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ВСТУП / INTRODUCTION 

1. Мета дисципліни – сформувати в студентів здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми щодо економічного розвитку регіонів. Основний зміст 

дисципліни передбачає висвітлення теоретичних основ розміщення і розвитку суспільного 

виробництва на різних ієрархічних рівнях, закономірностей та чинників, що зумовлюють дані 

процеси, основ географії сільського господарства, промисловості та сфери послуг, а також 

формування навичок застосування набутих знань на практиці. 

 

1. The goal of the discipline is to form in students the ability to solve complex specialized problems 

and practical tasks which are related to the economic development of regions. The main content of 

the discipline elucidates theoretical concepts and principles for the location and development of 

social production at different hierarchical levels, the objective laws and factors that determine these 

processes, the basics of geography of agriculture, industry and services, as well as skills to apply 

acquired knowledge in practice. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) успішне опанування курсу «Суспільна географія». 

2) вміння аналізувати особливості природних та суспільних процесів у географічні 

оболонці, здійснювати комплексну оцінку та моніторинг ресурсів; 

3) володіння навичками роботи з картографічними джерелами, комп’ютерними 

програмами MS Word, MS Excel, програмним забезпеченням для користування 

Інтернетом, проведення простих математичних обрахунків, побудови логічних схем. 

 

2. Prerequisites for mastering or choosing a teaching discipline: 

1) successful mastering of the course “Social Geography”. 

2) the ability to analyze the features of natural and social processes in the geographical shell, 

to carry out a comprehensive assessment and monitoring of resources; 

3) mastering the skills of working with cartographic sources, computer programs MS Word, 

MS Excel, software for using the Internet, conducting simple mathematical calculations, building 

logic diagrams. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Викладаються основні закономірності просторового розвитку суспільного виробництва, 

методи проведення економіко-географічних досліджень країн та регіонів, висвітлюються 

базові поняття економічної географії, аналізуються новітні тенденції у розвиту і розміщенні 

основних галузей економіки: сільського господарства, промисловості, транспорту, 

рекреаційно-туристичної, наукової діяльності. Розглядаються географічні особливості 

зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та розкриваються загальні засади 

економічного районування територій та регіональної економічної політики. 

 

3. Abstract of the discipline 

The basic laws of spatial development of social production, the methods of conducting economic 

and geographical studies of countries and regions, the basic concepts of economic geography, the 

new trends in the development and location of main  branches of the economy: agriculture, industry, 

transport, as well as scientific, recreational and tourist activities are teached. The geographical 

features of foreign-economic activity in the context of globalization are considered and the general 

principles of economic zoning of territories and regional economic policy are revealed. 



 

4. Завдання полягають у  

- формуванні у студентів системи глибоких знань щодо базових понять економічної 

географії (ЗК2), теорій і концепцій розвитку суспільного виробництва, в тому числі з 

використанням англомовних джерел (СК7); 

- відстоюванні власної думку щодо основних характеристик, процесів, історії розвитку і 

складу економічного компоненту географічної оболонки (ЗК12); 

- формуванні навичок аналізувати склад і будову суспільного виробництва на різних 

просторово-часових рівнях (СК2);  

- встановленні ролі і місця України у сучасному світі в контексті економіко-

географічних чинників її розвитку (СК2; ЗК12);  

- аналізувати чинники розміщення виробництва, оцінювати рівень ефективності 

функціонування окремих компонентів господарського комплексу, використовуючи здатність 

шукати, обробляти та аналізувати економіко-географічну інформацію з різних джерел (СК2). 

 

4. The tasks are: 

 

- the formation of a system of deep knowledge among students concerning the basic concepts of 

economic geography (GC2), theories and concepts of social production, including the use of 

English-language sources (SC7); 

- defending one's own opinion on the main characteristics, processes, history of development 

and composition of the economic component of geographical shell GC12); 

- the formation of skills to analyze the composition and structure of social production at 

different spatio-temporal levels (SC 2); 

- establishing the role and place of Ukraine in the modern world in the context of economic and 

geographical factors of its development (GC12$; SC2); 

- to analyze the factors of location of production, to assess the level of efficiency of separate 

components of the economic complex, using the ability to search, process and analyze economic and 

geographical information from various sources (SC2). 

 

5.Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація

; 4. 

автономність та відповідальність

) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 предмет, об’єкт, напрями дослідження, 

значення економічної географії 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

 Тест, виступи на 

семінарах, іспит 

 

6% 

1.2 теорії і концепції розвитку і розміщення 

суспільного виробництва, методи 

дослідження  

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

6% 

1.3. базові поняття економічної географії: 

регіон, район, територія, територіальний 

поділ праці, структура економіки 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

6% 

1.4 система чинників розвитку і розміщення 

суспільного виробництва 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

6% 

1.5 чинники та сучасні тенденції розвитку і 

розміщення сільського господарства, 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

6% 

                                           
  заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 

 



промисловості, сфери послуг робота 

1.6 чинники та сучасні тенденції розвитку і 

розміщення промисловості 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

6% 

1.7 чинники та сучасні тенденції розвитку і 

розміщення основних галузей сфери послуг 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

6% 

1.8 сутність, мета та завдання економічного 

районування та регіональної економічної 

політики 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

6% 

2.1 здійснення пошуку та систематизації 

економіко-географічної інформації 

семінарське заняття, 

аналітичного робота, 

самостійна робота 

Відпрацювання 

семінарських 

занять з 

виконанням 

аналітичних 

завдань, іспит 

4% 

2.2 проведення обрахунків показників, що 

дозволяють визначити рівень спеціалізації 

регіонів, оцінити рівень ефективності 

господарської діяльності 

семінарське заняття, 

аналітичного робота, 

самостійна робота 

4% 

2.3 робота з картографічними джерелами, що 

містять економіко-географічну інформацію 

семінарське заняття, 

аналітичного робота, 

самостійна робота 

4% 

2.4 здійснення узагальнення первинної 

інформації, визначення головних рис 

об’єктів дослідження 

Семінарське заняття, 

дискурс, самостійна 

робота 

4% 

2.5 вміння інтерпретувати результати 

дослідження, формулювання висновків 

дослідження 

Семінарське заняття, 

дискурс, самостійна 

робота 

4% 

2.6 аналіз розміщення промислових, 

сільськогосподарських підприємств 

Семінарське заняття, 

дискурс, самостійна 

робота 

4% 

2.7 аналіз розміщення, наукових, рекреаційних 

установ 

семінарське заняття, 

аналітична робота, 

самостійна робота 

4% 

2.8 проведення оцінки ресурсного забезпечення 

розвитку регіонів 

семінарське заняття, 

аналітична робота 

самостійна робота 

4% 



3 комунікація: вироблення практичних 

навичок здійснення дослідження і 

вирішення проблем розвитку і розміщення 

суспільного виробництва з використанням 

сучасних методів дослідження та за 

допомогою технічних засобів, 

використовуючи досвід роботи в команді, в 

умовах невизначеності та часових обмежень 

семінарське заняття, 

дискусія, самостійна 

робота 

Відпрацювання 

семінарських 

занять з 

виконанням 

аналітичних 

завдань 

10% 

4. автономність та відповідальність: вміння 

визначення аргументів для розміщення 

підприємств, визначення напрямів розвитку 

територій, вміння приймати та відстоювати 

управлінські рішення щодо економічного 

розвитку територій 

семінарське заняття, 

аналітичного робота, 

дискусія, самостійна 

робота 

Захист 

аналітичних 

робіт, іспит 

10% 

 

5.Course learning results: 

 
Learning result (1. knowledge; 2. skills; 3. 

communication; 4. autonomy and 
responsibililty) Teaching forms 

Methods of 

evaluation 

Share of 

final grade 
Code Learning result 

1.1 The subject, object, directions of research, 

significance of economic geography 

Lecture/seminar/independ

ent studies 

Test, work at 

seminars, exam 

 

6% 

1.2 The theories and concepts of the 

development and location of social 

production, research methods 

Lecture/seminar/indepen

dent studies 
6% 

1.3. The basic concepts of the economic 

geography: region, district, territory, 

territorial division of labor, economic 

structure 

Lecture/seminar/indepen

dent studies 
6% 

1.4 The system of factors of the development 

and location of social production 

Lecture/seminar/indepen

dent studies 
6% 

1.5 The factors and current trends in the 

development and location of agriculture, 

industry, sphere of services 

Lecture/seminar/indepen

dent studies 
6% 

1.6 The factors and current trends in the 

development and location of industry 

Lecture/seminar/indepen

dent studies 
6% 

1.7 The factors and current trends in the 

development and location of key branches 

of services 

Lecture/seminar/indepen

dent studies 
6% 

1.8 The essence, purpose and tasks of the 

economic zoning and regional economic 

policy 

Lecture/seminar/indepen

dent studies 
6% 

2.1 The search and systematization of 

economic-geographical information 

Seminar, analytic 

note/independent studies 

work at seminars, 

performing of 

analytical tasks, 

exam 

 

4% 

2.2 The calculation of indicators to determine 

the level of specialization of regions, to 

assess the level of economic efficiency 

Seminar, analytic 

note/independent studies 

4% 

2.3 The work with cartographic sources which 

contain economic and geographical 

information 

Seminar, analytic 

note/independent studies 

4% 

2.4 The generalization of primary information, 

determination of the main features of 

objects of research 

Seminar, 

discussion/independent 

studies 

4% 

2.5 The ability to interpret the results of 

research, and the formulation of research 

conclusions 

Seminar, 

discussion/independent 

studies 

4% 



2.6 The analysis of the location of industrial 

and agricultural enterprises. 

Seminar, 

discussion/independent 

studies 

4% 

2.7 The analysis of the location of scientific 

and recreational institutions 

Seminar, analytic 

note/independent studies 

4% 

2.8 The assessment of resources for the 

development of regions. 

Seminar, analytic 

note/independent studies 

4% 

3 Communication: development of practical 

skills to research and solve problems of 

development and location of social 

production using modern research methods 

and technical means, using the experience 

of teamwork in conditions of uncertainty 

and time constraints. 

 

Seminar, discussion, 

presentation of analysis 

results/independent 

studies 

work at seminars, 

performing of 

analytical tasks 

10% 

4. Autonomy and responsibility: the ability to 

determine arguments for the location of 

enterprises, to determine the direction of 

development of territories, the ability to 

make and defend management decisions on 

economic development of territories. 

 

Seminar, discussion, 

presentation and 

defending of analysis 

results/independent 

studies 

Defending of 

analysis results, 

exam 

  

10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 

Знати і розуміти основні види географічної 

діяльності, їх поділ (Р02) 
+ + +       

Пояснювати особливості організації 

географічного простору (Р03) 
   + + + +   

Аналізувати географічний потенціал території (Р04)         + 
Аналізувати склад і будову природних і 

соціосфер (у відповідності до спеціалізації) 

на різних просторово-часових масштабах 

(Р09) 

       +  

 

 

                  Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 

Знати і розуміти основні види географічної 

діяльності, їх поділ (Р02) 
         

Пояснювати особливості організації 

географічного простору (Р03) 
   + + +  +  

Аналізувати географічний потенціал території (Р04)   +    +   
Аналізувати склад і будову природних і 

соціосфер (у відповідності до спеціалізації) 

на різних просторово-часових масштабах 

(Р09) 

+ +       + 

 

 

 



6. Correlation between course learning results and program results 

 
                                                Learning results (title) 

 Program results (code)            
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 

To know, understand and be able to use in practice 

the basic concepts and theories in geography as 

well as worldview sciences (R01) 

+ + +       

To know and understand the main types of 

geographical activities, their division (R02)  
   + + + +   

To analyze the geographical potential of the territory (R04)         + 
To analyze the composition and structure of 

natural and social spheres (according to 

specialization) on different spatio-temporal 

scales (R09) 

       +  

 

                                                Learning results (title) 

 Program results (code)            
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 

To know, understand and be able to use in practice 

the basic concepts and theories in geography as 

well as worldview sciences (R01) 

         

To know and understand the main types of 

geographical activities, their division (R02)  
   + + +  +  

To analyze the geographical potential of the territory (R04)   +    +   
To analyze the composition and structure of 

natural and social spheres (according to 

specialization) on different spatio-temporal 

scales (R09) 

+ +       + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: рівень досягнення поставлених цілей навчання 

визначається за результатами письмових контрольних робіт, аналітичних завдань, участі 

на семінарських заняттях, у дискусії та за результатами екзаменаційної роботи. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

 результати навчання – 1.1-1.8 (знання) – до 6% за кожен;  

 результати навчання – 2.1-2.8 (вміння) – до 4% за кожен;  

 результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%; 

 результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) – до 10 %. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

У курсі передбачено 3 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

семінарських занять. Завершується дисципліна екзаменом. 

Впродовж семестру проводяться тематичні контрольні роботи у вигляді тестів після 

завершення розгляду відповідних тем. Набуття студентами знань та навичок також 

оцінюється під час виступів на семінарах, опитувань, участі у дискусії. Для студентів, що 

впродовж семестру не набрали мінімальної кількості балів (20 балів) проводиться заключна 

семестрова контрольна робота з максимальною кількістю балів – 40. До початку 

екзаменаційної сесії студенти мають відпрацювати всі семінарські заняття. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі екзамену. Максимальна кількість балів на 

екзамені – 40, мінімальна кількість балів, що додається до семестрових – 24 бали. 



7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно  90-100 

Добре  75-89 

Задовільно  60-74 

Незадовільно  0-59 

 

7. Assessment scheme: 

 

The level of achievement of learning goals is determined by the results of written tests, analytical 

tasks, participation in seminars, discussions and by the results of examination work. 

The weight of learning outcomes in the final assessment provided that they were properly 

mastered is as follows:  

 learning outcomes – 1.1-1.8 (knowledge) – up to 6% per each;  

 learning outcomes – 2 (skills) – up to 4% per each; 

learning outcomes – 3 (communication) – up to 10%; 

learning outcomes – 4 (аutonomy and responsibility) – up to 10%. 

 

7.2 Organization of assessment: 

 

The course provides 3 informal parts. Classes are conducted in the form of lectures and seminars. 

The discipline ends with an exam. 

During the semester, thematic control works are conducted in the form of tests after consideration of 

relevant topics. Students' acquisition of knowledge and skills is also assessed during their speeches 

at seminars and participation in discussions, and student survey. For the students who did not score 

the minimum number of points (20 points) during the semester, the final semester test with a 

maximum number of points - 40. Before the exam session, students must complete all seminars. 

 

Final assessment takes place in the form of the exam  the end of the term. The maximum score at the 

exam 40 points. 

Correspondence scale: 

 

Excellent 90-100 

Good 75-89 

Satisfactory 60-74 

Fail 0-59 



Тематичний  план  лекцій  і  практичних занять 8. Структура  навчальної  дисципліни. 

№ 

п/п 
Назва  теми* 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 
Розділ 1. Теоретичні основи економічної географії. Методи дослідження.  

1 

Вступ. 

Тема 1. Мета, завдання і структура курсу 

«Економічна географія»  

2 2 4 

2 
Тема 2 Основні категорії та поняття 

економічної географії  
2 2 4 

3 
Тема 3. Методи дослідження економічної 

географії 
2 2 4 

4 
Тема 4. Основні наукові концепції та теорії в 

економічній географії 
2 2 4 

 Контрольна робота 1    

Розділ 2. Структура господарства. Географія реального сектору економіки. 

5 
Тема 5.Сутруктурні особливості та загальні 

риси сучасної економіки  
2 2 4 

6 
Тема 6. Територіальна та галузева структури 

господарства 
2 2 4 

7 
Тема 7. Система чинників розвитку і 

розміщення виробництва 
2 2 4 

8 
Тема 8. Географія сільського господарства: 

основні риси 
2 2 4 

9 Тема 9. Географія промисловості: основні риси 2 2 4 

 Контрольна робота 2    

Розділ 3. Географія сфери послуг. Основи економічного районування та 

 регіональної економічної політики. 

10 
Тема 10. Географія сфери послуг на тлі 

терциалізації економіки 
2 2 4 

11 Тема 11. Географія фінансової діяльності 2 2 4 

12 Тема 12. Географія інноваційної діяльності 2 2 4 

13 
Тема 13. Географія транспорту та 

рекреаційно-туристичної діяльності 
2 2 4 

14 Тема 14. Основи економічного районування  2 2 4 

15 
Тема 15 Основи регіональної економічної 

політики 
2 2 4 

 Контрольна робота 3    

 ВСЬОГО 30 30 60 

 

Загальний обсяг _120_ год, в тому числі: 

Лекцій –  30 год. 

Семінарські заняття - 30 год. 

Самостійна робота - 60 год. 

 

 

 

 

 

 



COURSE STRUCTURE 8. 

№  Topic 

Hours 

lectures seminares 
self-

preparatory 

assignments 

 

Section 1„ Theoretical foundations of economic geography. Research methods ”  

1 

Introduction. 

Topic 1. Purpose, objectives and structure of the 

course "Economic Geography" 
2 2 4 

2 
Topic 2. The main categories and concepts of 

economic geography 
2 2 4 

3 Topic 3. Research methods of economic geography 2 2 4 

4 
Topic 4. Basic scientific concepts and theories in 

economic geography 
2 2 4 

 Test work 1    

Section 2 "The structure of the economy. Geography of the real sector of the economy” 

5 
Topic 5. Structural characteristics and general 

features of the modern economy 
2 2 4 

6 
Topic 6. Territorial and branch structures of the 

economy 
2 2 4 

7 
Topic 7. System of factors of the development and 

location of production 
2 2 4 

8 Topic 8. Geography of agriculture: main features 2 2 4 

9 Topic 9. Geography of industry: main features 2 2 4 

 Test work 2    

Section 3 "Geography of the sphere of services. Fundamentals of economic zoning and regional 

economic policy ” 

10 
Topic 10. Geography of the service sector against 

the background of the tertialization of the economy 
2 2 4 

11 Topic 11. Geography of financial activity 2 2 4 

12 Topic 12. Geography of innovation activity 2 2 4 

13 
Topic 13. Geography of transport and recreational 

and tourist activities 
2 2 4 

14 Topic 14. Fundamentals of economic zoning 2 2 4 

15 
Topic 15. Fundamentals of regional economic 

policy 
2 2 4 

 Test work 3    

 TOTAL 30 30 60 

 

Total amount – 120 hours, including: 

Lectures –  30  
Seminares - 30  

Self-preparatory assignments - 60  
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