






- визначити сучасний стан виробництва та реалізації сільськогосподарської 

продукції; 

- оцінка перспективи подальшого розвитку аграрних підприємств; 

- визначення можливості використання  передового досвіду виробництва та 

реалізації продукції;      

- склад ресурсів виробничої діяльності – землі, праці, матеріально-технічної 

бази; 

- формування основних показників використання окремих ресурсів 

виробництва та його ефективність;  

- методи вимірювання, прискорення та підвищення ефективності науково-

технічного процесу, інтенсифікації в галузях рослинництва, тваринництва і 

господарства в цілому;  

- сутність, стан, тенденції зміни окремих економічних категорій – 

продуктивності праці, собівартості, цін та рентабельності; 

- розрахунок та використання в практичній діяльності  показників використання 

окремих виробничих ресурсів для підвищення ефективності впровадження 

нових технологій на підприємстві;  

- економічне обґрунтовування організаційно-технічних заходів з метою 

підвищення ефективності діяльності підприємства;  

- резерви підвищення прибутковості  виробництва в ринкових умовах. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави. 

 

3. Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована 

на формування наступних програмних результатів навчання: 

ПР09 Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності 

підприємств. 

ПР13 Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового 

позиціонування. 

ПР21 Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

 

 

 



 

 

 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни «Економіка» достатньо знань з дисциплін за 

попередні роки навчання. 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни. Закономірності, 

принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування 

економіки регіонів. 

Підходи до визначення понять "продуктивні сили" та "розміщення 

продуктивних сил". Визначення предмету "Регіональної економіки". Складові 

продуктивних сил. Визначення поняття "регіональна економіка". Основні 

завдання дисципліни "Регіональна економіка". Зв'язок регіональної економіки з 

економічними дисциплінами та іншими науками. Визначення поняття "метод". 

Характеристика основних методів, що використовуються у регіоналістиці.  

Сутність понять "закон", "економічний закон", "закономірність". Детальна 

характеристика закономірностей розміщення продуктивних сил. Принципи 

розміщення продуктивних сил. Аналіз факторів розміщення продуктивних сил.  

Тема 2. Економічне районування та територіальна організація 

господарства. Район у системі територіального поділу праці, регіональної 

економічної політика 

Поняття територіальної структури господарства, її ієрархічні рівні та 

відповідні територіальні утворення. Підходи до визначення поняття 

"економічний район". Перелік передумов формування економічних районів. 

Основні ознаки економічного району. Групи факторів, що впливають на 

формування економічних районів. Критерії та принципи економічного 

районування. Галузеве та інтегральне економічне районування. Мета та завдання 

економічного районування. Розвиток економічного районування. Сучасна сітка 

економічного районування.  

Підходи до визначення поняття "регіон". Порівняльний аналіз понять 

"економічний район" та "регіон". Класифікація регіонів України. Визначення 

типології регіонів. Основні функції регіонів. Установи, які впливають на 

регіональний розвиток та регіональне управління при виконанні функцій 

регіонів. Фактори, що впливають на ступінь реалізації функцій.  

Підходи до визначення поняття "регіональна політика". Складові 

регіональної  економічної  політики. Державна  регіональна  економічна 
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