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Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів з «Підготовки наукових публікацій та презентація
результатів досліджень»; «Економіко-математичні методи
дослідницьких процесів»; «Сучасні виклики в системі МЕВ
та світового господарства»; «Україна в системі
світогосподарських зв’язків: нормативно-правова база та
вектори розвитку»
Мета дисципліни.
виклад сукупності теоретичних висновків, загальних
закономірностей, наукових принципів регіонального
розвитку, його обґрунтування та опис відповідно до
сучасних вимог з врахуванням набутого досвіду розбудови
національної економіки.
Очікувані результати навчання.
теоретична підготовка з питань загальних положень,
принципів та методів організації системи державної та
регіональної влади та місцевого самоврядування на
адміністративній території та ефективне використання
регіонального сукупного потенціалу. знань про загальні
принципи, форми та методи управління адміністративною
територією і отримання спеціальних знань необхідних для
практичної управлінської діяльності; формування та
розвиток у здобувачів програмних загальних та фахових
компетентностей, необхідних для розв’язання ними
актуальних
проблем
дослідницько-інноваційної,
професійної та викладацької діяльності у сфері
міжнародних економічних відносин та відображення їх у
власному науковому дослідженні
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.
1. Заплановано 8 лекційних тем.
Тема 1. Регіон як соціально-економічна категорія.
Тема 2. Закони і закономірності регіонально-інтегрованої
економічної системи.
Тема 3. Економіка регіону в системі територіального поділу
праці.
Тема 4. Регіональна економічна політика і механізми її
реалізації.
Тема 5. Передумови розвитку економіки регіону.
Тема 6. Субрегіональні об’єднання: функціонування

єврорегіонів і вільних економічних зон.
Тема 7. Особливості управління економікою регіонів.
Тема 8. Забезпечення сталого розвитку регіональної
економічної системи.
2. Заплановано 7 тем практичних занять.
Тема 2. Сутність та складові державної регіональної
політики
Тема 3. Закони і закономірності регіонально інтегрованої
економічної системи
Тема 4. Основи ринкової трансформації економіки регіону
Тема 5. Інвестиційний менеджмент і ринкова економіка
Тема 6. Державна стратегія регіонального розвитку
Тема 7. Зовнішньоекономічна політика: дерево цілей,
національна макромодель, методологічний інструментарій
Тема 8. Сучасна зовнішньоекономічна політика: роль двота багатосторонніх договорів і угод
Методи контролю результатів навчання
поточний контроль, підсумковий контроль у формі
екзамену.
Мова викладання: українська

