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Мета роботи
З’ясувати об’єкт і предмет регіональної
економіки, розкрити зміст підходів та
методів дослідження регіону, визначити
основні проблеми розвитку регіонів в
Україні.
З’ясувати логіку становлення і розвитку
регіональної економіки як науки; розкрити
зміст основних теорій та концепцій
розміщення продуктивних сил
Розкрити еволюцію процесу розміщення
продуктивних сил; сутність і зміст
закономірностей, принципів та факторів
розміщення продуктивних сил.
З'ясувати сутність територіальної структури
господарства; зміст факторів районно
утворення
та
засад
економічного
районування;
особливості
проблемних
регіонів.
Розкрити сутність територіального поділу
праці; особливості організаційних форм
продуктивних сил; значущість спеціалізації
регіонів
Визначити сутність, структуру, цілі та
принципи регіональної економічної політики
в ринкових умовах
Визначити основні методи та інструменти
державного
регулювання
регіональним
розвитком
Розкрити сутність природно-ресурсного
потенціалу, його особливості за регіонами
України та шляхи підвищення ефективності
його використання
З'ясувати сутність та особливості трудового
потенціалу регіонів України; специфіку
системи розселення та регіональних ринків
праці
Розкрити сутність і структуру виробничого
та науково-технічного потенціалів; з'ясувати
стан і перспективи їх розвитку в Україні
Визначити
сутність
та
структуру
господарського комплексу, його особливості
в Україні; напрямки трансформації в
сучасних ринкових умовах.
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Заняття
12.
Міжгалузеві З'ясувати сутність міжгалузевого комплексу і
господарські комплекси
чинники його утворення; стан і перспективи
розвитку міжгалузевих комплексів в Україні.
Заняття 13. Економіка України Розкрити сутність і умови міжрегіональних
як
єдність
регіональних зв'язків
та їх значущість для розвитку
соціально-економічних систем економіки країни як єдиної господарської
системи
Заняття
14.
Регіональне Визначити сутність і фактори економічного
економічне зростання
зростання в регіоні; роль інвестиційноінноваційної
політики
у
розвитку
продуктивних сил; значущість реалізації
концепції сталого розвитку
Заняття
15.
Міжнародні Розкрити значущість економічної інтеграції у
економічні зв’язки України та її світове господарство, засади та форми
інтеграція у світові структури
міжнародних економічних зв’язків.

