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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Аналітичні засади сучасного економічного мислення повинні ґрунтуватись на цілісном у уявленні 

про взаємообумовленість галузевого та територіального розвитку, взаємозв’язок економічного зростання та 

територіальної організації продуктивних сил. Знання закономірностей регіонального розвитку та принципів 

його регулювання роблять можливим підвищення ефективності функціонування господарських структур , 

відтак вивчення підвалин регіональної економіки окрім теоретичного, має важливе практичне значення. 

У результаті вивчення дисципліни студент оволодіє знаннями щодо місця і ролі розміщення 

продуктивних сил і регіональної економіки в системі економічних дисциплін, основних понять, законів і 

закономірностей розміщення продуктивних сил і функціонування регіональної економіки;  принципів та 

критеріїв економічного районування; показників сучасного  стану  та напрямків регіонального розвитку 

економіки; набуде навичок щодо визначення та аналізу  показників соціально-економічного розвитку 

регіонів України; розрахунку та аналізу показники природного руху та складу населення тощо.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 
семінарські) 

Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 Теоретико-методологічні аспекти регіонального розміщення продуктивних сил 

1. Предмет, методи і завдання науки 
«регіональна економіка» 

 
2/2 

Підготовка доповідей 
/рефератів/презентацій  

 

0-5 балів 

2. Становлення теорії  регіональної 
економіки 
 

 Виконання самостійної 
роботи (в.т.ч. в elearn) 
 

0-5 балів 

3. Закономірності, принципи і фактори 

розміщення продуктивних сил 
 

 Виконання самостійної 

роботи (в.т.ч. в elearn) 
 

0-5 балів 

Модуль 2. Наукові основи економічного районування 

4. Економічне районування і 

територіальна організація продуктивних 
сил України 

2/2 Підготовка доповідей 

/рефератів/презентацій  
 

0-5 балів 

5. Наукові методи економічного 
обґрунтування розміщення виробництва 

2/2 Виконання практичних 
завдань (розв’язування задач) 

0-5 балів 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2371


Модуль 3. Загальні умови розміщення та розвиток продуктивних сил України 

6. Природно-ресурсний потенціал 

України  
та його оцінка 

 Виконання самостійної 

роботи (в.т.ч. в elearn) 

0-5 балів 

7. Населення та трудові ресурси України 
 

 Виконання практичних 
завдань (розв’язування задач) 

0-5 балів 

8. Виробничий та науково-технічний 

потенціал України 

 Виконання самостійної 

роботи (в.т.ч. в elearn) 

0-5 балів 

9. Основні засади розвитку  
господарського комплексу України 

 Виконання самостійної 
роботи (в.т.ч. в elearn) 

0-5 балів 

10. Міжгалузеві комплекси та їх роль у 
розвитку економіки України 

 Виконання самостійної 
роботи (в.т.ч. в elearn) 

0-5 балів 

Модуль 4. Економіка регіонів і регіональна економічна політика 

11. Економіка регіонів України і 

особливості регіонального розвитку 

2/2 Підготовка доповідей 

/рефератів/презентацій  

0-5 балів 

12. Участь держави в управлінні 
регіоном 

 Виконання самостійної 
роботи (в.т.ч. в elearn) 

0-5 балів 

13. Зовнішньоекономічні зв’язки та їх 

роль у розвитку продуктивних сил 
України 

 Виконання самостійної 

роботи (в.т.ч. в elearn) 

0-5 балів 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Підготовка доповідей /рефератів/презентацій: 

- за умови повного висвітлення сутності питання (проблеми) – 5 балів; 

- за умови, що питання (проблему) розкрито неповністю – 3-4 бали;  

- активна участь студента в обговоренні питання (проблеми)  - 4-5 балів. 

 

Виконання практичних завдань (розв’язування задач): 

- правильний розв’язок задачі, коректна інтерпретація та опис одержаних результатів, 

формулювання ґрунтовних висновків – 5 балів;  

- наявність у розрахунках незначних арифметичних помилок за умови правильного алгоритму 

розв’язку – 4 бали; 

- наявність арифметичних помилок та/або дотримання правильного алгоритму розв’язку – 3 бали; 

-  наявність грубих арифметичних помилок та/або недотримання правильного алгоритму розв’язку – 

0-2 бали. 

 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  
Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу  
Політика щодо 

відвідування: 
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально 
(в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 
 


