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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“ Національна і регіональна геоекономіка”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

 

Нормативна навчальна дисципліна 

спеціалізації 

 «Економічна географія 

і геоекономіка» 

Модулів – 2 

Спеціальність 

106 Географія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3  Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Економічна географія 

і геоекономіка 

5-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

12 год.  

Практичні, семінарські 

12 год  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

64 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 4,0 

для заочної форми навчання –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: дослідити і вивчити основні поняття формування, розвитку, функціонування 

національної економіки та її регіональних відмінностей.. 

Завдання: домогтись засвоєння студентами основних положень формування, розвитку й 

функціонування національної економіки, виділяти і характеризувати її регіональні 

особливості. . 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: головні теоретичні положення розвитку й функціонування національної економіки, 

методологічні і методичні прийоми її дослідження на державному та регіональному рівнях...  

вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації і показниками характеристик 

розвитку  національної економіки, виділяти методичними прийомами  її розвитку й 

функціонування на світовому, державному і регіональному рівнях. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ГЕОЕКОНОМІКИ .  
 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу “Національна і регіональна геоекономіка”. 

Особливості формування та розвитку національної геоекономіки України. 

Сутність предмету та завдання курсу “Національна і регіональна геоекономіка”. Понятійно-

термінологічна система відображення основ національної геоекономіки. 

Економічні теорії та базові інститути національної геоекономіки. Система основних 

показників національної економіки. 

Моделі національних економіки та їх короткий аналіз. 

 

Тема 2. Теорії регулювання національної геоекономіки. Система чинників 

регулювання національних і регіональних геоекономіки в системі ринкових відносин. 

Планові та ринкові механізми регулювання національних економік. Корпоративне 

регулювання в господарській системі національної економіки. Державне регулювання економіки: 

бюджетне, податкове, фінансово-кредитне регулювання. Мале підприємництво та важелі його 

державного регулювання в Україні та інших країнах.  

Економічне зростання як категорія національної економіки. Типи та способи економічного 

зростання. Структура факторів та їх роль в економічному зростанні; а) базисні фактори або 

пропозиції; б) фактори попиту; в) фактори розподілу; г)інституційні фактори; д) соціальні фактори; 

е) фактори культурного розвитку; є) релігійні та ін. фактори. 

 

Тема 3. Поняття просторової структура та потенціалу національної і регіональної 

геоекономіки в системі сучасних ринкових відносин. 

Поняття економічного простору і території в суспільній географії. Економічний потенціал 

простору і території як форми виразу можливостей національної економіки. 

Суспільно-географічна сутність світового, національного і регіонального потенціалів. 

Природно-ресурсний потенціал. Демографічний та праце-ресурсний потенціал. Науково-технічний 

потенціал. Інформаційний потенціал. Виробничий потенціал. Зовнішньоекономічний потенціал. 

Екологічний потенціал. 

 

Змістовий модуль 2. НАЦІОНАЛЬНА І РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.  

 



Тема 4. Господарський комплекс національної економіки, його функціонально-

компонентна і територіальна структури. Програмування та прогнозування розвитку 

національної геоекономіки і її регіональних утворень. 

Науково-теоретичні аспекти формування господарського комплексу. Структура, 

нормативно-регулятивні функції та завдання базових підсистем національного господарського 

комплексу. 

Суть держаного програмування розвитку національної економіки, види програм, Цільові 

комплексні програми розвитку національної економіки і регіонів. Програми економічного та 

соціального розвитку. Міжнародні програми. 

Прогноз та прогнозування, принципи та методи національних економік та її регіональних 

утворень.  

 

Тема 5. Регіональні відмінності розвитку і функціонування геоекономіки на прикладі 

господарства України. 

Поняття й сутність регіону і регіональної геоекономіки у суспільній географії. Поняття 

державного і міжнародного територіального поділу праці і районування Украни. Управління 

регіональним розвитком в умовах ринкової еконміки. Економічна політика і механізми 

регулювання регіонального розвитку в Україні в сучасних економічних умовах. Конкурентна 

спроможність та інвестиційно-іноваційний розвиток регіонів. 

 Транскордонне співробітництво регіонів Україна із країнами-сусідами. 

 

Тема 6. Районування України та господарська характеристика її регіонів. 

Адміністративно-територіальний устрій України. Господарські системи обласних 

адміністративно-територіальних утворень. Функції і завдання в структурі національного 

господарства. 

Економічне районування. Господарська характеристика економічних районів України. 

Соціально-економічне районування. Соціально-господарська характеристика соціально-

економічних районів України. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ГЕОЕКОНОМІКИ .  

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу “Національна і регіональна геоекономіка”. 

Особливості формування та розвитку національної геоекономіки України. 

Тема 2. Теорії регулювання національної геоекономіки. Система чинників регулювання 

національних і регіональних геоекономіки в системі ринкових відносин. 

Тема 3. Поняття просторової структура та потенціалу національної і регіональної 

геоекономіки в системі сучасних ринкових відносин. 

 

Змістовий модуль 2. НАЦІОНАЛЬНА І РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.  

 

Тема 4. Господарський комплекс національної економіки, його функціонально-

компонентна і територіальна структури. Програмування та прогнозування розвитку національної 

геоекономіки і її регіональних утворень. 

Тема 5. Регіональні відмінності розвитку і функціонування геоекономіки на прикладі 

господарства України. 

Тема 6. Районування України та господарська характеристика її регіонів. 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 



Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ГЕОЕКОНОМІКИ . 

Тема 1. Вступ. Пред-мет і 

завдання курсу 

“Національна і регіона-льна 

геоекономіка” Особливості 

формуван-ня та розвитку 

націона-льної геоекономіки 

України. 

15 2 2   11       

Тема 2. Теорії регулю-

вання національної гео-

економіки. Система чи-

нників регулювання на-

ціональних і регіона-льних 

геоекономіки в системі 

ринкових від-носин. 

15 2 2   11       

Тема 3. Поняття про-

сторової структура та 

потенціалу національ-ної і 

регіональної гео-економіки 

в системі су-часних 

ринкових відно-син 

15 2 2   11       

Разом – зм. модуль 1 45 6 6   33       

Змістовий модуль 2. НАЦІОНАЛЬНА І РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 

Тема 4. Господарський 

комплекс національної 

економіки, його функці-

онально-компонентна і 

територіальна структур-ри. 

Програмування та 

прогнозування розвитку 

національної геоеконо-міки 

і її регіональних утворень. 

15 2 2   11       

Тема 5. Регіональні від-

мінності розвитку і фу-

нкціонування геоеко-

номіки на прикладі 

господарства України 

15 2 2   11       

Тема 6. Районування 

України та господар-ська 

характеристика її регіонів. 

15 2 2   11       

Разом – зм. модуль 2 45 6 6   33       

       Усього годин 90 12 12   64       

 

8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 



денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до аудиторних занять (лекцій) 2  

2 Самостійне опрацювання окремих тем навчальної 

дисципліни. 

52  

 Тема 1. Основні історичні етапи формування світової 

економіки 

10  

 Тема 2. Теорії та механізми регулювання національної і 

регіональної геоекономіки   

10  

 Тема 3. Фактори економічного зростання: суть і роль у 

розвитку національних і регіональних геоекономік.  

10  

 Тема 4. Промисловий і агропромисловий комплекси – як базові 

поліструктурні господарські утворення.  

10  

 Тема 5. Районування. України. Комплексна оцінка 

економічного розвитку району (на вибір).  

10  

 Тема 6. Національна України і їх регіонів в системі світового 

господарства. 

10  

3. Підготовка до письмового опитування за темами змістовних 

модулів 
4  

 Разом 66  

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Виконується студентами денної форми навчання. Індивідуальна робота передбачає 

комплексне вивчення суспільно-географічних основ Євроінтеграції. Робота передбачає збір 

інформації про стан різних форм інтеграційних процесів, місця і ролі в них України, їхнього 

опрацювання та оформлення (зведені таблиці, графіки, діаграми, картосхеми), підготовка 

пояснювальної записки.           

 

10. Методи контролю 
 

Поточний контроль здійснюється на основі письмового опитування та виконання 

індивідуальних завдань. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Форма  

навчанн

я 

Поточне тестування та самостійна робота Індивіду- 

альна 

робота 
Сума 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен 

письмове 

опитування 

письмове опитування    

денна 15 5 15 5 20 50 50 

 

 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

100-бальна шкала національна шкала ECTS 



91-100 відмінно A 

81-90 дуже добре B 

71-80 добре C 

61-70 задовільно D 

51-60 достатньо E 

35-52 Не зараховано з повторною перездачею  

за талоном форми “1” або “ 2” 

FX 

0-34 Не зараховано з повторною перездачею 

 за талоном форми “ К” 

X 

 

12. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. – К.:Центр навчальної літератури, 

2006. – 786 с. 

2. Економічна енциклопедія: У 3-х т. / Відп. ред. С.В. Мочерний. – К.:Академія, 2000, 2001. 

3. Національна економіка: Підручник. / За ред. П.В. Круша. 2-е вид. – Каравела, 2008. – 428 с.  

4. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіонал істика. Навч. Посібн. – К.: Вікар, 

2001. – 377 с. 

5. Нуреев Р.М. Национальная экономика. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. 
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