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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
В умовах становлення ринкових відносин, що супроводжуються трансформаційними процесами, суттєво зростає значення територіальних аспектів розвитку національної економіки. Це
пов’язано з диспропорціями в рівнях соціально-економічного розвитку регіонів. Тому науково обґрунтоване розв’язання назрілих проблем можливе лише на основі поглибленого вивчення їх на рівні конкретних регіонів.
Регіональна економіка, як самостійний науковий напрямок дос
ліджує особливості розвитку та взаємодії виробничої, соціальної та
природно-екологічної сфер на рівні регіонів.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Регіо
нальна економіка”, є:
• формування у студентів низки теоретичних знань щодо системи
взаємозв’язків між особливостями розвитку і розміщення продуктивних сил та рівнем соціально-економічного розвитку регіонів;
• оволодіння майбутніми фахівцями методичними підходами до
реформування та структурної трансформації економіки з врахуванням регіональних особливостей окремих територій;
• озброєння молодих спеціалістів сучасними знаннями щодо
світових тенденцій регіонального розвитку та регіональної політики зарубіжних країн, а також вироблення навичок застосування
міжнародного досвіду у вітчизняній практиці.
Сучасний етап розвитку вищої освіти, характеризується посиленням уваги до самостійної роботи студентів, розширенням сфери застосування активних методів навчання.
Метою даної методичної розробки, є ознайомлення студентів
з основними формами самостійної роботи, надання їм допомоги в
практичному застосування цих форм.
Основні завдання самостійної роботи студента полягають в поглибленому оволодінні навчальним матеріалом, осмисленні теоретичних
знань, отриманих під час лекційних занять, а також виробленні комплексу практичних умінь та навичок щодо вирішення конкретних завдань.
Семінарське заняття є основним видом практичних занять, підготовка до якого передбачає застосування різних форм самостійної роботи: опрацювання основної та додаткової літератури, нормативноправових актів, статистичних інформаційних матеріалів, складання
конспектів, підготовка виступів та ін.
3

Семінарське заняття передбачає:
• заслуховування та обговорення матеріалів, підготовлених згідно
плану заняття;
• дискусійне обговорення важливіших питань теми;
• заслуховування фіксованих виступів;
• з’ясування незрозумілих питань;
• розв’язання конкретних задач за тематикою заняття;
• аналіз показників розвитку економіки.
Методичні матеріали підготовлені відповідно до тем, передбачених навчальною програмою дисципліни “Регіональна економіка”.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінар 1. Предмет, методологічні основи дисципліни
“Регіональна економіка”
1. Сутність, предмет і об’єкт регіональної економіки.
2. Функції регіональної економіки.
3. Регіон, як основний об’єкт регіональної економіки.
4. Методи вивчення регіональної економіки.
5. Методологічні основи науки про розміщення продуктивних сил
і регіональну економіку – теорії І. Тюнена, А. Вебера, А. Гетнера, А.
Льоша, В. Крісталлера, І. Ізарда та ін.
6. Розвиток теоретичних засад регіоналізації економіки в працях
О. Алимова, К. Воблого, С. Дорогунова, М. Долішнього, М. Паламарчука, В. Поповкіна, О. Шаблія та ін.
7. Концепція сталого (збалансованого) розвитку регіональної економіки.
Теми фіксованих виступів
1. Становлення та розвиток науки про розміщення продуктивних
сил і регіональну економіку.
2. Місце регіональної економіки в системі економічних наук.
3. Концепція сталого (збалансованого) розвитку регіональної економіки.
Література [2; 4; 5; 6; 16]
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Семінар 2. Закони, закономірності, принципи та фактори
розміщення продуктивних сил
1. Сутність економічних законів і закономірностей. Їх об’єктивний
характер.
2. найважливіші закономірності: соціальної спрямованості розвитку продуктивних сил, раціонального розміщення виробництва,
територіального поділу праці, територіальної концентрації виробництва, вирівнювання (зближення) рівнів соціально-економічного
розвитку регіонів.
3. Поняття принципу розміщення продуктивних сил. Основні
принципи: раціонального розміщення виробництва, збалансованості
та пропорційності; збереження екологічної рівноваги та ін.
4. Поняття “фактори розміщення продуктивних сил”. Основні
групи факторів: природно-географічні, демографічні, техніко-економічні, транспортні, соціально-економічні, екологічні.
Теми фіксованих виступів
1. Основні закони та закономірності, на яких базується розміщення продуктивних сил.
2. Вплив окремих факторів на розміщення продуктивних сил і
розвиток економіки регіонів.
Література [1; 2; 4; 7]
Семінар 3. Економічне районування та територіальна
організація господарства
1. Економічне районування, як науковий метод територіальної
організації народного господарства.
2. Об’єктивні передумови виділення та розвитку економічних регіонів.
3. Критерії та принципи економічного районування.
4. Економічний район. Його головні ознаки.
5. Етапи розвитку теорії економічного районування.
6. Характеристика сучасної мережі економічних регіонів.
7. Територіальна структура виробничо-територіального комплексу економічного району та її вдосконалення.
Теми фіксованих виступів
1. Сутність, завдання та практичне значення економічного районування.
5

2. Характеристика основних районоутворюючих факторів.
3. Форми та типи економічних районів.
4. Шляхи вдосконалення територіальної організації і структури
народного господарства.
Література [1; 2; 4; 7]
Семінар 4. Державна регіональна політика
1. Сутність державної регіональної політики, її об’єкти та суб’єкти.
2. Цілі, завдання та основні принципи державної регіональної
політики.
3. Механізм реалізації державної регіональної політики.
4. Організаційно-правова база реалізації державної регіональної
політики.
5. Основні засоби та інструменти реалізації державної регіональної політики.
Теми фіксованих виступів
1. Сутність, мета і завдання державної регіональної політики.
2. Спеціальні (вільні) економічні зони як засіб реалізації державної регіональної політики.
3. Міжнародне та прикордонне співробітництво.
4. Міжнародне та прикордонне співробітництво – інструменти
реалізації державної регіональної політики.
5. Наукове обґрунтування раціонального розміщення продуктивних сил.
6. Основні засади управління державним та комунальним сектором регіональної економіки.
Література [1; 5; 7; 8; 11; 20]
Семінар 5. Населення та трудоресурсний потенціал України
1. Роль населення в розвитку народного господарства в Україні.
2. Характеристика демографічної ситуації та її регіональні відмінності.
3. Зв’язок населення і трудового потенціалу.
4. Міграційні процеси та їх види.
5. Державна політика зайнятості.
Теми фіксованих виступів
1. Населення, як соціально-економічна категорія.
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2. Демографічна ситуація в Україні та її вплив на формування
трудового потенціалу.
3. Регіональні ринки праці.
Література [4; 5; 17; 24; 29]
Семінар 6. Природно-ресурсний потенціал
1. Природно-ресурсний потенціал території: сутність та структура.
2. Класифікації природних ресурсів.
3. Природні ресурси як матеріально-сировинна база територіальної організації виробництва.
4. Особливості розміщення природних ресурсів на території України.
5. Кількісна та якісна оцінка природних ресурсів: методичні підходи та практичне значення.
6. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси мінерально-сировинних ресурсів.
Теми фіксованих виступів
1. Сутність основних теоретико-методологычних підходів до визначення економічної оцінки природних ресурсів.
2. Сучасні проблеми природокористування в Україні.
3. Ресурсозбереження – стратегічний напрям ефективного господарювання.
Література [1; 4; 5; 18; 22; 25; 28]
Семінар 7. Науково-технічний і виробничий потенціал
1. Сутність науково-технічного потенціалу, його структура та
особливості розміщення.
2. Характеристика сучасного стану науково-технічного потенціалу України.
3. Основні напрями впливу науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил.
4. Сутність і структура виробничого потенціалу, характеристика
його розміщення по території.
5. найважливіші причини зниження виробничого потенціалу.
Теми фіксованих виступів
1. Основні напрями стабілізації та розвитку науково-технічного
прогресу.
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2. Характеристика технічного стану виробничого потенціалу промисловості на сучасному етапі.
3. Рівень розвитку виробничого потенціалу сільського господарства.
Література [3—5; 11; 12; 25; 29]
Семінар 8. Економіка України, як єдиний народно-господар
ський комплекс та його реструктуризація
1. Економіка України, як єдиний народно-господарський комплекс.
2. Поняття економічний простір. Конституційні гарантії єдності
економічного простору.
3. Основні елементи господарського комплексу. Матеріальне виробництво, виробництво послуг.
4. Структура економіки. Види структур та їх характеристика.
5. Основні пропорції виробництва: відтворювальні, галузеві, територіальні.
6. Регіональні особливості галузевої структури економіки.
7. Реструктуризація економіки: сутність, види, методи.
Теми фіксованих виступів
1. Характеристика економіки України, як єдиного народногосподарського комплексу.
2. Галузева структура економіки: сутність та регіональні відмінності.
3. Вплив природно-ресурсного потенціалу на галузеву структуру
економіки регіону.
4. Об’єктивна необхідність реструктуризації економіки в умовах
ринку.
Література [3; 4; 15]
Семінар 9. Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура
та значення
1. Поняття “міжгалузевий комплекс”, найважливіші чинники формування міжгалузевих комплексів.
2. Співвідношення понять: народногосподарський міжгалузевий
комплекс, регіональний міжгалузевий комплекс, локальний
міжгалузевий комплекс.
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3. Методичні підходи до аналізу діяльності міжгалузевого комплексу.
4. Характеристика основних міжгалузевих комплексів:
• паливно-енергетичного;
• гірничо-металургійного;
• машинобудівного;
• будівельного;
• агропромислового та ін.
5. Процеси інтеграції та підвищення ролі регіонів.
Теми фіксованих виступів
1. Екологічні проблеми паливно-енергетичного та гірничо-металургійного комплексів, шляхи їх вирішення.
2. Формування міжгалузевих комплексів і підвищення ефективності виробництва.
3. Об’єктивні передумови формування міжгалузевих комплексів.
Література [2—4; 7; 8; 16]
Семінар 10. Еколого-економічна характеристика Донецького
регіону
1. Місце і роль Донецького регіону в розвитку економіки країни.
2. Характеристика ресурсних потенціалів регіону: природного,
трудового, науково-технічного.
3. Особливості структури економіки регіону та фактори, що її обумовлюють.
4. Характеристика інвестиційного клімату в регіоні.
5. Зовнішньоекономічна діяльність регіону.
6. Екологічні проблеми в регіоні та шляхи їх вирішення.
Теми фіксованих виступів
1. Характеристика виробничого потенціалу регіону.
2. Особливості демографічної ситуації в регіоні.
3. Перспективи розвитку продуктивних сил регіону.
Література [2; 4; 7; 23; 25]
Семінар 11. Еколого-економічна характеристика
Придніпровського регіону
1. Місце і роль Придніпровського економічного регіону в економіці країни.
2. Характеристика природно-ресурсного потенціалу регіону.
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3. Демографічний потенціал регіону та його вплив на формування
трудових ресурсів.
4. Характеристика науково-технічного потенціалу.
5. Особливості структури економіки регіону.
6. Зовнішньоекономічна діяльність регіону.
7. Екологічні проблеми регіону та шляхи їх вирішення.
8. Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил в регіоні.
Теми фіксованих виступів
1. Порівняльна характеристика економіки Придніпровського регіону з іншими регіонами країни.
2. Галузі спеціалізації економіки регіону та фактори, що її обумовлюють.
3. Особливості регіонального ринку праці.
Література [2; 4; 7; 23; 25]
Семінар 12. Еколого-економічна характеристика Східного
регіону
1. Місце і роль Східного регіону в економіці країни.
2. Забезпеченість регіону мінерально-сировинними, водними, лісовими та рекреаційними ресурсами.
3. Демографічний і трудоресурсний потенціал.
4. Науково-технічний і виробничий потенціал.
5. Особливості структури економіки регіону.
6. Зовнішньоекономічні зв’язки.
7. Пріоритетні напрями розвитку економіки регіону.
Теми фіксованих виступів
1. Участь регіону в міжрегіональному поділі праці.
2. Характеристика соціальної сфери ринку.
3. Головні фактори, що впливають на розвиток промисловості та
сільського господарства регіону.
Література [2; 4; 7; 23; 25]
Семінар 13. Еколого-економічна характеристика Центрального
регіону
1. Місце і роль Центрального регіону в економіці країни.
2. Особливості природно-ресурсного потенціалу та його вплив на
структуру економіки.
3. Характеристика населення, його структура та розселення.
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4. Трудоресурсний потенціал регіону.
5. Основні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.
6. Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил.
Теми фіксованих виступів
1. Особливості виробничого потенціалу Центрального регіону в
порівнянні з іншими регіонами.
2. Характеристика екологонебезпечних галузей економіки регіону.
3. Зовнішньоекономічна діяльність регіону.
Література [2; 4; 7; 23; 25]
Семінар 14. Еколого-економічна характеристика Поліського
регіону
1. Місце і роль Поліського регіону в економіці країни.
2. Характеристика природно-ресурсного потенціалу.
3. Населення і трудоресурсний потенціал.
4. Науково-технічний і виробничий потенціал регіону.
5. Особливості розвитку сільського господарства і харчової промисловості в регіоні.
6. Характеристика соціальної сфери.
7. Екологічні проблеми регіону та шляхи їх вирішення.
8. Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку регіону.
Теми фіксованих виступів
1. Порівняльна характеристика рівня розвитку Поліського регіону з іншими регіонами.
2. Особливості структури населення регіону та його розселення.
3. Основні напрями удосконалення структури економіки регіону.
Література [2; 4; 7; 23; 25]
Семінар 15. Еколого-економічна характеристика Подільського
регіону
1. Характеристика соціально-економічного розвитку регіону та
його місце в економіці країни.
2. Особливості природно-ресурсного потенціалу, його оцінка.
3. Демографічний і трудоресурсний потенціал регіону.
4. Науково-технічний та виробничий потенціал.
5. найважливіші чинники, що визначають територіальну і галузеву структуру господарства ринку.
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6. Рівень зовнішньоекономічної діяльності регіону.
7. Оцінка розвитку соціальної сфери.
8. Характеристика екологічної ситуації в регіоні.
9. Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку регіону.
Теми фіксованих виступів
1. Особливості соціально-економічного розвитку Подільського
регіону в порівнянні з іншими регіонами.
2. Основні чинники, що впливають на екологічну ситуацію в регіоні.
3. Шляхи активізації зовнішньоекономічної діяльності.
Література [2; 4; 7; 23; 25]
Семінар 16. Еколого-економічна характеристика Карпатського
регіону
1. Місце і роль Карпатського регіону в економіці.
2. Характеристика природно-ресурсного потенціалу.
3. Особливості структури економіки.
4. Демографічний, трудовий потенціал, особливості розселення
населення.
5. Науково-технічний та виробничий потенціал регіону.
6. Участь регіону в зовнішньоекономічній діяльності.
7. Характеристика екологічної ситуації.
8. Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку регіону.
Теми фіксованих виступів
1. Характеристика соціально-економічного розвитку Карпатського регіону в порівнянні з іншими регіонами.
2. Влив основних факторів на спеціалізацію економіки регіону.
3. Роль рекреаційних ресурсів в розвитку сфер прикладання праці.
4. Участь регіону в транскордонному співробітництві.
Література [2; 4; 7; 23; 25]
Семінар 17. Еколого-економічна характеристика Причорноморського регіону
1. Місце і роль Причорноморського регіону в розвитку економіки
країни.
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2. Оцінка природно-ресурсного потенціалу регіону.
3. Особливості демографічної ситуації в регіоні.
4. Виробничий та трудоресурсний потенціал.
5. Галузева структура економіки регіону та фактори, що її визначають.
6. Екологічні проблеми в регіоні та шляхи їх вирішення.
Теми фіксованих виступів
1. Вплив приморського розташування регіону на спеціалізацію
його економіки.
2. Трудоресурсний потенціал регіону та його використання.
3. Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку регіону.
Література [2; 4; 7; 23; 25]
Семінар 18. Сталий розвиток регіональної економіки та його
потенціал
1. Сутність концепції сталого розвитку економіки.
2. Основні передумови забезпечення сталого розвитку. Його складові.
3. Складові економічного потенціалу сталого розвитку.
4. Оцінка еколого-економічного та соціально-економічного потенціалів сталого розвитку регіонів.
Теми фіксованих виступів
1. Сталий розвиток, як паритетність відносин у тріаді “людинагосподарство-природа”.
2. Природоресурсний фактор сталого розвитку продуктивних
сил.
3. Екологічний фактор розвитку продуктивних сил.
Література [1,10,18]
Семінар 19. Конкурентоспроможність та інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів
1. Конкурентоспроможність території та основні фактори, що її
визначають.
2. Абсолютні та відносні переваги території.
3. Інвестиційний клімат в регіоні та його складова.
4. Інвестиційна привабливість та інвестиційний потенціал регіону.
5. Інноваційна модель сталого розвитку.
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Теми фіксованих виступів
1. Особливості конкурентоспроможності регіонів.
2. Регіональний інвестиційний клімат в Україні.
3. Регіональна інноваційна система.
Література [1; 12; 20; 21; 23]
Семінар 20. Зовнішньоекономічні зв’язки регіонів України
1. Зовнішньоекономічна діяльність та її стратегічні напрями.
2. Економічні зв’язки України з країнами СНД.
3. Економічна інтеграція України в європейську та світову структуру.
4. Експортний потенціал України та її регіонів.
5. Транзитний потенціал для розвитку регіональної економіки.
Теми фіксованих виступів
1. Регіональні відмінності зовнішньоекономічної діяльності в
Україні.
2. Фактори, що визначають експортний потенціал окремих
регіонів.
3. Міжнародна економічна інтеграція: її зміст і форми.
Література [4; 8; 14]
Питання  для  дискусій
1. В чому полягає сутність поняття “регіональна економіка”?
2. За якими принципами має здійснюватись управління соціальноекономічним розвитком на регіональному рівні?
3. Які основні завдання регіону, як суб’єкта економічної системи?
4. Чим характеризується регіон, як основний об’єкт регіональної
економіки?
5. Який взаємозв’язок між територіальним поділом праці та
територіальною організацією виробництва?
6. В чому полягають методологічні основи науки про розміщення
продуктивних сил і які напрямки їх розвитку?
7. Чому при розміщенні продуктивних сил та управлінні розвитком регіонів необхідно врахувати дію економічних законів?
8. Які, на вашу думку, головні передумови переходу до сталого
соціально-економічного розвитку?
9. Як ви розумієте вплив окремих факторів на розміщення виробництва? Який механізм цього впливу?
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10. Як ви можете пояснити регіональні особливості галузевої структури економіки? В чому вони полягають і що їх обумовлює?
11. Як ви розумієте сутність ризику управління екологічною безпекою?
12. Які вам відомі механізми управління екологічною безпекою?
13. Якими ознаками характеризується сучасна демографічна ситуація в Україні та які, на вашу думку, шляхи їх поліпшення?
14. Який існує взаємозв’язок між демографічними процесами та станом трудоресурсного потенціалу? Покажіть на конкретних прикладах.
15. Яке Ваше ставлення до створення вільних економічних зон?
16. Чому неможливим є досягнення однакових рівнів розвитку всіх
регіонів? Які завдання у зв’язку з цим має вирішувати регіональна
політика?
17. Як ви можете пояснити практичне значення економічного районування в сучасних умовах?
18. Яке значення для економіки України має формування європейців і транскордонне співробітництво?
19. Які показники необхідно використовувати для оцінювання інвестиційної привабливості регіонів?
20. Які вам відомі причини виникнення депресивних регіонів?
21. В чому полягає сутність поняття “конкурентоспроможність регіону” та які чинники її зумовлюють?
22. Які фактори визначають інвестиційний клімат в регіоні?
23. Сутність поняття “інноваційна діяльність” та “інноваційний процес”.
24. Які на вашу думку, чинники стримують інноваційний розвиток в
Україні?
25. В чому суть інноваційної моделі сталого розвитку економіки?
Теми рефератів
1. Становлення та розвиток науки про розміщення продуктивних
сил і регіональну економіку.
2. Сучасні напрями наукових досліджень регіональної економіки.
3. Основні закони розвитку регіональної економіки.
4. Людський чинник в розвитку регіональної економіки.
5. Природно-ресурсна основа регіональної економіки.
6. Сучасні форми регіонального розвитку продуктивних сил.
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7. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил.
8. Економічне районування, як науковий метод територіальної ор
ганізації господарства.
9. Сучасна мережа економічних регіонів.
10. Державна регіональна політика, її завдання та інструменти
реалізації.
11. Спеціальні (вільні) економічні закони, як засіб реалізації регіо
нальної політики.
12. Міжрегіональне і транскордонне співробітництво, як інструмент
реалізації регіональної політики.
13. Регіональні особливості галузевої структури економіки.
14. Природно-ресурсний потенціал регіональної економіки.
15. Демографічний потенціал регіональної економіки.
16. Регіональні особливості відтворення населення.
17. Диференціація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку.
18. Регіональна політика країн Західної Європи.
19. Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість регіону.
20. Економічне обґрунтування територіальної організації господарства.
21. Міжгалузеві комплекси: особливості їх формування та аналізу.
22. Еколого-економічна характеристика економічного регіону (за
вибором студента).
23. Аналіз діяльності територіального міжгалузевого комплексу (за
вибором студента).
24. Основні стратегічні напрями регіонального розвитку на період
до 2015 року.
25. Оцінка інвестиційного потенціалу регіону.
26. Регіональні програми та методика їх розробки.
27. Екологічна оцінка господарської діяльності.
28. Економічний механізм управління природокористуванням.
29. Регіональні особливості експортного потенціалу України.
30. Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності регіонів України.
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