
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _____Економіка________________________________ 
                                           (назва) 
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1. Назва освітньої компоненти     Регіональний економіко-статистичний аналіз                        1 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)  Основна                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

       

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1.Економічна географія 

2.Економічна теорія 

3.Історія України 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1.Економіка підприємства 

2.Економіка IT-підприємства 

3.Міжнародна економіка 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.  Здатність до  абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
1. Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й 

використовувати інформацію з різних джерел. 

2. Здатність адаптуватися до нових ситуацій 
2. Здатність вчитися добувати нові знання, уміння, у тому числі в сфері 

відмінної від професійної 

http://www.dut.edu.ua/ua/1673-kafedra-publichnogo-upravlinnya-ta-administruvannya-kafedri
http://www.dut.edu.ua/ua/1673-kafedra-publichnogo-upravlinnya-ta-administruvannya-kafedri


3. Здатність вирішувати проблеми  

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Оволодіння  знаннями про територіальну і галузеву структуру 

господарського комплексу України та її регіонів 

1. Здатність  розрахувати величину потенціалу території, виробничі, 

технологічні та проектні рішення, що забезпечували б інтенсифікацію і 

підвищення ефективності розміщення продуктивних сил 

2. Здатність   використання регіонального економіко-статистичного 

аналізу, наукових засад регіональної економічної політики 
2. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки 

2. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Розміщення продуктивних сил. Господарський комплекс України 

 

Лекція 1 
Тема: Предмет, метод і 

завдання дисципліни 

1. Місце дисципліни в 

системі наукових дисциплін, 

його мета і завдання. 
 MOODLE MOODLE 

Лекція 2 

Тема: Закономірності, 

принципи і фактори 

розміщення 

продуктивних сил та 

формування економіки 

регіонів 

1. Економічні закони і 

закономірності розміщення 

продуктивних сил. 

2. Принципи розміщення 

продуктивних сил. 

 MOODLE MOODLE 

Лекція 3 

Тема: Економічне 

районування та 

територіальна організація 

господарства 

1. Основні форми 

територіальної організації 

господарства 

2. Основи економічного 

районування 

 MOODLE MOODLE 

Лекція 4 

Тема: Регіон в системі 

територіального поділу 

праці 

1. Нові парадигми та 

концепції регіону.  

2. Типологізація регіонів. 

 MOODLE MOODLE 



Лекція 5 

Тема: Сутність, мета і 

завдання регіонального 

економічного аналізу 

1. Регіональний економічний 

аналіз, її сутність та 

завдання. 

 MOODLE MOODLE 

Лекція 6 

Тема . Економіко-

статистичний аналіз 

господарського 

комплексу України, його 

структура і 

трансформація в 

ринкових умовах 

1. Галузеву, територіальну, 

функціональну та 

організаційну структуру 

господарського комплексу 

України. 

 MOODLE MOODLE 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Предмет, метод і 

завдання дисципліни 
 

1. Здатність самостійно 

виявляти проблеми 

економічного характеру 

при аналізі конкретних 

ситуацій 

MOODLE MOODLE 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Закономірності, 

принципи і фактори 

розміщення 

продуктивних сил та 

формування економіки 

регіонів 

 

1.Визначати вплив 

факторів на формування 

продуктивних сил.  
 

 

MOODLE MOODLE 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Економічне 

районування та 

територіальна організація 

господарства 

 

1. Визначати форми 

розміщення продуктивних 

сил – пункти, центр, вузол, 

MOODLE MOODLE 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Регіон в системі 

територіального поділу 

праці 

 

1. Типологізація за 

вихідним станом та 

динаміці визначеного 

індикатору; за головними 

проблемами регіонального 

розвитку; з орієнтацією на 

цілі, завдання і механізми 

регіональної політики. 

MOODLE MOODLE 



2. Визначати вплив 

великих міст та основних 

форм територіальної 

організації виробництва на 

економіку регіону. 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Сутність, мета і 

завдання регіонального 

економічного аналізу 

 

1. Вміння визначати 

складові частини ДРЕП: 

економічну, соціальну, 

науково-технічну, 

екологічну, демографічну, 

гуманітарну, національну, 

зовнішньоекономічну, 

управлінську політики 

MOODLE MOODLE 

Практичне 

заняття 6 

Тема . Економіко-

статистичний аналіз 

господарського 

комплексу України, його 

структура і 

трансформація в 

ринкових умовах 

 

1.Характеризувати  

промисловість, сільськк 

господарство, транспорт, 

основні ланки 

невиробничої сфери. 

MOODLE MOODLE 

Самостійна 

робота 

Тема 1: Предмет, метод і 

завдання дисципліни 
. 

1.Вміти обгрунтовувати 

особливості напрямів і 

теорій розміщення 

продуктивних сил і 

розвитку регіонів України. 

MOODLE MOODLE 

 

Самостійна 

робота 

Тема 2: Закономірності, 

принципи і фактори 

розміщення 

продуктивних сил та 

формування економіки 

регіонів 

 

1.Вміння аналізувати та 

робити висновки  при 

роботі зі статистичною 

інформацією. 

MOODLE MOODLE 

Самостійна 

робота 

Тема 3: Економічне 

районування та 
 

1. Вміння виділяти та 

аналізувати постійні та 
MOODLE MOODLE 



територіальна організація 

господарства 

змінні чинники 

економічного районування 

Самостійна 

робота 

Тема 4: Регіон в системі 

територіального поділу 

праці 

 

1. Вміння визначати 

диспропорції у 

територіальній 

регіональній структурі 

MOODLE MOODLE 

Самостійна 

робота 

Тема 5: Сутність, мета і 

завдання регіональної 

економічної політики 

 

1. Вміння характеризувати 

бюджетно-фінансові 

важелі реалізації  

регіональної економічної 

політики 

MOODLE MOODLE 

Самостійна 

робота 

Тема 6 . Господарський 

комплекс України, його 

структура і 

трансформація в 

ринкових умовах 

 

1. Вміння на основі 

статистичної інформації 

дати характеристику 

господарського комплексу 

окремого регіону. 

MOODLE MOODLE 

Розділ 2 Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем 

 

Лекція 7 

Тема: Економіко-

статистичний аналіз 

природного та 

трудоресурсного 

потенціалу України 

1. Природно-ресурсний 

потенціал України. 

2. Демографічні передумови 

розміщення продуктивних 

сил. 

 MOODLE MOODLE 

Лекція 8 

Тема: Міжгалузеві 

господарські комплекси 

та їх економіко-

стастичний аналіз 

1. Суть і класифікація 

міжгалузевих комплексів. 
 MOODLE MOODLE 

Лекція 9 

Тема: Економіка України 

як єдність регіональних 

соціально-економічних 

систем 

1. Виробничу 

інфраструктуру регіонів 

України. 

2. Соціальну інфраструктуру 

регіонів України. 

 MOODLE MOODLE 

Лекція 10 
Тема: Міжнародні 

економічні зв'язки 

1. Сутність міжнародного 

поділу праці. 
 MOODLE MOODLE 



України та її інтеграція в 

європейські та інші 

світові структури 

2. Соціально-економічну 

типологію країн 

Лекція 11 

Тема: Фактори сталого 

розвитку продуктивних 

сил 

1. Концепцію сталого 

розвитку. 

2. Стратегію сталого 

розвитку 

 MOODLE MOODLE 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Економіко-

статистичний аналіз 

природного та 

трудоресурсного 

потенціалу України 

 

1. Вміння аналізувати 

демографічну ситуацію і 

ринок праці в регіоні. 

MOODLE MOODLE 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Міжгалузеві 

господарські комплекси 

та їх економіко-

стастичний аналіз 

 

1. Вміння аналізувати 

Паливно-енергетичний, 

металургійний, 

машинобудівний, хіміко-

лісовий, будівельний 

комплекси, комплекс 

галузей легкої 

промисловості, 

агропромисловий 

комплекс, рекреаційний 

комплекс. 

MOODLE MOODLE 

Практичне 

заняття 9 

Тема: Економіка України 

як єдність регіональних 

соціально-економічних 

систем 
 

1. Вміння робити 

економічно обгрунтовані 

висновки про стан різних 

регіональних соціально-

економічних систем 

України 

MOODLE MOODLE 

Практичне 

заняття 10 

Тема: Міжнародні 

економічні зв'язки 

України та її інтеграція в 

 

1. Вміння аналізувати 

показники міжнародних 

економічних зв’язків. 

MOODLE MOODLE 



європейські та інші 

світові структури 

Практичне 

заняття 11 

Тема: Фактори сталого 

розвитку продуктивних 

сил 

 

1. Засвоєння практичного 

інструментарію сталого 

розвитку продуктивних сил 

MOODLE MOODLE 

 

Самостійна 

робота 

Тема 7: Природний та 

трудоресурсний 

потенціал України 

 

1. Вміння на основі 

статистичної інформації 

дати характеристику 

природного та 

трудоресурсного 

потенціалу окремого 

регіону 

MOODLE MOODLE 

Самостійна 

робота 

Тема 8: Міжгалузеві 

господарські комплекси 

та регіональні 

особливості їх розвитку і 

розміщення 

 

1. Вміння на основі 

статистичної інформації 

дати характеристику 

міжгалузевих комплексів 

окремого регіону 

MOODLE MOODLE 

Самостійна 

робота 

Тема 9: Економіка 

України як єдність 

регіональних соціально-

економічних систем 
 

1. Вміння на основі 

статистичної інформації 

дати характеристику 

регіональних соціально-

економічних систем 

економіки України 

MOODLE MOODLE 

Самостійна 

робота 

Тема 10: Міжнародні 

економічні зв'язки 

України та її інтеграція в 

європейські та інші 

світові структури 
 

1. Вміння на основі 

статистичної інформації 

дати  визначати 

зовнішньоторговельне 

сальдо України та 

аналізувати динаміку 

показників  зовнішньої 

торгівлі України 

MOODLE MOODLE 



Самостійна 

робота 

Тема 11: Фактори сталого 

розвитку продуктивних 

сил 

 
1.Вміння характеризувати 

складові сталого розвитку 
MOODLE MOODLE 

Розділ … 

 … …     

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] /Режим доступу:  http://www.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт Кабінету міністрів України [Електронний ресурс]/ Режим доступу:  http://www.kmu.gov.ua.  
3. Статистична звітність емітентів України [Електронний ресурс]/ - Режим доступу: www.smida.gov.ua/db/emitent. 

4. Конституція України  // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

5. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Регіональна економіка: навч.посібник/Київ: ДУТ, 2018- 90 с. 

6. Димченко О.В. Регіональна економіка: навч. посібник / О.В. Димченко, Н.М. Матвєєва, С.М. Гайденко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: 

ХНАМГ, 2015. - 221 с.  

7. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник. - К.: «ВД «Професіонал», 2012. - 528 с.  

8. Основи екології [Текст] : навчально-методичний посібник /сост.: Б.О. Дадашев, В.П. Гордієнко ; УАБС НБУ. - Суми: УАБС НБУ, 2016. - 

122 с.  

9. Савченко В.Ф. Регіональна економіка: Навч. посібник / Савченко В.Ф. – К.: Кондор, 2013. – 339 с. 

10. Регіони України: статистичний щорічник [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: www.ukrstat.gov. Ua. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

Екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Технічне обладнання предметної аудиторії 418 

Microsoft Excell, Power Point 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 

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

