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1. Опис дисципліни  

Анотація 

дисципліни 

 (Призначення 

навчальної  

дисципліни)  

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення методики 

аналізу функціонування регіональної економіки, 

характеристики економічного потенціалу, аналізу 
інституціональних чинників розвитку регіональної 

економіки, обґрунтування структурної перебудови 

регіональної економіки, щодо її програмування та 

прогнозування тощо. 

Мета вивчення  Поглиблення і розвинення знань щодо науково-

методологічних засад функціонування соціально-

економічних систем регіонів, узгодження 
загальнодержавної і регіональної політики та інтересів, 

ресурсного забезпечення та організаційно-економічних 

механізмів комплексного соціально-економічного 

розвитку регіонів з урахуванням впливу національних та 
глобальних чинників 

Завдання 

навчальної 

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; вивчення 

концептуальних засад державної регіональної політики; 

аналіз конкурентоспроможності регіонів і територіальних 

громад; вивчення особливостей формування сучасної 
регіональної політики та розвитку територій в Україні.  

Пререквізити  Дисципліна  «Економічна теорія».  

Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння 
зв’язків, що існують між процесами та явищами в різних 

економічних системах. 

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній базі 
знань та значення облікової, податкової і статистичної 

систем в інформаційному забезпеченні користувачів під 

час розв’язання проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств. 
РН 3. Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування 

для розуміння їх ролі та впливу на результати 

господарської діяльності. 
РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання облікових даних для 

узагальнення економічної інформації. 
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РН 6. Використовувати особливості обліку і 

оподаткування у професійній діяльності та господарській 
практиці. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і 

статистичну звітність для визначення показників 
забезпеченості підприємства ресурсним потенціалом та 

його ефективного використання. 

РН 9. Дотримуватися вимог податкового законодавства 

щодо розрахунку і сплати податків, зборів, обов’язкових 
платежів, їх обліку та формування податкової звітності 

суб’єктів господарювання. 

РН 11. Визначати й аналізувати фінансово-економічні 
показники діяльності підприємства для виявлення 

резервів раціонального використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи 
їх розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної 
діяльності. 
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2.Обсяг та ознаки навчальної дисципліни  

Найменування  

показників   
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти  

Характеристика навчальної  

дисципліни  

денна форма  
навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів  – 4 Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування  

(шифр і назва) 

 

 

 

Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

(шифр і назва)  

Обов’язкова  

 

Модулів – 1  

Рік підготовки  

 

Змістових модулів – 1  

2(1)-й  1-й  

 

  

 

 

 

 

 

Загальна кількість годин 

– 120  

  

Семестр  

4(2)-й  2-й  

Лекції  

20 год.  6 год.  

Рівень вищої освіти  

фаховий молодший  

бакалавр 

  

 

Практичні, семінарські  

20 год.  6 год.  

Лабораторні  

 год.   год.  

Самостійна робота  

80 год.  108 год.  

Вид контролю:   

залік  
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3. Дидактична карта дисципліни  

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин 
денна форма заочна форма  

 

у тому числі  

 

у тому числі  

л  с  с.р.  
  

інд  
л  с  с.р.  

  
інд  

Тема 1. Предмет, метод і завдання 

дисципліни  
15  2  2  11    15  1 -  14  -  

Тема 2. Закони, закономірності та 

принципи розвитку економіки 

регіонів  

15  2  2  11    15  -  1 14  -  

Тема 3. Фактори розміщення 

продуктивних сил і формування 

регіональної економіки  

15  4   4 7    15  1  1  13  -  

Тема 4. Економічне районування 

та територіальна організація 

господарства   

15  2  2  11   15  1  1  13  -  

Тема 5. Регіональний аналіз  

 
15 4  4  7    15 1  1  13  -  

Тема 6. Сутність, мета і завдання 

регіональної економічної  
політики  

15 2  2  11 
  

  15 1    14  -  

Тема 7. Механізм реалізації 

регіональної економічної  
політики  

15 2 2  11   15 1  1  13  -  

Тема 8. Сталий розвиток та 

економічна безпека регіонів 

України  

15 2  2  11 
  

  15 -  1  14  -  

Усього годин  120  20  20  80  -  120  6  6  108  -  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ус

ьо

го 

  
ус

ьо

го 
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Самостійна робота  

№  
з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  
1  «Основні теорії регіонального розвитку»  

• Згідно свого порядкового номеру в списку академічної групи 

вибрати теорію регіонального розвитку для вивчення;  
• Ознайомитися з основними положеннями вибраної теорії 

регіонального розвитку;  
• Підготувати презентацію (10 слайдів), в якій подати автора чи 

авторів теорії, основні положення, особливості її застосування, 

приклади.  
• Завдання виконується індивідуально кожним студентом та 

захищається під час практичного заняття.  
  

Таблиця вибору теорії регіонального розвитку  

Назва теорії  
Номер студента у 

списку групи  
Теорія порівняльних витрат виробництва (Д. 

Рікардо)  1  16  

Теорія розміщення виробництва (Й. Г. фон 
Тюнен)  2  17  

Теорія розміщення промисловості (В. Рошер, В. 
Лаунгардт)  3  18  

Модель Вебера  4  19  
Теорія центральних місць у ринковому просторі 

(В. Кристаллер, Б. Перру)  5  20  

Модель А. Льоша  6  21  
Теорія У. Айзарда  7  22  
Гравітаційна модель (А. Шеффле, У. Рейлі, 

П.Конверт)  8  23  

Концепція геомаркетингу  9  24  
Інституціональна концепція  10  25  
Теорія дифузії інновацій (Т. Хегерстранд)  11  26  
Модель «центр – периферія»  12  27  
Теорія територіальних кластерів  13  28  
Теорія агломерації або просторової концентрації  14  29  
Теорія полюсів росту  15  30  

 

11 

2  Опрацювати питання:  
1. Які закони і закономірності регіонального розвитку обумовлюють 

диференціацію  регіонів  України  за  соціально-

економічними показниками?  
2. Які  принципи  розвитку  регіональної  економіки 

 практично реалізовані у вашому регіоні?  

11 

3  «Фактори розвитку регіону»  
• Завдання виконується індивідуально кожним студентом для обраного 

регіону;  

7 
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№  
з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

 • Підготувати презентацію (10 слайдів), в якій дати 

характеристику факторів розвитку регіону: історико-економічні, 

економіко-географічне положення, демографічні, 

природноресурсний потенціал, соціально-економічні, науково-

технічні, адміністративно-територіальні, фінансові, транспортні, 

інфраструктурні;  
• Зробити висновки про ефективність та перспективи 

використання факторів.  
• Виступити з презентацією на семінарському занятті  

 

4  «Визначення спеціалізації регіону»  
• Завдання виконується індивідуально кожним студентом для 

обраного регіону (під час першого заняття)    
• Розрахувати коефіцієнт локалізації регіону за галузями 

промисловості на основі даних статистики  
• Зробити висновки про спеціалізацію регіону  
• До розрахунків додаються вихідні дані (копії сторінок 

статистичного збірника або скріни)  

11 

5  «Визначення відкритості регіональної економіки»  
• Завдання виконується індивідуально кожним студентом для 

обраного регіону (під час першого заняття)   
• Розрахувати коефіцієнти відкритості обраного регіону за останні 

5 років.   
• Оцінити динаміку їх зміни: побудувати графік і прогнозний 

тренд на наступні 3 роки.  
• Зробити висновки про рівень відкритості економіки регіону.  
• В додатках подати вихідні дані (копії таблиць зі статистичних 

збірників чи скріни сторінок регіонального управління 

статистики).  

7 

6  «Оцінка стратегічного потенціалу пріоритетної галузі економіки 

регіону»  
• Завдання виконується індивідуально кожним студентом для 

обраного регіону (під час першого заняття)   
• Ознайомитися зі змістом стратегії регіонального розвитку (сайт 

облдержадміністрації) та переліком визначених пріоритетних 

галузей регіону  
• Проаналізувати статистичні дані (динаміка обсягів виробництва 

та експорту продукції пріоритетних галузей економіки, їх 

частку у загальному ВРП регіону)   
• За допомогою SWOT-аналізу обґрунтувати наявність (чи 

відсутність) стратегічного потенціалу пріоритетної галузі 

економіки регіону.  
• Зробити висновки про відповідність пріоритетних галузей, 

визначених в стратегії, реальній ситуації, що склалася в 

досліджуваному регіоні  

11 
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7  Опрацювати питання:  
1. Визначити об’єкти, суб’єкти, завдання та інструменти реалізації 

державної регіональної політики у економічній, соціальній, 

екологічній, демографічній сферах.  
2. Процеси децентралізації та зміцнення фінансової бази ОТГ у 

Запорізькій області.  

11 

8  Оцінка індикаторів економічного виміру сталого розвитку  
Запорізької області  

 За даними Головного управління статистики у Запорізькій 

області за період 2000-2018 рр. розрахувати динаміку ключових 

параметрів одного (на вибір згідно свого порядкового номеру в 

списку групи) індикатора економічного виміру сталого 

розвитку.  
 Охарактеризувати тенденції зміни показників та розробити 

короткостроковий прогноз їх зміни (у програмі Excel)  
 Зробити висновки про вплив цього індикатора на економічний 

розвиток регіону.  
 Результати дослідження оформити у вигляді аналітичної 

доповіді.  

11 

Разом  80 

  

4. Індивідуальні завдання:  

5. Методи навчання  1.  Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2.  Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого).  
3.  Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні.  

6. Система контролю 

та оцінювання.  
1.  Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2.  Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами 

протягом 5-10 хв.  
3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань.  
4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв'язування 

задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на 

лабораторному занятті.  
5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей і т. ін.   
6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота  
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7. Технічне й 

програмне 

забезпечення/обладна

ння.  

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет, інше обладнання (уточнити яке 

саме) для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; 

виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування  
(поточний, рубіжний, підсумковий контроль);  
Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності  

8. Політика 

дисципліни.  
• Курс передбачає роботу в колективі.  
• Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики.  
• Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача.  
• Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу.  
• Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін.  
• Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому 

має право бути присутнім на занятті.  
• За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу 

викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів 

і зобов’язаний відпрацювати таке заняття.  

 • Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %.  
• Здобувачі освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 

балів.  
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання.  
• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.  

  

9. Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумкови

й тест 

(залік)* 

Сум

а  

Т1 Т2 Т3 
Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 
МК 

40 100 

7 7 7 7 8 8 8 8 40 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики  
для заліку  

90 – 100  А  відмінно      

  

зараховано  

82-89  В  
добре   

74-81  С  

64-73  D  
задовільно   

60-63  Е   

 

35-59  FX  
незадовільно з можливістю 

повторного складання  

не зараховано з  
можливістю 

повторного 

складання  

0-34  F  
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни  

не зараховано з  
обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

 

10. Питання до заліку.  

1. Що таке регіоналізація і чому виникла необхідність в її визначенні?   

2. Яке співвідношення існує між поняттями ― регіон і ― економічний 

район?   
3. Назвіть критерії класифікації регіонів.   

4. Які існують типи регіонів, виділені за рівнем їх розвитку?   

5. Які існують поняття для визначення частин регіонів чи територій?   
6. Що означають цілісність регіону і комплексність господарств регіону?   

7. Розкрийте поняття термінів «промисловий вузол», «агломерація», 

«територіальний виробничий комплекс», «міжгалузевий територіальний 

комплекс».   
8. Назвіть основні етапи розвитку теорії регіональної економіки.   

9. У чому полягає внесок А. Сміта та Д. Рікардо у розвиток теорії 

регіональної економіки?   
10. Які принципи полягають в основі теорії Й. Тюнена?   

11. Поясніть сутність теорії В. Лаундхарта.   

12. Основні висновки теорії А. Вебера.   

13. Яке значення для розвитку теорії регіональної економіки мають роботи У.  
Айзарда?   

14. Які критерії лежать в основі теорії центральних місць?   

15. У чому полягають спільні риси та відмінності регіональної спеціалізації 

та міжнародної торгівлі?   
16. Наведіть класифікацію регіональних ринків, за роботами А. Льоша.   
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17. Розкрийте сутність теорії ринкових потенціалів і просторової взаємодії.   
18. Під впливом яких протиріч може змінюватися просторова схема 

регіонального розвитку?   

19. Дайте визначення понять «територіальна організація», «територіальна 

структура», «територіальна спеціалізація», «територіальна концентрація», 
«кооперування»?   

20. У чому полягають спільність та різниця між категоріями «закони», 

«закономірності», «принципи» регіонального розвитку?   

21. Перелічити та дати визначення законів економічного розвитку регіонів.   
22. Які виділяють основні закономірності регіонального розвитку?  

23. Розкрийте сутність 4-х класичних закономірностей.   

24. Розкрийте сутність нових закономірностей.   
25. Що таке принципи регіонального розвитку, яка їх сутність?   

26. Які існують принципи регіонального розвитку? Перелічіть і дайте 

визначення.   

27.  У чому полягає сутність поняття «принципи розміщення продуктивних 
сил»?    

28. Як принципи розміщення продуктивних сил реалізуються на практиці?    

29. Чим обумовлений поділ факторів регіонального розвитку на 
консервативні та прогресивні?  

30. Як принципи РПС реалізуються на практиці?   

31. Яка відмінність між поняттями «розміщення продуктивних сил» і 

«розміщення виробництва»?    
32. Яку роль відіграють природні ресурси у розміщенні виробництва?   

33. Як інфраструктура впливає на розміщення виробництва?   

34. Які виробництва і чому тяжіють до джерел сировини?   
35. Назвіть специфічні соціально-економічні властивості й ознаки інженерно-

технічної інфраструктури.  

36. Які виділяють групи розміщення продуктивних сил?    

37. Від яких дій держави залежить регіональний розвиток?   
38. Чому демографічний фактор відіграє одну з найважливіших ролей у 

регіональному розвитку?   

39. Чому адміністративно-територіальний устрій можна розглядати як фактор 
регіонального розвитку?   

40. Як впливає фактор науково-технічного прогресу на розвиток всіх регіонів 

і в тому числі екстремальних?    

41. Як ви розумієте термін «економічне районування»?    
42. Які види економічного районування вам відомі?   

43. З якою метою проводиться соціально-економічного районування?   

44. В чому полягають відмінності між різними видами економічних районів?    

45. Визначте сутність економічного району і доведіть об’єктивний характер 
його формування.   

46. Що являє собою територіальний поділ праці та який вплив він має на 

формування економічних районів?   
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47. Назвіть основні районоутворюючі фактори і поясніть їх вплив на процес 
районоутворення.   

48. Яка форма територіальної організації народного господарства виконує 

функцію ядра економічного району?   

49. Розкрийте сутність основних принципів економічного районування.   
50. Визначте типи економічних районів і принципові відмінності між ними.  

51. У чому полягають регіональний аналіз і методи регіональної економічної 

діагностики?   

52. Якими  статистичними  показниками  може бути  охарактеризована 
економічна діяльність в регіоні?   

53. Що таке регіональні рахунки?   

54. Як здійснюється аналіз економічного потенціалу регіону?   
55. Які сторони економічного життя регіону можуть бути показані за 

допомогою індексу локалізації?   

56. Визначити поняття «кон'юнктура» і пояснити для чого необхідний 

кон'юнктурний аналіз регіональної економіки?   
57. Назвіть показники, індикатори та чинники регіонального зростання.   

58. Чому існує і як визначити міжрегіональну нерівність, що називають 

міжрегіональними конвергенцією та дивергенцією?   
59. Які коефіцієнти застосовуються для аналізу відкритості регіону у 

міжрегіональних зв’язках?  

60. У чому полягає сутність  і яка методологія СВОТ-аналізу регіонального 

розвитку?  
61. Які аспекти охоплює регіональна політика держави?   

62. У чому полягає раціональна регіональна соціально-економічна політика 

держави?   
63. Яка мета регіональної економічної політики?   

64. Які завдання регіональної економічної політики?  

65. Вкажіть об’єкти регіональної політики держави.   

66. Які суб’єкти регіональної політики держави?   
67. Які сучасні чинники регіональної політики та регіонального розвитку?  

68. Які основні напрями регіональної політики?  

69. Які стратегічні цілі регіональної політики визначені в Україні?   
70. На які принципи спирається  регіональна політика України?  

71. Дайте визначення механізму реалізації регіональної економічної 

політики.  

72. Які основні методи механізму реалізації регіональної економіки?   
73. Назвіть інструменти і механізми реалізації регіональної політики?   

74. За допомогою яких важелів реалізується регіональна політика?   

75. У чому полягає сутність макроінструментів та мікроінструментів 

регіональної економічної політики?  
76. Яке значення для регіонального розвитку мають спеціальні економічні 

зони?  

77. З чого складаються бюджети різних рівнів?   
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78. Яка роль податків у формуванні доходної частини бюджетів різних 
рівнів?  

79. Що таке трансферт і як він розподіляється?  

80. Які проблеми бюджетного регулювання розвитку регіонів в Україні?  
  

11. Рекомендована література  
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2. Данилишин Б. М., Клиновий Д. В., Пепа Т. В. Розвиток продуктивних 
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посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 562 с.   
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12. Регіони України: статистичний щорічник URL: www.ukrstat.gov. 

ua.  

  
Додаткова  

1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року.  

Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 
385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п.   

http://shinst.sumdu.edu.ua/doc/ep/Reg_ekonomika_01.pdf
http://shinst.sumdu.edu.ua/doc/ep/Reg_ekonomika_01.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2008/1/Регіональна%20економіка.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2008/1/Регіональна%20економіка.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2008/1/Регіональна%20економіка.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2008/1/Регіональна%20економіка.pdf


13  

  

2. Закон України «Про Генеральну схему планування території України» 
від 07.02.2002р. №3059-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14.  

3. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8.09.2005р. 

№  2850-ІV,  редакція  від  02.12.2012  р.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15.  
4. Аналіз сталого розвитку регіонів України / Світовий центр даних з 

геоінформатики  та  сталого  розвитку.  URL: 

http://wdc.org.ua/uk/services/ukraine-sd.  

5. Бабець І.Г. Сталий розвиток і безпека регіону: навчальний посібник. 
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 242 с.  

6. Білик Р. Р., Шульц С. Л. Забезпечення економічної безпеки як системна 
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