
 

Силабус навчальної дисципліни 

«Регіональна економіка» 
Спеціальності: 051 «Економіка» 
Галуз знань:     05 «Поведінкові та соціальні науки»  
Факультет:       Економічний 
Кафедра:          Підприємництва, організації виробництва та  
                          теоретичної і прикладної економіки  
Викладач:        к.е.н., доцент Гончар Л.А. 

Рівень вищої освіти Бакалавр 
Статус дисципліни вибіркова 
Семестр/тетраместр  
Обсяг дисципліни,  
кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4,0/120 годин 

Мета дисципліни Формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань, 

набуття ними практичних навичок щодо планування, 

територіальної організації і управління продуктивними силами 

України, аналізу сучасного стану та визначення головних 

напрямків регіонального розвитку економіки й вирішення проблем 

управління соціально-економічною системою регіону. 
Чому можна навчитись 
(результати навчання) 

Спеціальність 051 
ПРН 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності. 
ПРН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники. 
Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Регіональна економіка 

1.1. Регіональна економіка: предмет, метод і завдання 
1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних 

сил та формування економіки регіонів 
1.3. Економічне районування і територіальна організація господарства 
1.4. Господарський комплекс України, його структура і 

трансформація в ринкових умовах 
1.5. Природний і трудоресурсний потенціал України 
1.6. Економіка України як єдність регіональних соціально-

економічних систем 
1.7. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 
1.8. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 
1.9. Конкурентоспроможність регіонів України 
Змістовий модуль 2. Екологія  
2.1. Наукові засади раціонального природокористування 
2.2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації 
2.3. Економічний механізм природокористування та охорони 

навколишнього середовища 
Види занять Лекції, практичні заняття, семінарські заняття 
Пререквізити Дисципліни: «Економічна теорія», «Історія економіки та 



(передумови вивчення 
дисципліни) 

економічної думки» 

Інформаційне 

забезпечення з фонду 

та  
репозитарію ДВНЗ  
УДХТУ 

1. Голиков А.П. Размещение производительных сил и 

регионалистика: учебное пособие / А.П. Голиков, А.Г. Дейнека, 

Н.А. Казакова. – Харьков: ООО «Олант», 2002. – 320 с. 
2. Горбач Л.І. Розміщення продуктивних сил та регіональна 

економіка: навч. посібник / Л.І. Горбач. – К.: ЦНЛ, 2004.– 344 с.  
3. Горбач Л.М. Теорії та концепції економічного розвитку регіонів: 

суть, значення та генезис [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_12/R5/

2.pdf. 
Поточний та  
семестровий контроль 

тематичне опитування, виконання практичних робіт, публічні 

витупи, модульний контроль, диф. залік 

Електронний ресурс 
дисципліни http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=957 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 
«Регіональна економіка» 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
Галуз знань:     07 «Управління та адміністрування» 
Факультет:       Економічний 
Кафедра:          Підприємництва, організації виробництва та  
                          теоретичної і прикладної економіки  
Викладач:        к.е.н., доцент Гончар Л.А. 

Рівень вищої освіти Бакалавр 
Статус дисципліни Вибіркова 
Семестр/тетраместр  
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 
4,0/120 годин 

Мета дисципліни Формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань, 

набуття ними практичних навичок щодо планування, 

територіальної організації і управління продуктивними силами 

України, аналізу сучасного стану та визначення головних 

напрямків регіонального розвитку економіки й вирішення 

проблем управління соціально-економічною системою регіону. 
Чому можна навчитись 
(результати навчання) 

ПРН1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 
ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан фінансових систем 
ПРН21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, 

її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 
ПРН23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності 

суспільства на основі розуміння місця предметної області у 

загальній системі знань, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_12/R5/2.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_12/R5/2.pdf
http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=957


ПРН28. Вміння розраховувати показники економічного ефекту 

та економічної ефективності рішень, які приймають суб’єкти 

господарювання у сфері фінансових відносин. 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Регіональна економіка 
1.1. Регіональна економіка: предмет, метод і завдання 
1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення 

продуктивних сил та формування економіки регіонів 
1.3. Економічне районування і територіальна організація 

господарства 
1.4. Господарський комплекс України, його структура і 

трансформація в ринкових умовах 
1.5. Природний і трудоресурсний потенціал України 
1.6. Економіка України як єдність регіональних соціально-

економічних систем 
1.7. Економіка регіонів України: стан та перспективи 

розвитку 
1.8. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 
1.9. Конкурентоспроможність регіонів України 
Змістовий модуль 2. Екологія  
2.1. Наукові засади раціонального природокористування 
2.2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації 
2.3. Економічний механізм природокористування та охорони 

навколишнього середовища 
Види занять Лекції, практичні заняття, семінарські заняття 
Пререквізити 
(передумови вивчення 
дисципліни) 

Дисципліни: «Економічна теорія», «Історія економіки та 

економічної думки» 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та  
репозитарію ДВНЗ  
УДХТУ 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка» для 

студентів денної і заочно-дистанційної форми навчання, 

напрямами галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» 

Частина 1 / С.О. Федулова. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2013. – 

94 с.  
2. Конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка» для 

студентів денної і заочно-дистанційної форми навчання, 

напрямами галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» 

Частина 2 / С.О. Федулова. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2013. – 

63 с.  
3. Регіональна економіка. Підручник // За ред. проф. Качана С.П. 

– Тернопіль, 2013. – 800 с. 
4. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 

підручник / Н.Е. Авансова. – Харків: ТОВ «Щедра садиба 

плюс», 2015. – 224 с. 
Поточний та  
семестровий контроль тематичне опитування, виконання практичних робіт, публічні 

витупи, модульний контроль, іспит  

Електронний ресурс 
дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=95
7 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=957
http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=957


«Регіональна економіка» 
Спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 075 «Маркетинг» 
Галуз знань:     07 «Управління та адміністрування»  
Факультет:       Економічний 
Кафедра:          Підприємництва, організації виробництва та  
                          теоретичної і прикладної економіки  
Викладач:        к.е.н., доцент Гончар Л.А. 

Рівень вищої освіти Бакалавр 
Статус дисципліни Вибіркова 
Семестр/тетраместр  
Обсяг дисципліни,  
кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4,0/120 годин 

Мета дисципліни Формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань, 

набуття ними практичних навичок щодо планування, 

територіальної організації і управління продуктивними силами 

України, аналізу сучасного стану та визначення головних 

напрямків регіонального розвитку економіки й вирішення проблем 

управління соціально-економічною системою регіону. 
Чому можна навчитись 
(результати навчання) 

Спеціальність 076 
ПРН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 
ПРН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням 

зовнішніх та внутрішніх впливів. 
Спеціальність 075 
ПРН1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та 

принципів провадження маркетингової діяльності. 
ПРН3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань у сфері маркетингу. 
ПРН14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані маркетингові рішення. 
Спеціальність 072 
ПРН23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності 

суспільства на основі розуміння місця предметної області у 

загальній системі знань, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя. 
ПРН28. Вміння розраховувати показники економічного ефекту та 

економічної ефективності рішень, які приймають суб’єкти 

господарювання у сфері фінансових відносин. 
Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Регіональна економіка 

1.1. Регіональна економіка: предмет, метод і завдання 
1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення 

продуктивних сил та формування економіки регіонів 
1.3. Економічне районування і територіальна організація 

господарства 
1.4. Господарський комплекс України, його структура і 

трансформація в ринкових умовах 



1.5. Природний і трудоресурсний потенціал України 
1.6. Економіка України як єдність регіональних соціально-

економічних систем 
1.7. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 
1.8. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 
1.9. Конкурентоспроможність регіонів України 
Змістовий модуль 2. Екологія  
2.1. Наукові засади раціонального природокористування 
2.2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації 
2.3. Економічний механізм природокористування та охорони 

навколишнього середовища 
Види занять Лекції, практичні заняття, семінарські заняття 
Пререквізити 
(передумови вивчення 
дисципліни) 

Дисципліни: «Економічна теорія», «Історія економіки та 

економічної думки» 

Інформаційне 

забезпечення з фонду 

та  
репозитарію ДВНЗ  
УДХТУ 

1. Голиков А.П. Размещение производительных сил и 

регионалистика: учебное пособие / А.П. Голиков, А.Г. Дейнека, 

Н.А. Казакова. – Харьков: ООО «Олант», 2002. – 320 с. 
2. Горбач Л.І. Розміщення продуктивних сил та регіональна 

економіка: навч. посібник / Л.І. Горбач. – К.: ЦНЛ, 2004.– 344 с.  
3. Горбач Л.М. Теорії та концепції економічного розвитку регіонів: 

суть, значення та генезис [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_12/R5/

2.pdf. 
Поточний та  
семестровий контроль 

тематичне опитування, виконання практичних робіт, публічні 

витупи, модульний контроль, диф. залік для спеціальностей 076 і 

075.  

Електронний ресурс 
дисципліни http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=957 

 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_12/R5/2.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_12/R5/2.pdf
http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=957

