
 

(Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Регіональна економіка» 

 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Регіональна економіка 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

 ето  навчальної дисципліни  Регіональна економіка  

формування  нань стосовно теоретичних і практичних  асад 

соціально- економічного ро витку регіонів країни  моніторингу 

територіальної та галу евої структури господарського комплексу 

при раціональному використанні всіх видів ресурсів.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Здатність використовувати переваги регіону і підбирати конкретні 

 асоби та інструменти для належного управління продуктивними 

силами регіону.  

Ро робляти основні напрями реалі ації державної регіональної 

економічної політики для  абе печення ефективного регіонального 

управління  

Здатність аналі увати  раціонально та критично оцін вати систему 

територіального поділу праці  раціонально  астосовувати 

інструменти регул вання регіонального відтворення  

Здатність планувати  формувати   дійсн вати оцінку ефективності 

 аходів регіональної економічної політики   мето  вирівн вання 

ступенів соціально-економічного ро витку регіонів країни  

Здатність  дійсн вати контроль  а виконанням прав  обов’я ків та 

відповідальніст  виконавців регіональної економічної політики  

ефективно делегувати повноваження  

Надавати рекомендації органам державної влади і місцевого 

самоврядування  одо  астосування ефективних варіантів 

регіонального управління в  країні. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті  нання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців  а також при  дійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Закономірності  принципи і фактори 

ро мі ення продуктивних сил та формування економіки регіонів 

 кономічне районування територіальна органі ація господарства. 

Регіон у системі територіального поділу праці.  ехані м реалі ації 

регіональної економічної політики. Природний і трудоресурсний 

потенціал  країни.  кономіка  країни як  дність регіональних 

соціально- економічних систем.  кономіка регіонів  країни  стан і 

перспективи регіонів. 

Види  анять  лекції і практичні  

 етоди навчання   апровадження рі них навчальних технології  



ро горнута бесіда  обговорення проблем  дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мо ковий 

штурм; кейсметоди; пре ентації; аналі  конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль  нань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка  авдань   наступно  аргументаці   виставленої оцінки 

то о. 

Пререквізити Навчальна дисципліна ба у ться на  наннях таких дисциплін  

«Б джетування в публічній сфері»  «Публічна політика»   «Вступ 

до спеціальності»  « кономічна теорія». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні курсового 

проекту  проведення іншого виду наукової діяльності. 
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