
 

 

 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Регіональна економіка 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  
Кафедра управління 

Розробник(и) 
Опанасюк Ю.А., старший викладач кафедри 

управління 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 

6 рівень,FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
7 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (16 години лекцій, 32 години практичних 

занять), 102 години становить самостійна робота, 

атестація. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми  «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування знань стосовно теоретичних і 

практичних засад соціальноекономічного розвитку регіонів країни, моніторингу 

територіальної та галузевої структури господарського комплексу при раціональному 

використанні всіх видів ресурсів. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

Предмет дисципліни й основні поняття.  Підходи до визначення понять 

"продуктивні сили" та "розміщення продуктивних сил". Визначення предмету 

"Регіональної економіки". Складові продуктивних сил. Визначення поняття 

"регіональна економіка".  Завдання дисципліни "Регіональна економіка". Основні 

завдання дисципліни "Регіональна економіка".  Місце та роль науки в системі 

економічних дисциплін, її зв’язок з іншими науками.  Зв’язок регіональної 



 

 

економіки з економічними дисциплінами та іншими науками.  Методологія 

дисципліни "Регіональна економіка".  Визначення поняття "метод". Характеристика 

основних методів, що використовуються у регіоналістиці.  

ТЕМА 2.  Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних 

сил та формування економіки регіонів 

Закономірності розміщення продуктивних сил. Сутність понять "закон", 

"економічний закон", "закономірність". Детальна характеристика закономірностей 

розміщення продуктивних сил. Принципи розміщення продуктивних сил. Основні 

принципи розміщення продуктивних сил. Фактори розміщення продуктивних сил. 

Аналіз факторів розміщення продуктивних сил. 

ТЕМА 3. Економічне районування та територіальна організація 

господарства 

Поняття й ознаки економічного району. Поняття територіальної структури 

господарства, її ієрархічні рівні та відповідні територіальні утворення. Підходи до 

визначення поняття "економічний район". Перелік передумов формування 

економічних районів. Основні ознаки економічного району. Фактори, що впливають 

на формування економічних районів. Групи факторів, що впливають на формування 

економічних районів. Критерії та принципи економічного районування. Типи 

економічних районів. Галузеве та інтегральне економічне районування. Розвиток 

економічного районування та формування сучасної сітки економічних районів. Мета 

та завдання економічного районування. Розвиток економічного районування. 

Сучасна сітка економічного районування. 

ТЕМА 4. Регіон у системі територіального поділу праці 

Поняття та економічна сутність регіону у системі територіального поділу праці. 

Підходи до визначення поняття "регіон". Порівняльний аналіз понять "економічний 

район" та "регіон". Типологія та класифікація регіонів України. Класифікація 

регіонів України. Визначення типології регіонів. Функції регіонів. Основні функції 

регіонів. Установи, які впливають на регіональний розвиток та регіональне 

управління при виконанні функцій регіонів. Фактори, що впливають на ступінь 

реалізації функцій.ння. 

ТЕМА 5Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

Сутність та цілі регіональної економічної політики. Підходи до визначення 

поняття "регіональна політика". Складові регіональної економічної політики. 

Державна регіональна економічна політика. Соціально-економічна політика 

регіонів. Принципи державної регіональної політики. Зміст принципів державної 

регіональної політики. Складові частини державної регіональної політики. Складові 

державної регіональної політики. 

Тема 6. Господарський комплекс, його структура і трансформація в 

ринкових умовах 

Галузева структура господарства. Сутність понять "галузь економіки", 

"галузева структура господарства". Складові виробничої сфери. Складові 

невиробничої сфери. Поняття та ознаки галузі спеціалізації. Ознаки міжгалузевих 

комплексів. Поняття та класифікація інфраструктури. Характерні риси галузевої 

структури економіки. Аналіз територіальної структури економічних районів України 

та галузей їх спеціалізації. 7.2. Промисловість як головна ланка господарчого 



 

 

комплексу країни. Сутність понять "промисловість" та галузева структура 

промисловості". Класифікація галузей промисловості. Основні проблеми 

територіальної організації промисловості в Україні. 

Тема 7. Природний і трудоресурсний потенціал України 

Природно-ресурсний потенціал. Складові економічного потенціалу регіону. 

Елементи прородоресурсного потенціалу. Сутність поняття "потенціал природних 

ресурсів".  Економічна оцінка природних ресурсів. Аналіз та економічна оцінка 

природних ресурсів України. Демографічна ситуація в Україні. Аналіз 

демографічної ситуації. 7.4. Міграція населення і її види. Поняття, види та фактори 

міграції населення. Система розселення України. Особливості розміщення 

населення по території країни. Трудові ресурси України. Склад трудових ресурсів 

країни. 

Тема 8.Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

Металургійний комплекс. Поняття "металургійний комплекс". Роль 

металургійного комплексу в територіальному поділу праці. Структура 

металургійного комплексу України. Фактори економічного положення вітчизняної 

металургії. Сировинна база для розвитку металургії. Райони розміщення 

підприємств металургії. Національна програма розвитку та реформування гірничо-

металургійного комплексу України. Особливості розміщення і розвитку 

агропромислового комплексу України. Поняття агропромислового комплексу та 

його структура. Особливості розміщення сфер агропромислового комплексу.  

Транспортний комплекс як складова виробничої інфраструктури країни. Поняття 

транспортного комплексу як складової міжгалузевого господарського комплексу. 

Аналіз розміщення видів транспорту по території України. Паливно-енергетичний 

комплекс України. Паливно-енергетичний комплекс України як складна міжгалузева 

система. Поняття та напрями паливної промисловості. Поняття та складові 

електроенергетики.  Машинобудування. Машинобудування як галузь що визначає 

науково-технічний прогрес. Підгалузі та виробництва машинобудування. Хімічний 

комплекс України. Хімічна промисловість, її призначення та особливості. 

Сировинна база для підприємств хімічної промисловості. Поняття комплексного 

розвитку та його завдання. Ознаки комплексу. Політика комплексного розвитку 

регіону. 

Тема 9.Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку 

Особливості територіальної організації продуктивних сил регіонів України. 

Особливості господарських комплексів економічних районів України. Проблеми й 

перспективи розвитку регіонів України. Специфіка розвитку регіонів України. 

Перспективи розвитку регіонів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

ПР1 

навчити планувати, формувати, здійснювати оцінку ефективності заходів 

регіональної економічної політики з метою вирівнювання ступенів соціально-

економічного розвитку регіонів України;  

ПР2 навчити здійснювати контроль за виконанням прав, обов’язків виконавців 



 

 

регіональної економічної політики;  

ПР3 сформувати компетентності щодо визначення оптимальних способів та напрямів 

використання наявних природних ресурсів, проведення розрахунків щодо 

визначення рівня людського потенціалу, ринку праці та збалансованості робочої 

сили;  

ПР4 навчити аналізувати галузеву структуру господарства та визначати тенденції 

розвитку господарського комплексу; ; 

ПР5 
сформувати здатності до визначення шляхів зміцнення конкурентних позицій 

регіонів та розробки стратегії економічного зростання. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати навчання (ПРН), досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

ПРН1 
Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

України. 

ПРН3 
Демонструвати знання теорій , методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства.. 

ПРН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН11 
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 

діяльності організації. 

ПРН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації 

7.  Види навчальної діяльності та навчальних занять  

 7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), семінарські 

заняття та інтерактиви (СІ), практичні заняття (ПЗ) та самостійне вивчення (СРС): 

ТЕМА 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

Л 1. Предмет дисципліни й основні поняття. Підходи до визначення понять 

"продуктивні сили" та "розміщення продуктивних сил". Визначення предмету 

"Регіональної економіки". Складові продуктивних сил. Визначення поняття 

"регіональна економіка". Завдання дисципліни "Регіональна економіка". Основні 

завдання дисципліни "Регіональна економіка". Місце та роль науки в системі 

економічних дисциплін, її зв’язок з іншими науками. Зв’язок регіональної економіки 

з економічними дисциплінами та іншими науками. Методологія дисципліни 

"Регіональна економіка". Визначення поняття "метод". Характеристика основних 

методів, що використовуються у регіоналістиці.  

ПЗ1: Обговорення лекції, вирішення проблемних питань. 

СІ. 2. Семінар-дискусія з питання "Теорії розміщення продуктивних сил і 

регіональної економіки". Робота в малих групах "Визначення поняття "регіональна 

економіка". 

Тема 2.  Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів 

Л. 2. Закономірності розміщення продуктивних сил. Сутність понять "закон", 



 

 

"економічний закон", "закономірність". Детальна характеристика закономірностей 

розміщення продуктивних сил. Принципи розміщення продуктивних сил. Основні 

принципи розміщення продуктивних сил. Фактори розміщення продуктивних сил. 

Аналіз факторів розміщення продуктивних сил 

СІ3: Семінар-дискусія з питання "Територіально-виробничі комплекси системі 

економічного районування. Приклади". 

ПЗ 4. Тестування з питань лекції.  Розв’язування  задач, розгляд типових 

прикладів. Вплив концентрації промисловості на розвиток продуктивних сил та 

екологічну ситуацію в регіонах. 

ТЕМА 3. Економічне районування та територіальна організація 

господарстваЛ3: Поняття й ознаки економічного району. Поняття територіальної 

структури господарства, її ієрархічні рівні та відповідні територіальні утворення. 

Підходи до визначення поняття "економічний район". Перелік передумов 

формування економічних районів. Основні ознаки економічного району. Фактори, 

що впливають на формування економічних районів. Групи факторів, що впливають 

на формування економічних районів. Критерії та принципи економічного 

районування. Типи економічних районів. Галузеве та інтегральне економічне 

районування. Розвиток економічного районування та формування сучасної сітки 

економічних районів. Мета та завдання економічного районування. Розвиток 

економічного районування. Сучасна сітка економічного районування. 

ПЗ5: Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів. 

Сучасна мережа економічних районів макрорівня. Робота в малих групах 

"Проаналізувати і порівняти поняття "економічний район" та "економічний регіон". 

ПЗ 6. Тестування з питань лекції. Функціонально-територіальна структура 

макрогосподарських районів. 

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці. 

Л. 4. Поняття та економічна сутність регіону у системі територіального поділу 

праці. Підходи до визначення поняття "регіон". Порівняльний аналіз понять 

"економічний район" та "регіон". 4.2. Типологія та класифікація регіонів України. 

Класифікація регіонів України. Визначення типології регіонів. Функції регіонів. 

Основні функції регіонів. Установи, які впливають на регіональний розвиток та 

регіональне управління при виконанні функцій регіонів. Фактори, що впливають на 

ступінь реалізації функцій.ПЗ. 7. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд 

типових прикладів.Розподіл повноважень публічної влади в об’єднаних 

територіальних громадах. 

СІ. 8. Семінар-дискусія з питання "Наслідки відсутності заходів щодо реалізації 

однієї з політик, які є складовими частинами регіональної політики" 

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики  

Л. 5. Сутність та цілі регіональної економічної політики. Підходи до 

визначення поняття "регіональна політика". Складові регіональної економічної 

політики. Державна регіональна економічна політика. Соціально-економічна 

політика регіонів. Принципи державної регіональної політики. Зміст принципів 

державної регіональної політики.  Складові частини державної регіональної 

політики. Складові державної регіональної політики. 

СІ 9. Семінар-дискусія з питання "Світовий досвід регіональної політики".  



 

 

ПЗ. 10. Тестування з питань лекції. Характеристика конкурентних переваг й 

обмежень перспективного розвитку регіону 

Тема 6. Господарський комплекс, його структура і трансформація в ринкових 

умовах. 

Л. 6. Галузева структура господарства. Сутність понять "галузь економіки", 

"галузева структура господарства". Складові виробничої сфери. Складові 

невиробничої сфери. Поняття та ознаки галузі спеціалізації. Ознаки міжгалузевих 

комплексів. Поняття та класифікація інфраструктури. Характерні риси галузевої 

структури економіки. Аналіз територіальної структури економічних районів 

України та галузей їх спеціалізації. Промисловість як головна ланка господарчого 

комплексу країни. Сутність понять "промисловість" та галузева структура 

промисловості". Класифікація галузей промисловості. Основні проблеми 

територіальної організації промисловості в Україні 

СІ11. Семінар-дискусія з питання "Рівень життя населення України".  

ПЗ. 12. Тестування з питань лекції. Характеристика конкурентних переваг й 

обмежень перспективного розвитку регіону  

Тема 7. Природний і трудоресурсний потенціал України 

Л. 7. Природно-ресурсний потенціал. Складові економічного потенціалу 

регіону. Елементи прородоресурсного потенціалу. Сутність поняття "потенціал 

природних ресурсів".  Економічна оцінка природних ресурсів. Аналіз та економічна 

оцінка природних ресурсів України. Демографічна ситуація в Україні. Аналіз 

демографічної ситуації.  Міграція населення і її види. Поняття, види та фактори 

міграції населення. Система розселення України. Особливості розміщення 

населення по території країни. Трудові ресурси України. Склад трудових ресурсів 

країни 

ПЗ 13. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів. 

Сучасний стан розвитку ринку праці України 

ПЗ. 14. Тестування з питань лекції. Аналіз трудових ресурсів країни та регіону 

Тема 8Управління природно-ресурсним потенціалом регіону 

Л. 8. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення  

Металургійний комплекс. Поняття "металургійний комплекс". Роль 

металургійного комплексу в територіальному поділу праці. Структура 

металургійного комплексу України. Фактори економічного положення вітчизняної 

металургії. Сировинна база для розвитку металургії. Райони розміщення 

підприємств металургії. Національна програма розвитку та реформування гірничо-

металургійного комплексу України. Особливості розміщення і розвитку 

агропромислового комплексу України. Поняття агропромислового комплексу та 

його структура. Особливості розміщення сфер агропромислового комплексу. 

Транспортний комплекс як складова виробничої інфраструктури країни. Поняття 

транспортного комплексу як складової міжгалузевого господарського комплексу. 

Аналіз розміщення видів транспорту по території України.  

ПЗ. 15. Обговорення лекції, розв’язування задач, розгляд типових прикладів 

Оцінювання транспортного комплексу.  

Тема 9.Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку. 



 

 

СРС 9. Особливості територіальної організації продуктивних сил регіонів 

України. Особливості господарських комплексів економічних районів України. 

Проблеми й перспективи розвитку регіонів України. Специфіка розвитку регіонів 

України. Перспективи розвитку регіонів. 

СІ. 16. Семінар-дискусія з питання "Орієнтири подальшого розвитку регіонів 

України". 

7.2 Види навчальної діяльності, що формують навчальне навантаження здобувача 

вищої освіти  

НД 1. Підготовка до лекційних тем 1-10 (студенти отримують лекційний матеріал 

задля попереднього самостійного вивчення). 

НД 2. Підготовка до опитувань (тестових та із відкритими питанням) до тем 1-10. 

НД 3. Підготовка виступів (групових та індивідуальних) за темами 1,2, 3,4, 5, 16 

НД 3. Підготовка до тесту за темами змісту дисципліни 1-5 для І модульного 

тестування та за темами 5-10 для тестування протягом ІІ модуля; 

НД 4. Контрольна робота. 

      8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних 

засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

МН2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

МН3. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв); 

МН4. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів 

навчання для отримання зворотного зв’язку.  

Лекції надають студентам можливість діяти соціально відповідально і свідомо(ФК6),  

обирати та використовувати сучасний  інструментарій менеджменту (ФК7), аналізувати ц 

структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення. (ФК 12) 

Розрахункові, семінарські та дискусійні заняття передбачають набуття навичок з 

роботи в команді та налагодження міжособистісної взаємодії при вирішенні професійних завдань 

(ФК 9), з аналізупроблем організації, формування обґрунтованих рішень (ФК 12). 

 Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 

відбуваються за типом проблемної дискусії. Практичні заняття передбачають 

попередню підготовку до лекцій, презентацій, розрахункових завдань, критичних 

дискусій і таке інше. 

 9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв та трансформується в 

мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової шкали. Під час проведення 

контрольних заходів використовується 100-бальна шкала оцінювання з можливістю 

переведення в інші: 

Шкала 

оцінюванн

Визначення Чотирибальна національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання 



 

 

я ECTS 

A 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
Вище середнього рівня з кількома 

помилками 
4 (добре) 82≤ RD < 89 

C 
Загалом правильна робота з 

певною кількістю помилок 
 74≤ RD < 81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 64≤ RD < 73 

E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
 60≤ RD < 63 

FX Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35≤ RD < 59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
 RD < 34 

9.2 Методи формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

М1. Опитування (письмові) викладачем протягом лекцій та практичних занять; 

М2. Самооцінювання студентами виступів, дискусій та презентацій. 

М3. Модульні тести. 

9.3 Методи сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових опитувань, 

індивідуальних презентацій та колективних дискусій. Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, відхиляються 

викладачем. 

Оцінка здобувача вищої освіти формується таким чином 

СО1 – робота на практичних заняттях (32 балів) 

СО2 - комплексні письмові модульні контрольні роботи (30 балів); 

СО3 - оцінювання поточних контрольних робіт (38 балів). 

Пропуск занять відпрацьовується належним чином протягом двох тижнів після 

пропуску: 

Лекція  – складсти інтелект карту за темою; 

Практичне заняття – відтворення відповідних розрахунків, завдання, дискусії у 

письмовому вигляді. 

Всі завдання надсилають у Googleclass у відповідній темі. 

Форма підсумкового контролю – диференційований залік, що проводиться за 

сумацією отриманих балів протягом курсу.  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10. 1 Засоби 

навчання 

Навчальний процес потребує використання мультимедійного 

проектора (ЗН 1) 

10. 2 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Аванесова, Н. Е. Розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка [Текст] : підручник / Н. Е. Аванесова. – Х. : ТОВ 

"Щедра садиба плюс", 2015. – 224 с.  

2. Дадашев, Б. А. Регіональна економіка [Текст] : навч. 

посіб. / Б. А. Дадашев, В. П. Гордієнко, В. В. Обливанцов. – К. : 



 

 

ЦУЛ, 2016. – 202 с.  

Допоміжна література: 

3. Пак Н. Т. Регіональна економіка: навч. посібн. / Н. Т. Пак. 

– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 326 с. 

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] 

/Режим доступу:  http://www.rada.gov.ua.   

12. Офіційний сайт Кабінету міністрів України [Електронний 

ресурс]/ Режим доступу:  http://www.kmu.gov.ua. 

13. Статистична звітність емітентів України [Електронний 

ресурс]/ - Режим доступу:www.smida.gov.ua/db/emitent. 

 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.smida.gov.ua/


 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лаборат

орні 

роботи, 

годин 

Самост

ійне 

опрацю

вання 

матеріа

лу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу СРС)  

Денна форма навчання 

1-й модульний цикл дисципліни 

1 
ТЕМА 1. Предмет, метод і завдання 

дисципліни 6 2 
- 

-  
4 

- 

2 ТЕМА 2. Закономірності, принципи 

і фактори 

6 
2 

- 
-  

4 
- 

3 

ТЕМА 3. Економічне районування 

та територіальна організація 

господарства 

6 
2 

- 
-  

4 
- 

4 
ТЕМА 4Регіон у системі 

територіального поділу праці 
6 

2 
- 

-  
4 

- 

5 
ТЕМА 5. Сутність, мета і завдання 

регіональної економічної політики 
6 

2 
- 

-  
4 

 

6 

ТЕМА 6Господарський комплекс, 

його структура і трансформація в 

ринкових умовах 

6 
2 

- 
-  

4 
 

7 
ТЕМА 7. Природний і 

трудоресурсний потенціал України 
6 

2 
- 

-  
4 

 

8 

ТЕМА 8. Міжгалузеві господарські 

комплекси та регіональні 

особливості їх розвитку і 

розміщення 

6 
2 

- 
-  

4 
 

9 Модульний контроль 4 - 
- 

- 4  

10 Всього за модуль 52 16 - -  36  

 2-й модульний цикл дисципліни 

11 ТЕМА 2. Закономірності, принципи 

і фактори 
10 - 4 - 6 - 

12 

ТЕМА 3. Економічне районування 

та територіальна організація 

господарства 
10 - 4  6  

13 
ТЕМА 4 Регіон у системі 

територіального поділу праці 10 - 4  6  

14 
ТЕМА 5. Сутність, мета і завдання 

регіональної економічної політики 10 - 4  6  

15 

ТЕМА 6Господарський комплекс, 

його структура і трансформація в 

ринкових умовах 
10 - 4  6  



 

 

 

 

16 
ТЕМА 7. Природний і 

трудоресурсний потенціал України 10 - 4 - 6 - 

17 

ТЕМА 8. Міжгалузеві господарські 

комплекси та регіональні 

особливості їх розвитку і 

розміщення 

10 - 4 - 6 - 

18 

Тема 9.Економіка України як 

єдність регіональних 

соціальноекономічних систем 
10 - 4 - 6 - 

20 Модульний контроль 4 - - - 4 - 

21 Всього за модуль 98 - - - 42  

Всього з навчальної дисципліни 
150 16 

32 - 102 - 



 

 

 

Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентнос

ті /  

результати 

навчання 

Результа

т 

навчання 

за 

дисциплі

ною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання 

Знати свої 

права і 

обов’язки як 

члена 

суспільства, 

усвідомлюват

и цінності 

громадянськог

о суспільства, 

верховенства 

права, прав і 

свобод 

людини і 

громадянина 

України. 

ПРН 1 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Демонструват

и знання 

теорій , 

методів і 

функцій 

менеджменту, 

сучасних 

концепцій 

лідерства.. 

ПРН3 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Демонструват

и навички 

взаємодії, 

лідерства, 

командної 

ПРН9 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 



 

 

роботи студента лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Демонструват

и навички 

аналізу 

ситуації та 

здійснення 

комунікації у 

різних сферах 

діяльності 

організації. 

ПРН11 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

Оцінювати 

правові, 

соціальні та 

економічні 

наслідки 

функціонуван

ня організації 

ПРН9 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Лекції, 

практичні 

заняття та 

самостійна 

робота 

студента 

Інтерактивні 

методи 

навчання, 

семінари, 

ділові ігри 

Мультимедійн

і засоби та 

власні 

мобільні 

пристрої 

МО 1. 

Опитування 

(письмові) 

викладачем 

протягом 

лекцій та 

практичних 

занять; 

МО 2. 

Самооцінюван

ня студентами 

виступів, 

дискусій та 

презентацій; 

МО 3. 

Складання 

комплексних 

модульних 

контролів у 

письмовій 

формі 

 


