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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Відсутні. 

Опис 

Мета дисципліни: 

сформувати у студентів уявлення про роль та значення 

регіональної політики у підйомі продуктивних сил країни 

та їх окремих адміністративно-територіальних утворень в 

умовах інтернаціоналізації господарської діяльності та 

глобалізаційних процесів. 

 

Очікувані результати навчання.  

Підготовка фахівців, які володіють необхідними в їхній 

професійній діяльності знаннями з: 

- теоретичних засад регіональної економіки і факторів 

соціально-економічного розвитку регіонів; 

- теоретико-методичних положень з концепції та стратегії 

регіонального розвитку; 

- положень Європейської Хартії регіонального розвитку; 

- моделей економічного розвитку регіонів; 

- досвіду регіональної політики країн ЄС; 

- відмін у соціально-економічному розвитку регіонів 

України; 

- концепції і стратегії регіонального соціально-

економічного розвитку України в контексті порівняльного 

аналізу з країнами ЄС; 

- особливостей, проблем та перспектив соціально-

економічного розвитку Харківського регіону. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Теоретико-методичні засади регіональної політики. 
Сутність державної регіональної політики. 

Наукові школи просторової організації продуктивних сил 

та запропоновані ними теорії. 

Сутність регіонального розвитку і регіональної 

діагностики.  

Оцінювання географічного положення та природно-

ресурсного потенціалу регіону. 

Оцінювання демографічного потенціалу, виробничих і 

соціальних факторів розвитку регіону.  

Оцінювання рівня соціально-економічного розвитку 

регіону.  



Регіональна політика Європейського Союзу.  

Інституційно-правові засади здійснення регіональної 

політики ЄС. 

Механізм, інструменти і принципи здійснення регіональної 

політики ЄС. 

Транскордонне співробітництво як специфічна сфера 

міжнародних економічних відносин і складова 

регіонального розвитку.  

Регіональні відміни у соціально-економічному розвитку 

України у порівнянні з країнами ЄС.  

Концепція та стратегія регіонального розвитку України (у 

контексті порівняльного аналізу з країнами ЄС). 

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль у формі опитування і тестування, 

підсумковий контроль у формі екзамену. 

 

Мова викладання.  

Українська. 

 


