
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ 

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА 

КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня 

спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна  економіка», «Економіка 

та бізнес аналітика  підприємства » , « Бізнес економіка » 



Обсяг 4 кредити, 120 годин, 

в т.ч. лекцій 20 год., 

практичні паняття 20 год.,  
самостійна робота 80 год. 

Період вивчення: 

1-й курс , 2-й семестр 

Підсумкова форма  

контролю: 

«залік» 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Регіональна економіка” є формування у  

студентів додаткових компетентностей, що надають такі можливості та переваги на  

ринку праці як знання закономірностей та принципів територіальної організації  

продуктивних сил України, становлення економічного потенціалу регіону, уміння 

аналізувати стан і визначати головні напрями регіонального соціально-економічного 

розвитку та регіональної економічної політики в умовах ринкових відносин 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Предметом дисципліни «Регіональна 

економіка» є  закономірності та принципи 

формування, 

функціонування, регулювання та 

розвитку  регіональних економічних 

систем 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО СПРИЯЄ  
ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Здатності до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО СПРИЯЄ  
ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Здатності виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області,  основ функціонування сучасної економіки на мікро-, 

мезо-, макро- та  міжнародному рівнях. 

Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними  нормативними та правовими актами. 

Здатності пояснювати економічні та соціальні процеси і явища 

на основі  теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати. 

3датність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння  закономірностей економічних систем і процесів 

та із застосуванням  сучасного методичного інструментарію. 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальний курс складається з таких тем: 

Предмет, метод і завдання дисципліни. Закономірності, принципи і фактори  

розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. 

Економічне  районування та територіальна організація господарства. Регіон 

у системі  територіального поділу праці. Сутність, мета і завдання 

регіональної економічної  політики (РЕП). Механізм реалізації РЕП. 

Господарський комплекс України, його  структура і трансформація в 

ринкових умовах. Природний та трудоресурсний  потенціал економіки 

України. Міжгалузеві комплекси та регіональні особливості їх  розвитку і 

розміщення. Економіка України як єдність регіональних соціально-  

економічних систем. Економіка регіонів України: стан та перспективи 

розвитку.  Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в 

європейські та інші світові  структури. Фактори сталого розвитку 

продуктивних сил 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування та розвиток у студентів таких результатів  

навчання: 
Знати та використовувати економічну 

термінологію,  пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки. 

Розуміти принципи економічної науки, 

особливості  функціонування економічних 

систем. 

Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для  виявлення ключових характеристик 

економічних систем різного  рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб'єктів. 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лекційний матеріал 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

 

Методичні вказівки та завдання для практичних занять,  

самостійної роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання, тести 

Навчальний посібник, практикум  

Дистанційний курс 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Кандидат економічних наук, професор Ковтун О. І. 



ВДАЛОГО  
ВИБОРУ! 


