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ВСТУП
Стратегічний курс України на інтеграцію в Європейське Співтовариство
вимагає ефективних управлінських рішень на загальнодержавному й
субнаціональному рівнях, використання наявного ресурсного потенціалу для
отримання конкурентних переваг.
Особливої гостроти ці процеси набувають у наш час, оскільки процеси
децентралізації владних повноважень, модернізаційного поступу всіх
суспільних систем гальмуються внаслідок втрати цілісності регіонального
ландшафту, зумовленого анексією Криму, розв’язанню Росією військової
агресії на Сході України, колосальними втратами вітчизняного економічного
потенціалу, різким падінням рівня життя значної частини населення,
відволіканням суспільних ресурсів та людської свідомості на активну боротьбу
з агресором замість прискорення структурних реформ в економіці, адаптації
соціогуманітарного простору до вимог євростандартів та раціонального
природокористування і охорони довкілля.
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регіональної
політики» вектор дії органів державної влади переноситься у площину
децентралізації владних повноважень, який вимагає принципово нових підходів
до задіяння просторових особливостей модернізації продуктивних сил,
таксономічних одиниць базового рівня, висувають нові вимоги до
відтворювальних процесів у координатах регіональних господарських систем
як секторальних імперативів національної економіки.
Задіяння потужного просторового потенціалу України дозволять
прискорити структурні зрушення в економіці, змінити наше місце в
інноваційному табло Євросоюзу з держави-новатора до країни з активним
інноваційним поступом та прискорити процеси її входження до європейської
цивілізації.
З огляду на зазначені особливості метою навчальної дисципліни
«Регіональна економіка» є формування у здобувачів вищої освіти глибоких
сучасних знань щодо науково-методологічних засад функціонування
регіональних господарських систем, гармонізації державної політики з
інтересами територіальних громад та інших субнаціональних формувань у
забезпеченні модернізації продуктивних сил країни через прискорення процесів
сталого розвитку її регіонів.
Основними завданнями навчальної дисципліни є:
- засвоєння здобувачами вищої освіти теорії регіонального розвитку та
опанування її категорійно-понятійного апарату;
- вивчення закономірностей, принципів і факторів економічного
районування та особливостей просторового розвитку економіки в умовах
посилення процесів глобалізації і регіоналізації;
- формування знань щодо необхідності комплексного розвитку
територіальних формувань усіх таксономічних рівнів для прискорення процесів
модернізації національного господарства;
- опанування сутнісними ознаками сучасної державної регіональної
політики і методологією розробки стратегій регіонального розвитку;
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- надання глибоких знань щодо ресурсної бази економіки з урахування
необхідності локалізації економічного простору;
- визначення сутності та критеріїв оцінки ефективності використання
економічного потенціалу регіону;
- розуміння стратегії розвитку регіонів України з урахуванням
необхідності раціонального природокористування та охорони довкілля;
- оцінювання пріоритетних напрямів секторальної трансформації
регіональних господарських комплексів в умовах посилення інтеграційних
процесів та загострення конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
- дослідження особливостей функціонування регіональної економіки в
умовах формування нового інформаційного середовища;
- виявлення резервів нарощування експортних можливостей на
територіальному рівні та активізувати зовнішньоекономічних зв’язків.
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