




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Характеристика навчальної

дисципліни

денна форма навчання

Вид дисципліни Загальноосвітня, обов’язкова

Мова викладання, навчання, оцінювання українська

Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90

Курс 2

Семестр 4

Кількість змістових модулів з розподілом: 3

Обсяг кредитів 3

Обсяг годин, в тому числі: 90

Аудиторні 42

Модульний контроль 6

Семестровий контроль -

Самостійна робота 42

Форма семестрового контролю залік



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил
і регіональна економіка» є формування у студентів компетентностей щодо
закономірностей, принципів та факторів функціонування регіональної економіки,
планування, організації та забезпечення ефективності господарювання на рівні
регіону як ланки суспільного виробництва, а також практичних навичок управління
ринковою економікою на сучасному етапі розвитку.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
- вивчення теоретичних основ і ресурсних передумов розміщення

продуктивних сил, формування і розвитку міжгалузевих комплексів,
міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв’язків;

- з’ясування територіальних особливостей розвитку виробництва,
специфіки формування регіональних ринків сировини, товарів, праці, капіталу, а
також регіональних аспектів економічної реформи;

- дослідження найважливіших закономірностей, засад і чинників, що
визначають розвиток і розміщення продуктивних сил, механізму їхнього впливу
на територіальну організацію виробництва.

- вивчення особливостей сучасного стану розміщення продуктивних сил та
визначення напрямів його удосконалення;

- з’ясування напрямів удосконалення державної регіональної політики як
інструменту для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку
України та її регіонів, підвищення рівня життя населення;

Предмет: господарський комплекс України, його галузева і територіальна
структура.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути
сформовані такі предметні компетентності:

- знання теорії регіональної економіки і регіонального розвитку;
- розуміння наукових засад регіональної економічної політики;
- знання територіальної і галузевої структуру господарського комплексу

України та її регіонів;
- розуміння принципів раціонального та ефективного використання

природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни;
- уявлення про теорії регіональної економіки і регіонального розвитку;
- вміння аналізувати розміщення продуктивних сил регіону;
- вміння використати отриманні в ході аналізу данні для регулювання

народного господарства, управління соціально-економічним розвитком території;
- вміння спрогнозувати розвиток окремих галузей та економічних районів;
- вміння працювати статистичним та картографічним матеріалом.

3. Результати навчання за дисципліною

В результаті вивчення дисципліни студент:
- знає основні поняття та наукові засади дисципліни;



- знає закономірності, принципи та методи вивчення розміщення
продуктивних сил і регіональної політики держави;

- розуміє особливості регіонального розвитку міжгалузевих комплексів в
Україні;

- визначає стратегічні державні пріоритети регіональної політики;
- систематизує основні економічні, соціальні, екологічні проблеми регіонів,
- розуміє особливості сучасних інтеграційних регіональних,

міжрегіональних, міждержавних економічних процесів та інвестиційної політики
регіонального розвитку;

- характеризує ресурсний потенціал України;
- розуміє місце і значення окремих секторів економіки у виробництві та

розподілі валового внутрішнього продукту в країни;
- аналізує основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів,

адміністративно-територіального устрою і економічного районування України;
- розуміє наслідки впливу рішень у сфері регіональної політики на

діяльність суб’єктів господарювання;
- прогнозує розвиток окремих галузей та економічних районів.



4. Структура навчальної дисципліни
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1 2 3  4  5  6  7 8
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи розміщення продуктивних сил і

регіональної економіки
Тема 1. Предмет, структура та наукові основи
розміщення продуктивних сил 10 2  2

14Тема 2. Економічне районування і територіальна
організація народного господарства 7 2  1

Тема 3. Регіон у системі територіального поділу
праці 7 2  1

Модульна контрольна робота 2
Разом за змістовим модулем 1 26 6 4 0 0 0 14

Змістовий модуль 2. Розвиток і розміщення продуктивних сил
Тема 4. Господарський комплекс України, його
структура і трансформація в ринкових умовах 8 2  2

14
Тема 5.  Природно-ресурсний потенціал України і
його економічна оцінка 8 2 2

Тема 6. Населення і трудові ресурси України 7 2 2
Тема 7. Міжгалузеві господарські комплекси та
регіональні особливості їх розвитку 7 2 2

Модульна контрольна робота 2
Разом за змістовим модулем 2 32 8 2 6 0 0 14

Змістовий модуль 3. Економіка регіонів
Тема 8. Регіональна економічна політика держави 8 2  2

14

Тема 9. Економіка України як єдина регіональна
соціально-економічна система 8 2 2

Тема 10. Економіка регіонів України: стан і
перспективи розвитку 7 2 2

Тема 11. Фактори сталого розвитку продуктивних
сил 7 2  2

Модульна контрольна робота 2
Разом за змістовим модулем 3 32 8 4 4 0 0 14
Разом 90* 22 10 10 0 0 42
* з урахуванням модульних контрольних робіт (6 год.)



5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи розміщення
продуктивних сил і регіональної економіки

Тема 1. Предмет, структура та наукові основи розміщення
продуктивних сил

Сутність предмета і об’єкта регіональної економіки. Регіональна економіка
в системі економічних і природничих наук.

Актуальні проблеми і завдання курсу. Значення дисципліни в професійній
підготовці фахівців.

Структура курсу. Теоретичні основи регіональної економіки. Методологічні
основи науки про розміщення продуктивних сил.

Теорії та концепції  розміщення продуктивних сил і регіональної економіки
(«ізольованої держави», «оптимального розташування», «центральних місць»,
«гравітаційна модель просторової взаємодії», «полюсів росту», «територіально-
виробничих комплексів»).

Основні закономірності розміщення продуктивних сил: соціальна
спрямованість, усталеність розвитку, економічна безпека, планомірність,
керованість, комплексність, конкурентоспроможність, ефективність та
формування економіки регіонів, екологічна раціональність.

Основні принципи і фактори розміщення продуктивних сил, їх групування.
Визначальна роль екологічних і соціальних критеріїв у розміщенні

виробництва. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних
сил і економіку регіонів.

Основні напрями подальшого розвитку і вдосконалення розміщення
продуктивних сил України та формування економіки регіонів.

Ключові слова: об’єкт дослідження, предмет дослідження, регіональна
економіка, методологія наукового пізнання, метод дослідження, продуктивні
сили, мета вивчення дисципліни, завдання регіональної економіки, регіональна
інноваційна система, економічні закони, закономірності розміщення
продуктивних сил, принципи РПС, фактори РПС, критерії РПС, ідея сталого
розвитку.

Література: [1 – 4, 5, 12].

Тема 2. Економічне районування і територіальна організація народного
господарства

Економічне районування як науковий метод територіальної організації
господарства. Районоутворення як об’єктивний процес.

Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів.
Поняття суспільно-географічного (економічного) району, його ознаки,
районоутворюючі фактори.

Принципи економічного районування. Господарський комплекс району.
Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів.

Види економічного районування. Типи економічних районів: макро-, мезо-,



мікрорайони. Практичне значення економічного районування. Сучасна мережа
економічних районів.

Ключові слова: економічне районування, економічний район, загальне
районування, галузеве районування, економічні макрорайони, економічні
мезорайони, економічні мікрорайони, ТВК.

Література: [1 – 4; 6; 10].

Тема 3. Регіон у системі територіального поділу праці
Наукові основи формування регіонів і регіонального відтворювального

процесу.
Сутність регіону. Співвідношення понять «територія» і «регіон» і

взаємозв’язок між ними.
Класифікація і типологія регіонів України.
Спеціалізація і комплексний розвиток регіонів. Господарський потенціал і

рівні розвитку регіонів. Регіони в системі Європейської інтеграції. Регіональні
інтереси у розвитку продуктивних сил.

Показники аналізу розміщення продуктивних сил та регіонального
розвитку.

Поглиблення територіального поділу праці і оптимізація галузевої
структури господарського комплексу регіонів.

Ключові слова: регіон, господарство регіону, територіальний поділ праці,
міжнародний географічний поділ праці, соціально-економічний потенціал, види
ТПП, спеціалізовані галузі.

Література: [1 – 4; 5; 11].

Змістовий модуль 2. Розвиток і розміщення продуктивних сил

Тема 4. Господарський комплекс України, його структура і
трансформація в ринкових умовах

Зміст, структура та рівень розвитку господарського комплексу України.
Економічний потенціал території. Виробничий та науково-технічний

потенціал господарства як фактори його розвитку.
Промисловість України, форми її територіальної організації. Форми

суспільної організації виробництва: спеціалізація, концентрація, кооперування,
комбінування та їх вплив в сучасному господарстві України.

Проблеми і перспективи розвитку господарства України в ринкових умовах.
Стратегія і тактика структурної перебудови економіки.
Посилення процесів інтеграції і просторової концентрації  виробництва.

Підвищення ролі регіонів. Удосконалення міжрайонних економічних зв’язків.
Об’єктивний характер формування міжгалузевих комплексів. Національна
безпека України. Гарантування економічної, соціальної і екологічної безпеки.

Ключові слова: народногосподарський комплекс, економічний простір,
матеріальне виробництво, виробництво послуг, економіка, структура економіки,
галузь, економічна діяльність, кооперація, концентрація, деконцентрація,
спеціалізація, комбінування, конверсія, диверсифікація.



Література: [1 – 4; 8; 9; 16].
Тема 5. Природно-ресурсний потенціал України і його економічна

оцінка
Природно-ресурсний потенціал і його структура. Місце України у світових

сировинних і паливно-енергетичних ресурсах та ступінь забезпеченості власних
потреб.

Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів та природних умов. Балансові,
промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива.

Характеристика природно-ресурсного  потенціалу  регіонів,  їх  сировинних,
паливних, біологічних, земельних, водних, рекреаційних та інших ресурсів.

Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного
потенціалу. Основні шляхи ресурсозбереження та їх практичне освоєння.

Екологічні проблеми України. Охорона довкілля. Раціональне
природокористування.

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, природні ресурси, природні
умови, потенціал природних ресурсів, ландшафтний потенціал, економічна оцінка
ресурсів, технологічна оцінка ресурсів, балансові ресурси, позабалансові ресурси,
ресурсозбереження.

Література: [1 – 4; 7; 12; 13].

Тема 6. Населення і трудові ресурси України
Населення в структурі територіальної соціально-економічної системи.

Основні процеси і фактори формування чисельності населення. Народжуваність,
смертність, природний рух, механічний рух населення та показники, що їх
визначають.

Статево-вікова, національна, етнічна, шлюбна, сімейна структура
населення.

Регіональні особливості відтворення населення. Демографічні проблеми.
Розселення населення: урбанізація, густота населення, системи  розселення

та їх ієрархія. Міграція населення та її види. Регіональні відмінності в рівні життя
населення.

Національний склад населення і його територіальні особливості.
Національні відносини на сучасному етапі.

Трудові ресурси. Зайнятість, структура зайнятості. Трудоресурсна  ситуація
та її регіональні особливості. Баланс трудових  ресурсів.  Ринок  праці.
Забезпечення  ефективної зайнятості. Роль вивчення населення у вирішенні
професійних питань.

Ключові слова: населення, економічно активне населення, економічно
неактивне населення, демографічна політика, демографічна ситуація, трудові
ресурси, трудовий потенціал, ринок праці, зайнятість населення, безробіття.

Література: [1 – 4; 6; 15].

Тема 7. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості
їх розвитку

Сутність міжгалузевих комплексів та їх структура.



Особливості структури, динаміки розміщення та проблеми майбутнього
розвитку складових паливно-енергетичного  комплексу:  вугільної,  нафтової,
газової  промисловості  та електроенергетики. Альтернативні джерела енергії.

Структура та районоутворююча роль металургійного комплексу,  динаміка
розвитку.

Особливості технологічного процесу в металургії.
Структура, техніко-економічні  характеристики,  особливості  розвитку  та

розміщення галузей машинобудування.
Господарське значення та структура хіміко-лісового комплексу, особливості

технологічних процесів.
Структура та особливості розвитку будівельного комплексу.
Зміст агропромислової інтеграції, структура агропромислового комплексу.

Розвиток та розміщення галузей сільгоспвиробництва. Харчова промисловість.
Економічне та соціальне значення комплексу з виробництва

непродовольчих товарів широкого вжитку.
Значення транспорту в розміщенні виробництва, формуванні раціональних

зв'язків.
Фактори просторової організації транспорту. Зв’язок як галузь економіки.
Ключові слова: міжгалузевий територіальний комплекс, міжгалузевий

виробничий комплекс, міжгалузевий регіональний комплекс, регіональні та
локальні комплекси, цільовий та технологічний підходи комплексоутворення,
міжгалузевий район, міжгалузева зона, міжгалузевий центр, міжгалузевий вузол,
міжгалузевий пункт, інфраструктура, ультраструктура.

Література: [1 – 4; 14].

Змістовий модуль 3. Економіка регіонів

Тема 8. Регіональна економічна політика держави
Сутність державної регіональної економічної політики. Державна

регіональна політика як складова і невід’ємна частина загальної стратегії
соціально-економічних перетворень.

Об’єкти, суб’єкти, цілі, основні напрями та принципи державної
регіональної економічної політики. Завдання державної регіональної політики у
економічній,  соціальній, екологічній сферах.

Етапи реалізації державної регіональної економічної політики.
Засади формування механізму господарського управління регіоном.

Основні складові елементи механізму реалізації державної регіональної
економічної політики: законодавчо-нормативна база, бюджетно-фінансове
регулювання, прогнозування і планування, спеціальні економічні зони,
міжрегіональне і прикордонне співробітництво.

Організаційні структури управління ринковою економікою регіону.
Розмежування повноважень між центром і регіонами.

Ринкові механізми регіонального розвитку. Фінансовий механізм
державного регулювання регіональним розвитком.

Депресивні регіони та механізм інвестування їхнього розвитку. Державна



політика регіонального вирівнювання.
Ключові слова: державна регіональна економічна політика; суб’єкти,

об’єкти, предмет, мета, принципи ДРЕП; політичний регіоналізм; механізм
реалізації державної регіональної економічної політики; суб’єкти управління
економіки регіон; об’єкти управління економіки регіону; індикативне планування;
адміністративно-правове регулювання регіональної політики; експліцитна
політика; імпліцитна політика.

Література: [1 – 4; 10].

Тема 9. Економіка України як єдина регіональна соціально-економічна
система

Сучасні моделі суспільно-економічної макрорегіоналізації України. Місце і
спеціалізація економічних районів в системі географічного поділу праці.
Комплексний соціально-економічний розвиток територій в ринковому середовищі
господарювання.

Територіальні відмінності в рівнях розвитку продуктивних сил. Збільшення
внеску кожного регіону в розвиток національного господарства. Соціально-
економічні та екологічні проблеми розвитку регіонів та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: регіональна політика, внутрішня та зовнішня політика
регіону, регіональні програми, економічна безпека регіону.

Література: [1 – 4; 9; 11].

Тема 10. Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку
Особливості територіальної організації продуктивних сил економічних

районів.
Характеристика розвитку регіонів України: Донецького, Придніпровського,

Східного, Центрального, Подільського, Поліського, Південного, Карпатського.
Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил.
Прогноз територіальної організації продуктивних сил регіонів України.
Ключові слова: стратегія регіонального розвитку, бюджетне регулювання,

бюджетне прогнозування, економічне програмування, проблемні регіони,
депресивні регіони, єврорегіони.

Література: [1 – 4; 13; 14].

Тема 11. Фактори сталого розвитку продуктивних сил
Сталий розвиток суспільства та його економічна, екологічна та соціальна

складові.
Сутність та основні чинники сталого розвитку продуктивних сил

економічних районів. Зростання масштабів виробництва та його вплив на
навколишнє середовище.

Стратегія сталого розвитку України. Збалансованість розвитку в контексті
сталого розвитку. Глобальні аспекти переходу до моделі сталого розвитку.

Ключові слова: сталий розвиток, економічне зростання, прогрес, регрес,
концепція сталого розвитку, принципи, фактори і критерії сталого розвитку.

Література: [1 – 5].



6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 12-бальною шкалою.
Початковий рівень навчальних досягнень

1 бал - студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного
розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що
позначаються студентом окремими словами чи реченнями; може відтворити
2-3 події; мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; виконує не
більш ніж 20% від загальної кількості тестів.

2 бали - студент володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння,
викладає його уривчастими реченнями. Виявляє здатність викласти думку на
елементарному рівні; може усно відтворити кілька термінів, явищ; повинен
вибрати вірний варіант відповіді (на рівні "так – ні"; частково визначає
послідовність подій; може самостійно знайти відповідь у тексті підручника;
розрізняє окремі події та явища без зв'язку між ними; виконує 20% від загальної
кількості тестів.

3 бали - студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що
становить незначну частину навчального матеріалу; може дати відповідь з
кількох простих речень; здатен усно відтворити окремі частини теми; має
фрагментарні уявлення про роботу з джерелами; відсутні сформовані уміння і
навички; виконує 30% від загальної кількості тестів.

Середній рівень навчальних досягнень
4 бали - студент володіє матеріалом на початковому рівні, значну

частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні; має початковий
рівень знань; описує події без пояснень причин, з допомогою викладача здатен
відтворити логіку та хронологію подій, слабко орієнтується у поняттях; має
фрагментарні навики в роботі з підручником, документами; самостійне
опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати
відповіді на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до навчального
матеріалу, виконує 45% від загальної кількості тестів.

5 балів - студент володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий,
здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину;
знає більше половини навчального матеріалу, здатен відтворити його з помилками
та неточностями, має стійки навики роботи з текстом підручника, може
самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює поняття,
наводить приклади, знає основні категорії; підтверджує висловлене судження
одним-двома аргументами; здатен використовувати під час відповіді схему;
відповіді непослідовні та нелогічні; виконує 55% від загальної кількості тестів.

6 балів - студент може відтворити значну частину теоретичного
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою
викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити
висновки; виправляти допущені помилки; самостійно дає більшість визначень,



самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу, може поверхнево
аналізувати події та явища і робить певні висновки; відповідає за планом,
висловлює власну думку щодо теми; користується додатковими джерелами;
виконує 65% від загальної кількості тестів.

Достатній рівень навчальних досягнень
7 балів - студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні

стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити
окремі власні приклади на підтвердження певних суджень; правильно
відтворює логіку подій, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними,
аналізує явища, оцінює діяльність організації, наводить власні приклади на
підтвердження висловленої думки; самостійно викладає матеріал теми, здатен з
допомогою викладача скласти план реферату, виконати його та правильно
оформити; самостійно користується додатковими джерелами інформації;
правильно використовує термінологію; складає прості таблиці та схеми; виконує
75% від загальної кількості тестів.

8 балів - студент вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати
інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати
її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і
добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом
викладача; має достатньо повні знання, вільно використовує навчальний матеріал
в стандартних ситуаціях; логічно висвітлює події; формулює і чітко аргументує
власну думку; здатен на рецензію відповіді іншого студента; здатен
опрацьовувати матеріал самостійно,  вміє підготувати реферат та захищати його
найважливіші положення; виконує 80% від загальної кількості тестів.

9 балів - студент вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом
матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці; вільно розв'язує задачі
в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає
переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; вільно оперує
вивченим матеріалом, самостійно аналізує та систематизує явища та поняття;
знання може застосовувати у змінених, нестандартних ситуаціях; висловлює
стандартну аргументацію при оцінці економіко-політичних явищ; чітко тлумачить
поняття; здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу, але
потребує консультації з викладачем; виконує прості творчі завдання; виконує 85%
від загальної кількості тестів.

Високий  рівень навчальних досягнень
10 балів - студент виявляє початкові творчі здібності, самостійно

визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові
факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно
використовує їх відповідно до цілей, поставлених викладачем; має глибокі та
повні знання подій, явищ; може визначити тенденції та протиріччя суспільних
процесів; робить аргументовані висновки; використовує додаткові джерела та
матеріали; самостійно складає таблиці та схеми; вирішує творчі завдання; вільно
орієнтується у нестандартних ситуаціях, відрізняє упереджену інформацію від
об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як альтернативу; виконує 95% від



загальної кількості тестів.
11 балів - студент вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає

програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні
життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без
допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує отримані
відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності;
використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях; здатен до
самостійного вивчення матеріалу; вміє застосовувати вивчений матеріал для
винесення власних аргументованих суджень в практичній діяльності (диспути,
дискусії, круглі столи), спроможний підготувати за підтримки викладача виступ
на студентську наукову конференцію; самостійно знаходить інформацію; вільно
оперує термінологією; вирішує проблемні завдання; виконує 100% від загальної
кількості тестів.

12 балів - студент виявляє особливі творчі здібності, самостійно
розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання;
має системні знання, вміє їх самостійно набувати, представляє власні неординарні
судження щодо організаційних процесів та явищ; користується широким
арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання,
схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу; самостійно виконує
науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо викладає матеріал в усній та
письмовій формі; активно використовує знання в практичній діяльності.

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Виконання самостійної роботи опрацювання питань та написання рефератів
за відповідною темою.

Перелік питань для самостійної роботи:
1. Проблеми розміщення продуктивних сил України в сучасний період.
2. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил.
3. Проблеми зайнятості трудових ресурсів України.
4. Народногосподарський комплекс України та його загальна

характеристика.
5. Паливно-енергетичний комплекс України.
6. Металургійний комплекс України.
7. Нафтодобувна, нафтопереробна промисловість: стан і перспективи

розвитку.
8. Машинобудівний комплекс України.
9. Територіальна організація підприємств легкої промисловості України.
10. Форми територіальної організації продуктивних сил.
11. Транспортна система України.
12. Територіально-виробничі комплекси як одна з форм ефективного

розміщення виробництва.
13. Місто в системі територіальної організації господарства.
14. Основи економічного районування території.
15. Особливості територіально-галузевої структури господарства регіону



(області, адміністративного району).
16. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України.
17. Екологічний фактор розміщення продуктивних сил.
18. Рекреаційне господарство України.
19. Україна у міжнародному поділі праці.
20. Міграція населення України та її види.
21. Природні та соціально-економічні передумови розвитку й розміщення

фермерського господарства в Україні.
22. Соціально-економічна характеристика м. Києва.
23. Розвиток і розміщення галузей промисловості Київської області.
24. Проблеми зайнятості трудових ресурсів Київської області, шляхи їх

вирішення.
25. Регіональний розвиток транскордонного співробітництва в Україні.
26. Основні напрями подальшого розвитку та вдосконалення розміщення

продуктивних сил України.
27. Вплив науково-технічного прогресу та зміни в структурі народного

господарства України.
28. Географія економічних зв’язків України.
29. Природні передумови розміщення продуктивних сил.
30. Морський транспорт України: основні проблеми і перспективи розвитку.
31. Науково-технічний прогрес як фактор розміщення продуктивних сил (на

прикладі конкретної галузі, виду виробництва).
32. Екологічні проблеми і розміщення продуктивних сил.
33. Вплив мінерально-сировинної бази на виробничу структуру

господарства регіону.
34. Енергетика України та її основні проблеми.
35. Науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості

територіальної організації.
36. Соціальний комплекс України.
37. Агропромисловий комплекс України, його основні проблеми та

перспективи розвитку.
38. Роль інвестицій в територіальній організації продуктивних сил.
39. Роль і місце інновацій в розвитку і функціонуванні продуктивних сил.
40. Роль і місце науки в розвитку і функціонуванні продуктивних сил.
41. Соціально-економічна характеристика адміністративного району (за

вибором).
42. Продуктивні сили Донецького економічного району.
43. Продуктивні сили Придніпровського економічного району.
44. Продуктивні сили Східного економічного району.
45. Продуктивні сили Причорноморського економічного району.
46. Продуктивні сили Подільського економічного району.
47. Продуктивні сили Поліського економічного району
48. Продуктивні сили Карпатського економічного району.
49. Продуктивні сили Центрального економічного району.
50. Депресивні регіони в Україні та механізми інвестування їхнього



розвитку.
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи,
зокрема, модульний контроль. Проводиться з метою оцінки результатів навчання
після закінчення вивчення певного змістового модулю.

Під час вивчення дисципліни використовуються такі форми модульного
контролю:

- вирішення тестових і ситуаційних завдань;
- розв’язання практичних задач.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Під час вивчення дисципліни застосовується така форма семестрового
контролю як залік. Виставляється за результатами виконання студентами
програми курсу.



7. Навчально-методична карта дисципліни «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»
Разом: 90 год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 10 год.,

самостійна робота – 42 год., модульний контроль – 6 год.
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М
од

ул
ьн

а
ко

нт
ро

ль
на

ро
бо

та
1

(1
2

ба
лі

в)Тема 2. Економічне районування і
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Тема 2. Економічне районування і
територіальна організація народного
господарства

Тема 3. Регіон у системі територіального
поділу праці
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Тема 4. Господарський комплекс
України, його структура і трансформація
в ринкових умовах

Тема 4. Господарський комплекс
України, його структура і
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Тема 5. Природно-ресурсний потенціал
України і його економічна оцінка

Тема 5. Природно-ресурсний потенціал
України і його економічна оцінка

Тема 6. Населення і трудові ресурси
України

Тема 6. Населення і трудові ресурси
України

Тема 7. Міжгалузеві господарські комп-
лекси та регіональні особливості їх
розвитку
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розвитку
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Тема 8. Регіональна економічна політика
держави

Тема 8. Регіональна економічна
політика держави
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в)Тема 9. Економіка України як єдина ре-
гіональна соціально-економічна система

Тема 9. Економіка України як єдина
регіональна соціально-економічна система

Тема 10. Економіка регіонів України:
стан і перспективи розвитку

Тема 10. Економіка регіонів України: стан
і перспективи розвитку

Тема 11. Фактори сталого розвитку
продуктивних сил

Тема 11. Фактори сталого розвитку
продуктивних сил
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