України.
Тема 3.1. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем
Питання до семінарського заняття
1. Аналіз соціально-економічних систем в історичному аспекті.
2. Регіон як соціально-економічна система.
3. Основні напрямки комплексного економічного і соціального розвитку регіонів.
4. Особливості територіальної організації продуктивних сил регіонів України.
5. Проблеми й перспективи розвитку регіонів України.
Тема 3.2. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші
світові структури
Питання до семінарського заняття
1. Поняття міжнародної економічної інтеграції.
2. Сучасний стан зовнішньоекономічних зав’язків України.
3. Правова база процесу інтеграції до ЄС.

4.

Проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС

4.2. Матеріали для самоконтролю
Самостійна робота студента у межах навчальної дисципліни «Розміщення
продуктивних сил та регіональна економіка» передбачає написання та захист ним творчої
роботи до кожного розділу на одну з передбачених переліком тем за власним вибором.
Виконання цієї роботи зорієнтоване на практичне застосування знань і розвиток вмінь,
здобутих в процесі лекційних і семінарських занять, самостійного опрацювання навчальних
матеріалів. Творча робота висвітлює результати самостійного обдумування студентами
актуальних проблем регіональної економіки з урахуванням вітчизняної специфіки.
Викладення необхідних матеріалів повинно бути лаконічним, чітко сформульованим і
відповідати суті проблеми. Результатом написання творчої роботи є обґрунтований
авторський висновок щодо обраної тематики і можливі рекомендації для розв’язання
проблеми.
Вимоги до захисту творчої роботи:
- творча робота повинна бути підготовлена кожним студентом індивідуально;
- виконана творча робота надається у електронному вигляді (файлом) викладачеві не
пізніше, ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії;
- друкований варіант творчої роботи надається студентом під час захисту;
- результати написання творчої роботи презентуються студентом під час
екзаменаційної сесії у формі короткої доповіді та відповідей на поставлені запитання;
- на захисті для доповіді надається 5 хв.
Структура творчої роботи.
У структурі творчої роботи виділяються такі основні складові частини.
1. Постановка проблеми:
- короткий аналіз сучасного стану публічного управління у частині, що стосується
обраної теми, виділення суперечностей та недоліків, що зумовлюють проблему;
- чітке формулювання проблеми відповідно до виділених суперечностей та недоліків,
основні складові проблеми;
- негативні наслідки того, що проблема не вирішується.
2. Шляхи вирішення проблеми:
- визначення підходів до вирішення проблеми;
- опис конкретних шляхів реалізації обраних підходів.
3. Значення для практики:
- позитивні зміни у галузі публічного управління внаслідок реалізації запропонованих
підходів;
- позитивне значення цих змін для розвитку публічного управління.
4. Висновки, що коротко відображають результати проведеного студентом дослідження
проблеми.
5. Перелік використаних джерел, оформлених згідно із вимогами.
Вимоги до оформлення творчої роботи.
Творча робота має бути роздрукована на білому папері стандартного формату А4.
Розмір шрифту – 14 кегель, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 2 см з усіх боків. Титульний
аркуш творчої роботи повинен мати такий зміст: назва університету; назва інституту; назва
кафедри; назва навчальної дисципліни; тема творчої роботи; прізвище, ім’я, по батькові
студента, курс, шифр академічної групи; рік написання творчої роботи. За титульним аркушем
слідує план творчої роботи, в якому треба виділити всі її структурні частини. У плані праворуч
позначаються номери сторінок початку кожного пункту. Обсяг творчої роботи визначається
вмінням студента стисло і водночас вичерпно розкрити тему: показати значення проблеми, що
розглядається, оцінити, як вона висвітлюється в спеціальній літературі та розв’язується на
практиці, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції. Обсяг роботи – 10-12 сторінок.
Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри, факти, теорії, думки
вчених, цитати повинні мати посилання у вигляді [2, с. 54] (перша цифра означає номер
джерела у наведеному в кінці реферату списку літератури, а друга цифра – номер сторінки у

цьому джерелі). Бажано використовувати в творчій роботі таблиці, схеми, графіки, діаграми
тощо. Список використаної літератури (не менше 5 джерел) оформляється згідно з діючими
правилами. Якщо інформація взята з мережі Інтернет, потрібно, як і для звичайної літератури,
вказати автора, назву статті, а потім навести адресу сайту в Інтернеті. У творчій роботі мають
бути обов’язково авторські пропозиції щодо вирішення проблеми, що розглядається. До
тексту творчої роботи додається презентація у форматі Microsoft Power Point обсягом 6-8
слайдів, що відображає основні положення творчої роботи відповідно до його структури.
Перелік тем творчих робіт до розділу 1
1. Характеристика закономірностей розміщення продуктивних сил.
2. Основні принципи розміщення продуктивних сил. Фактори розміщення
продуктивних сил та їх аналіз.
3. Поняття територіальної структури господарства
4. Передумови формування економічних районів.
5. Основні ознаки економічного району.
6. Групи факторів, що впливають на формування економічних районів.
7. Критерії та принципи економічного районування.
8. Галузеве та інтегральне економічне районування.
9. Мета та завдання економічного районування.
10. Розвиток економічного районування.
11. Класифікація регіонів України.
12. Основні функції регіонів.
13. Підходи до визначення поняття «регіональна політика».
14. Складові регіональної економічної політики.
15. Державна регіональна економічна політика.
16. Соціально-економічна політика регіонів.
17. Повноваження центральних органів державної виконавчої влади при здійсненні
регіональної політики.
18. Повноваження регіональних державних органів виконавчої влади
19. Методи реалізації державної регіональної економічної політики.
20. Типи економічних районів. Макро-, мезо- і мікрорайони.
21. Сучасне мезорайонування України.
22. Основні напрями подальшого розвитку та вдосконалення розміщення продуктивних
сил України.
23. Економічне районування як науковий метод територіальної орга- нізації народного
господарства.
Перелік тем творчих робіт до розділу 2
1. Сутність понять «галузь економіки», «галузева структура господарства».
2. Складові виробничої сфери.
3. Складові невиробничої сфери.
4. Ознаки міжгалузевих комплексів.
5. Поняття та класифікація інфраструктури.
6. Характерні риси галузевої структури економіки.
7. Сутність понять «промисловість» та «галузева структура промисловості».
8. Класифікація галузей промисловості.
9. Основні проблеми територіальної організації промисловості в Україні.
10. Складові економічного потенціалу регіону.
11. Елементи природо-ресурсного потенціалу.
12. Сутність поняття «потенціал природних ресурсів».
13. Аналіз та економічна оцінка природних ресурсів України.
14. Аналіз демографічної ситуації.
15. Поняття, види та фактори міграції населення.

16. Особливості розміщення населення по території країни.
17. Склад трудових ресурсів України.
18. Роль металургійного комплексу в територіальному поділу праці.
19. Поняття агропромислового розміщення сфер агропромислового комплексу.
20. Поняття транспортного комплексу як складової міжгалузевого господарського
комплексу.
21. Паливно-енергетичний комплекс України як складна міжгалузева система.
22. Машинобудування як галузь що визначає науково-технічний прогрес.
23. Хімічна промисловість, її призначення та особливості.
24. Ресурсозбереження як головний напрям використання природно- ресурсного
потенціалу.
25. Основні шляхи ресурсозбереження та їх практичне освоєння.
Перелік тем творчих робіт до розділу 3
1. Аналіз розвитку соціально-економічних систем.
2. Поняття і сутність соціально-економічної системи.
3. Визначення та типологія соціально-економічних систем.
4. Основні властивості соціально-економічної системи.
5. Види територіальних соціально-економічних систем.
6. Фактори, що визначають результативність зміни соціально-економічної системи.
7. Регіон як соціально-економічна система.
8. Завдання регіональної регуляторної політики.
9. Система загальних показників, які характеризують регіональний економічний
розвиток. Механізм соціального розвитку регіону.
10. Поняття комплексного розвитку та його завдання.
11. Політика комплексного розвитку регіону.
12. Основні напрямки комплексного економічного і соціального розвитку регіонів.
13. Особливості господарських комплексів економічних районів України.
14. Специфіка розвитку регіонів України.
15. Перспективи розвитку регіонів.
16. Поняття міжнародної економічної інтеграції.
17. Фактори, що впливають на розвиток інтеграційних угрупувань.
18. Види міжнародних економічних об’єднань.
19. Основні форми міжнародної співпраці в Україні.
20. Участь країни в міжнародних економічних організаціях та міжнародних об’єднаннях.
21. Проблеми інтеграції України до ЄС.
22. Шляхи забезпечення сталого розвитку держави.
23. Міжнародний поділ праці та місце України у світовому територіальному поділі
праці.
24. Зовнішньоекономічні зв’язки як один з найважливіших засобів економії суспільної
праці.
25. Зовнішня торгівля: структура, тенденції розвитку (в цілому та по окремих групах
країн).
4.3. Індивідуальні завдання
Не передбачено.
4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
1. Регіон як об’єкт дослідження.
2. Визначення предмету дисципліни.
3. Місце дисципліни в системі наукових дисциплін.
4. Зв'язок
з економічною
теорією,
статистикою,
галузевими економічними та іншими дисциплінами.

5. Методи
6.
7.
8.

і методологічні
основи
дисципліни
«Регіональна економіка».
Завдання дисципліни «Регіональна економіка».
Структура дисципліни «Регіональна економіка».
Економічні закони і закономірності розміщення виробництва, їх об'єктивний

характер.
Закономірності і сучасні інтеграційні процеси.
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.
Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил.
Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні
виробництва.
13. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних
сил.
14. Основні напрями формування та удосконалення територіальної
організації виробництва.
15. Економічне
районування
як науковий
метод
територіальної організації народного господарства.
16. Наука про економічне районування.
17. Економічний
район,
його головні
ознаки,
районоутворюючі фактори.
18. Принципи економічного районування.
19. Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів.
20. Типи економічних районів.
21. Економічне районування і його практичне значення.
22. Особливості
районування
та сучасна
мережа
економічних районів.
23. Територіальна
структура
виробничо-територіального
комплексу економічного району.
24. Вдосконалення територіальної організації і структури народного господарства.
25. Територіальний
поділ праці
- головна
умова
спеціалізації економічних регіонів.
26. Спеціалізація економічних регіонів та методики її оцінки.
27. Територіальна організація населення.
28. Методологічні
підходи
до типології
регіональних
суспільних систем.
29. Регіональна система.
30. Територіально-суспільні системи.
31. Сутність державної регіональної економічної політики.
32. Об'єкти і суб'єкти державної регіональної політики.
33. Основні цілі державної регіональної економічної політики.
34. Завдання державної регіональної економічної політики.
35. Наукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних
сил.
36. Поняття і сутність механізму реалізації державної регіональної
економічної політики.
37. Цільова
організаційно-правова
база
реалізації
регіональної економічної політики.
38. Основні
важелі
та ключові
елементи
механізму
реалізації регіональної економічної політики.
39. Спеціальні (вільні) економічні зони - один із засобів реалізації регіональної

9.
10.
11.
12.

економічної політики.
40. Міжрегіональне
і прикордонне
співробітництво
–
інструменти реалізації регіональної економічної політики.
41. Основні засади управління державним та комунальним секторами регіональної
економіки.
42. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс.
43. Структура економіки, її сутність та поняття.
44. Регіональні особливості галузевої структури економіки.
45. Реструктуризація регіональної економіки в умовах ринку.
46. Природно-ресурсний потенціал та його структура.
47. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов.
48. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини та палива
(корисних копалин).
49. Характеристика природно-ресурсного потенціалу економічних районів.
50. Ресурсозбереження
і його значення
для розвитку
народного господарства країни.
51. Населення і трудовий потенціал України.
52. Роль населення у розвитку народного господарства України.
53. Чисельність і розміщення населення України.
54. Відтворення
людського
потенціалу
країни та його
регіональні особливості.
55. Міграційні процеси та їх види.
56. Особливості формування та розселення населення.
57. Державна політика зайнятості працездатного населення.
58. Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та значення.
59. Процеси інтеграції та підвищення ролі регіонів.
60. Динаміка та ефективність структурної трансформації економіки.
61. Методологічні основи і сутність регіональної економіки.
62. Основні передумови регіонального економічного розвитку.
63. Економічна
система регіону як
ланка єдиного
господарського комплексу.
64. Територіальна
диференціація
регіонів
за рівнем розвитку
продуктивних сил.
65. Проблеми
і
напрямки
соціально-економічного
розвитку
регіонів.
66. Економіка Донецького регіону. Стан та перспективи розвитку.
67. Економіка Придніпровського регіону. Стан та перспективи розвитку.
68. Економіка Східного регіону. Стан та перспективи розвитку.
69. Економіка Центрального регіону. Стан та перспективи розвитку.
70. Економіка Поліського регіону. Стан та перспективи розвитку.
71. Економіка Подільського регіону. Стан та перспективи розвитку.
72. Економіка Карпатського регіону. Стан та перспективи розвитку.
73. Економіка
Причорноморського
регіону.
Стан та перспективи
розвитку.
74. Сутність міжнародного поділу праці, основні потоки капіталу та робочої сили.
75. Форми зовнішньоекономічної діяльності. Зони спільного підприємництва.
76. Міжнародні економічні зв’язки України.
77. Проблеми
та
перспективи
зовнішньоекономічної діяльності
України.

78. Поняття

розміщення
продуктивних
сил
та територіальної
організації виробництва у ринковому середовищі господарювання.
79. Принципи і фактори розвитку та розміщення продуктивних сил у сучасному
суспільстві.
80. Природно-економічні
фактори
розвитку
та розміщення
продуктивних сил і формування економіки регіонів.
81. Збалансоване використання і відновлення природних ресурсів.
82. Особливості
регулювання
і
планування
природоохоронної діяльності в зарубіжних країнах.
83. Міжнародне співробітництво. Громадські «зелені» організації та рухи.
84. Сучасні напрями суспільно-географічних досліджень регіонального розвитку
та прогнозування
85. Регіональний
розвиток
як
об'єкт
суспільногеографічного прогнозування.
86. Суспільно-географічний прогноз регіонального розвитку.
87. Основні чинники регіонального розвитку.
88. Закономірності регіонального розвитку.
89. Аналіз еволюційності регіонального розвитку.
90. Рейтингові оцінки регіонального розвитку.
5. Критерії та система оцінювання результатів навчання
5.1. Політика курсу
Відвідування лекційних занять є добровільним, проте враховується при підсумковому
контролі шляхом задавання додаткових запитань за відповідним матеріалом.
Відвідування семінарських занять є обов’язковим, їх пропуск автоматично знижує
підсумкову оцінку за курсом, оскільки на відповідні семінари студент не отримує балів.
Політика академічної доброчесності визначається згідно з Положенням про
запобігання та виявлення академічного плагіату в Таврійському національному університеті
імені В.І. Вернадського.
5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Денна форма навчання
Поточний контроль
Підсумковий Сума
контроль
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
С1.1 С1.2 С1.3 ТР1 С2.1 С2.2 С2.3 ТР2 С3.1 С3.2 ТР3
40
100
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
С1.1, ... С3.2 – семінари до тем розділів
ТР1, … ТР3 – творчі роботи до розділів
Заочна форма навчання
Поточний контроль
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
С1.3
ТР1
С2.3
ТР2
С3.2
ТР3
10
10
10
10
10
10
С1.3, ... С3.2 – семінари до тем розділів
ТР1, … ТР3 – творчі роботи до розділів
5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Підсумковий
контроль

Сума

40

100

Оцінка в
балах
90-100
80-89
75-79
66-74
60-65
30-59
0-29

Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка за
національною шкалою Оцінка Пояснення
відмінно
А
відмінне виконання
добре
B
вище середнього рівня
добре
C
загалом хороша робота
задовільно
D
непогано
виконання
відповідає
мінімальним
задовільно
E
критеріям
незадовільно
FX
необхідне перескладання
незадовільно
F
необхідне повторне вивчення курсу

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна
Не передбачено.
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