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Метою навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є формування у 

студентів економічних спеціальностей глибоких знань щодо науково-

методологічних засад функціонування соціально-економічних систем регіонів, 

узгодження загальнодержавної і регіональної економічної політики та інтересів, 

ресурсного забезпечення та організаційно-економічних механізмів 

комплексного економічного розвитку регіонів з урахуванням впливу 

національних та глобальних чинників. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Регіональна 

економіка» засвоєння наступних дисциплін: «Економічна теорія». 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Регіональна економіка» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) сутність продуктивних сил, основних понять та категорій регіональної 

економіки; 

2) структуру і форми територіальної організації з урахуванням 

подальшого розвитку суспільного і територіального поділу та інтеграції праці 

 

вміти: 

1) використовувати переваги регіону і підбирати конкретні засоби та 

інструменти для належного управління продуктивними силами регіону; 

2) здійснювати оцінку впливу факторів на розвиток продуктивних сил 

та визначати вплив територіального поділу праці на структуру господарства; 

3) аналізувати, раціонально та критично оцінювати систему 

територіального поділу праці, раціонально застосовувати інструменти 

регулювання регіонального відтворення; 

4) аналізувати галузеву структуру господарства та визначати тенденції 

розвитку господарського комплексу України. 

 

Професійні компетентності за результатами вивчення дисципліни 

«Регіональна економіка»: 

 

ЗК2 - Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії економіста 

ЗК3 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

СК1 – Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії економіста 

СК3 – Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки 

СК6 - Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно). 



Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Об’єкт, предмет, мета та функції регіональної економіки. Системна 

сутність регіону та місце регіональної економіки в системі наук. Основні етапи 

наукових регіональних досліджень. Методологічні принципи і наукові методи 

дослідження в регіональній економіці. 

 

ТЕМА 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ 

ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ 

 

Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення 

продуктивних сил та регіонального розвитку. Ключові принципи розміщення 

продуктивних сил. Основні фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіону. Вплив науково-технічного прогресу на 

розміщення продуктивних сил і економіку регіонів. 

 

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА  

 

Економічне районування як науковий метод територіальної організації 

національного господарства. Визначення економічного району та його головні 

ознаки. Основні районоутворюючі фактори. Об’єктивний характер формування 

району.  

Принципи та критерії економічного районування. Форми територіальної 

організації виробництва економічних районів. Адміністративно-територіальний 

устрій та проблеми сучасного економічного районування в Україні 

 

ТЕМА 4. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА 

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

 

Сутність, основні напрями, принципи, засоби, інструменти та методи 

реалізації державної регіональної економічної політики. Завдання державної 

регіональної політики у економічній, соціальній і екологічній сферах.  

Механізм реалізації державної регіональної економічної політики та його 

основні складові. Державні програми розвитку регіонів. Склад та структура 

комплексних регіональних програм соціально-економічного розвитку. 

 

ТЕМА 5. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО 

СТРУКТУРА І ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

Сутність та структура господарського комплексу України. Суть і 

класифікація міжгалузевих комплексів та їхня регіональна специфіка. Методика 



вивчення галузевої структури господарства регіону. Трансформація 

господарського комплексу регіонів в ринкову економіку. 

 

ТЕМА 6. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 

Поділ праці і економічна регіоналізація. Вплив територіального поділу 

праці на структуру господарства. Соціально-економічний потенціал регіону та 

його роль в розробці регіональної політики. Економічні райони та регіони 

України. Регіони Північно-Західного та Столичного економічних районів. 

Регіони Центрального та Північно-Східного економічних районів. Регіони 

Подільського та Карпатського економічних районів. Регіони Донецького та 

Придніпровського економічних районів. Причорноморський економічний 

район. Перспективи розвитку економіки регіонів України. 

 

 

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ 

ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ІНШІ СВІТОВІ СТРУКТУРИ 

 

Сутність, значення та основні форми міжнародних зовнішньоекономічних 

зв‘язків. Основні тенденції зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. 

Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України за галузями. Проблеми 

та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та транскордонного 

співробітництва регіонів України. 

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Регіональна економіка» передбачено: 

- для денної форми навчання (3 семестр) – залік; 

- для заочної форми навчання (3 семестр) – залік. 



Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних 

критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку використовуваної 

числової (рейтингової) шкали. 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні 
чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді 
на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів денної форми 

навчання 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

11-15 
Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному обсязі. 



Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, економічної теорії 
та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
самостійної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять 
істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає більшої 
частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання,  допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів денної форми 

навчання 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та 
практичні вміння; всі розрахункові завдання, передбачені 
індивідуальною роботою, виконані в повному обсязі. Під час 
індивідуальної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час індивідуальної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 



1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені 
планом індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів для заочної форми 

навчання 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

21-30 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному 
обсязі. Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

11-20 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час самостійної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 

1-10 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 



Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів для заочної форми 

навчання 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

7-10 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та 
практичні вміння; всі розрахункові завдання, передбачені 
індивідуальною роботою, виконані в повному обсязі. Під час 
індивідуальної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
економічної теорії та практики. 

4-6 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час індивідуальної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 

1-3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені 
планом індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни «Регіональна 

економіка» здійснюється відповідно до формули:  

П=ПК+З≤100, 

 де ПК – бали за поточний контроль (40-60 балів),       

З – бали за результатами складання заліку 

Для денної форми навчання: 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий 

контроль 

ЗАЛІК (З) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 



Для заочної форми навчання: 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль  

 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 20 ≤ 30 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

 

Критерії переведення оцінок за 100-бальною шкалою у національну шкалу та 

шкалу ЄКТС для денної та заочної форми навчання 

Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

О ц і н к а  з а  ш к а л о ю  Є К Т С 

Залік Екзамен

/ 

диферен

ційован

ий залік 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

90–100 

за
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Відмінно А 

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу засвоєний у повному 

обсязі; сформовані необхідні практичні навички роботи із 
засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені 
програмою навчання, виконані в повному обсязі. 

83–89 

Добре 

B 

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний у 

повному обсязі; в основному сформовані необхідні 
практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі 

навчальні завдання, передбачені програмою навчання, 
виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимальної. 

75–82 C 

«Добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний цілком; в 

основному сформовані практичні навички роботи із 
засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені 
програмою навчання, виконані, якість виконання жодного з 
них не оцінена мінімальною кількістю балів, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

68–74 

Задовіль

но 

D 

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу засвоєний не 

повністю, але прогалини не носять істотного характеру; в 

основному сформовані необхідні практичні навички роботи 
із засвоєним матеріалом; більшість передбачених 

програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять помилки. 

60–67 E 

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково; не сформовані деякі практичні навички роботи; 
частина передбачених програмою навчання навчальних 
завдань не виконані або якість виконання деяких з них 
оцінено числом балів, близьким до мінімального. 

35–59 

Н
ез

а
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Незадові

льно 
FX 

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу 
засвоєний частково; не сформовані необхідні практичні 
навички роботи; більшість навчальних завдань не виконано 
або якість їх виконання оцінено кількістю балів, близькою 
до мінімальної; при додатковій самостійній роботі над 
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 

навчальних завдань (з можливістю повторного 



Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

О ц і н к а  з а  ш к а л о ю  Є К Т С 

Залік Екзамен

/ 

диферен

ційован

ий залік 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

складання). 

1–34 F 

«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу 
не засвоєний; не сформовані необхідні практичні навички 
роботи; всі виконані навчальні завдання містять грубі 

помилки або не виконані взагалі; додаткова самостійна 
робота над матеріалом курсу не призведе до значного 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

 

Для навчальної дисципліни «Регіональна економіка» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль (може 

проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування зокрема з 

використанням системи управління дистанційним навчанням «Moodle»), 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень, студентські 

презентації та виступи на наукових заходах, виступу на семінарських заняттях, 

ділових ігор, рефератів, есе. 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

 

Мультимедійне обладнання 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації)  

Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності) 

 



Додаток 1.1. 

до Робочої програми 

з навчальної дисципліни 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

__________ Лариса НАЛИВАЙКО 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

 

Освітній ступінь бакалавр                       Спеціальність 073 «Менеджмент» 
                             (назва ступеня вищої освіти)                                                            (шифр і назва) 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ДЕННА Обсяг  3  кредити ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління ___________ 
                           (повна назва або скорочена)     

Курс __2___  Групи  _Б-М-841 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота  

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о

б
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет, метод і завдання регіональної 

економіки 
12 4 2 2 8 

2 

Закономірності, принципи і фактори 

розміщення продуктивних сил та формування 

економіки регіонів 

12 4 2 2 8 

3 
Економічне районування та територіальна 

організація господарства 
12 4 2 2 8 

4 
Регіональна економічна політика України та 

управління регіональним розвитком 
12 4 2 2 8 

5 
Господарський комплекс України, його 

структура і трансформація в ринкових умовах 
16 6 2 4 10 



№
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м
и
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н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
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н
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б
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д

и
н

 

Аудиторна робота  

В
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Л
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ц
ії

 

С
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С
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о
ст

ій
н

а 
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ін
д

и
в
ід

у
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ьн
а 

р
о
б

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
Економіка регіонів України: стан та 

перспективи розвитку 
12 4 2 2 8 

7 

Міжнародні економічні зв’язки України та її 

інтеграція в європейські та інші світові 

структури 

14 4 2 2 10 

 Разом за семестр 90 30 14 16 60 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту 

 

Протокол від «27» серпня 2019, № 1 . 

 

 

Керівник кафедри      Олена ПАРШИНА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Робочої програми  

з навчальної дисципліни  
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Освітній ступінь  бакалавр                         Спеціальність  073 «Менеджмент» 
                                   (назва ступеня вищої освіти)                                                                (шифр і назва) 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

1. Конституція України. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради 

України, 1996. – 142 с. 

2. Концепція державної регіональної економічної політики. 

Затверджена Указом Президента України від 25.05.2001 р. №341/2001 // 

Регіональна політика України:інституційно-правове забезпечення:Зб.офіц.док. / 

За ред.  З. Варналія. – К.:НІСД, 2004. – 521 с. 

3. Закон України «Про Генеральну схему планування території 

України» №3059-14 від  07.02.2002р. // Відомості Верховної ради України. – 

2002. – №30. – С. 204. 

4. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон» (зі змінами, внесеними згідно з 

Законом №762-IV (762-15) від 15.05.2003 // Відомості Верховної ради України. 

– 2003. – №30. – С. 247. 
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