Регіональна економіка
Мета вивчення навчальної дисципліни формування системи знань з
теорії розміщення продуктивних сил та факторів, що визначають розвиток
економіки регіонів, засвоєння методології аналізу галузевої структури
економіки та регіонального аналізу потенціалу соціально-економічного
розвитку, дослідження галузевої структури та потенціалу регіонів України,
мегарегіонів світу та галузевої структури світової економіки.
Завданнями навчальної дисципліни є:
• сприяти розумінню сутності й значення розвитку регіональних
економічних систем в сучасних умовах глобалізації світової економіки,
а також місця і ролі курсу в системі знань міжнародно-економічного
напряму;
• розглянути теорію та досвід розміщення продуктивних сил (РПС),
закони і закономірності формування економіки регіонів;
• на основі вивчення факторів РПС та методології оцінки їх впливу
сформувати навички аналізу потенціалу регіонального розвитку,
виявлення основних тенденцій та оптимізації регіональної політики;
• сприяти засвоєнню методології системного та структурного аналізу
через вивчення регіональних систем та аналіз галузевої структури
економік регіонів;
• сприяти формуванню екологічного мислення економістаміжнародника;
• ознайомити студентів, які самостійно вивчають курс «регіональна
економіка», з його основними завданнями і змістом, а також з
літературою з теорії та практики регулювання регіонального розвитку.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
• предмет, завдання і зміст дисципліни;
• теоретико-методологічні основи регіональної економіки: поняття і
категорії регіональної економіки, теорії, закони і закономірності РПС;
• фактори РПС та засоби і способи вимірювання ступеню їх впливу;
• принципи регіональної політики та інституційно-законодавчу базу
регулювання регіонального розвитку;
• закономірності та сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації
економічного простору на національному і міжнародному рівнях;
• передумови, закономірності та особливості соціально-економічного
розвитку регіонів України;
• ресурсний потенціал та галузеву структуру економік регіонів України;
• передумови, закономірності та особливості соціально-економічного
розвитку регіонів світу;
• ресурсний потенціал та галузеву структуру економік регіонів світу;
• основи екології;
• закономірності трансформацій національних та міжнародних
регіональних економічних систем і детермінованість оптимізації

регіонального розвитку у відповідності зі ступенем інституційної
зрілості регіонів;
Студент повинен вміти:
• формулювати визначення основних понять і категорій регіональної
економіки;
• формулювати сутність теорій, законів, закономірностей та принципів
розміщення продуктивних сил;
• застосовувати структурний аналіз щодо виявлення та оцінки впливу
факторів на соціально-економічний розвиток регіонів окремих країн та
світу;
• аналізувати ресурсний потенціал регіонального розвитку і виявляти
конкурентні переваги регіону;
• аналізувати галузеву структуру та структуру зовнішніх відносин
регіонів;
• визначати ступінь реалізації і виявляти джерела оптимізації
конкурентних переваг регіональних економічних систем;
• співставляти ступінь економічного, соціального та інституційного
розвитку країн та регіонів світу та визначати передумови і наслідки
регіоналізації і глобалізації національних економік;
• виявляти й оцінювати тенденції регіонального розвитку та розробляти
напрями його регулювання;
• аналізувати та оптимізувати засади національної та міждержавної
(інтеграційної, міжнародної) регіональної політики.

