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КОМУНІКАЦІЯ 

Комунікація можлива під час проведення консультацій за очним 

принципом (offline), або дистанційно (online) за допомогою Viber, Zoom (за 

попередньою домовленістю). Комунікація може буди здійснена також з 

використанням E-mail. При цьому необхідно вказувати своє прізвище, імя, 

курс, факультет та назву курсу. Вирішення робочих питань можливо за 

вказаним номером телефону. 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предметом дисципліни виступають методологія та методика 

економіко-географічних досліджень регіонів і країн світу, особливості та 

етапи формування політичної карти світу як глобальної геополітичної 

системи, загальна економіко-географічна характеристика регіонів і країн 



світу.  

Пререквізити курсу: 

Навчальна дисципліна «Регіональна економічна і соціальна географія» 

викладається після засвоєння бакалаврами наступних дисциплін: «Основи 

фізичної географії», «Основи суспільної географія», «Географія світового 

господарства», «Фізична географія материків і океанів». Дисципліна 

забезпечує набуття системи знань, вмінь і навичок просторового аналізу і 

прогнозування розвитку суспільно-територіальних систем за регіонами світу. 

Метою курсу є вивчення теоретико-методологічних основ та набуття 

практичних навичок суспільно-географічних досліджень регіонів і країн 

світу.  

Завдання: 

- розглянути політичну карту і типологію країн світу; 

- розглянути теоретичні основи дослідження територіальної організації 

суспільного виробництва, просторових процесів та форм організації 

суспільного життя людей у конкретних регіонах та країнах світу;  

- розглянути методику суспільно-географічного аналізу певних регіонів, що 

мають конкретно визначені межі, подібні природні, історичні, 

соціокультурні та господарські особливості;  
 

Очікувані результати. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- політичну карту і типологію країн світу; 

- теоретичні основи та методику суспільно-географічних досліджень 

регіонів і країн світу; 

- закономірності територіальної організації суспільного виробництва, 

просторових процесів та форм організації суспільного життя людей у 

конкретних регіонах та країнах світу  

- історичні особливості формування територій і кордонів держав та їх 

сучасне геополітичне положення;  

- історичні, соціально-економічні, географічні передумови розвитку регіонів 

і країн світу; 

- адміністративно-територіальний устрій країн, спірні території й 

міжнаціональні конфлікти;  

- природно-ресурсний потенціал і демографічний потенціал як передумови 

розвитку економіки держав;  

- особливості соціально-економічного розвитку й характеристика всіх 

міжгалузевих комплексів;  

- зовнішньоекономічні зв'язки. 

вміти:  

- пояснити особливості сучасного геополітичного положення держав і 

моделі економіки;  



- пояснити взаємозв'язок історичних періодів формування території й 

сучасний адміністративно-територіальний устрій;  

- пояснити факторну роль природно-ресурсного потенціалу в структурі 

господарства;  

- пояснити проблеми сучасного геодемографічного розвитку;  

- проблеми й перспективи розвитку галузей господарства;  

- зовнішньоекономічні та інтеграційні зв'язки держав; 

- самостійно працювати з літературними джерелами, статистичними 

матеріалами, географічними картами та іншими довідковими матеріалами. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

Під час викладання дисципліни будуть використовуватися наступні 

методи навчання: словесні (лекція, бесіда, дискусія); наочні (ілюстрація, 

демонстрація Power Point); робота з підручником (самостійна робота 

студентів), виконання індивідуальних самостійних завдань. Передбачається 

проведення групових консультацій (1 год. на тиждень згідно з розкладом 

консультацій). 

Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. Методологія та методика економіко-географічних 

досліджень регіонів і країн світу. 

Тема 1. Предмет та структура курсу «Регіональна економічна і соціальна 

географія».  

Тема 2. Політична карта світу. 

Тема 3. Типологія країн світу 

 

Змістовий модуль 2.  Регіони і країни світу: Європа 

Тема 4. Загальна економіко-географічна характеристика країн Європи.  

Тема 5. Економіко-географічна характеристика ФРН.  

Тема 6. Економіко-географічна характеристика Франції.  

Тема 7. Економіко-географічна характеристика Великої Британії.  

Тема 8. Економіко-географічна характеристика Італії.  

Тема 9. Економіко-географічна характеристика невеликих країн ЄС. 

Тема10. Економіко-географічна характеристика країн Південної Європи. 

Тема 11. Економіко-географічна характеристика країн Центрально-Східної 

Європи. 

Тема 12. Економіко-географічна характеристика країн пострадянського 

простору 

Тема 13. Економіко-географічна характеристика Білорусії. 

 

Змістовий модуль 3.  Регіони і країни світу: Азійський регіон 

Тема 14. Загальна економіко-географічна характеристика Азійського регіону. 

Тема 15. Економіко-географічна характеристика країн Східної Азії. 



Тема 16. Економіко-географічна характеристика країн Південно-Східної Азії. 

Тема 17. Економіко-географічна характеристика країн Центральної і 
Південної Азії. 

Тема 18. Економіко-географічна характеристика країн Південно-Західної 

Азії. 

Тема 19. Економіко-географічна характеристика пострадянських країн 

Закавказзя. 

 

Змістовий модуль 4.  Регіони і країни світу: Америка 

Тема 20. Загальна економіко-географічна характеристика Північної Америки. 

Тема 21. Економіко-географічна характеристика США. 

Тема 22. Економіко-географічна характеристика Канади.  

Тема 23. Загальна економіко-географічна характеристика Карибо-Латинської 

Америки 

Тема 24. Економіко-географічна характеристика найбільших країн 

Латинської Америки.   

 

Змістовий модуль 5.  Регіони і країни світу: Африка, Австралія і Океанія 

Тема 25. Загальна економіко-географічна характеристика Африканського 

регіону.  

Тема 26. Економіко-географічна характеристика країн Африки. 

Тема 27. Загальна економіко-географічна характеристика Австралії і Океанії. 

 

Рекомендована література: 

Основна 

1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. Общий 

обзор. – М.: Гардарики, 2000. 

2. Басовский Л.Е., Фомичева И.В. Экономическая география России: Учеб. 

пособие. – М.: РИОР, 2005. – 117 с.  

3. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія 

світу. Посібник. – К.: Академія, 2003. 

4. Дністрянський М.С. Політична географія і геополітика України. Навчальний 

посібник. – Тернопіь: Богдан, 2010. 

5. Заячук М.Д.Економічна та соціальна географія світу: навчальний посібник. 

/ М.Д. Заячук, О.С. Чубрей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. 

6. Зимин Б.Н. География мирового хозяйства. Ч.1-2. – М, 1994 – 320 с. 

7. Економічна і соціальна географія світу: навч. посібник [за ред. Кузика 

С.П.] – Львів: Світ, 2003. 

8. Економічна і соціальна географія світу. [за ред. Б.П. Яценка] – К., 1997.  

9. Економіка зарубіжних країн [під ред. А.С. Філіпенка]. – К.: Либідь, 1996. – 

416 с. 

10. Липец Ю.Г. География мирового хозяйства: учеб. пособие для вузов. / 

Ю.Г. Липец, В.А.Пуляркин, Э.В. Шлихтер – М., 1999. – 530 с. 



11. Ломакин В.К. Мировая экономика./ В.К. Ломакин – М.: Финансы, 1998.–

707 с. 

12. Максаковский В.П.  Географическая картина мира. Ч. І. – Ярославль: 

Верхняя Волга, 1998. 

13. Максаковский В.П.  Географическая картина мира. Ч. ІІ. – М: Дрофа, 

2005. 

14. Масляк П.О. Країнознавство: підручник. – К.: Знання, 2008.  

15. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. / Н.С. 

Мироненко – М., 1995. – 190 с. 

16. Політична географія і геополітика: навч. посібник. / Б.П. Яценко, В.І. 

Стафійчук, Ю.С. Брочевський та ін..; [за ред. Б.П. Яценка]. – К.: Либідь, 

2007. – 266 с. 

17. Спиридонов И.А. Мировая экономика. М.: Инфра, 1999 

18. Страны и народы. Земля и человечество. Глобальные проблемы. [отв.ред. 

И.Т. Фролов]. – М.: Мысль, 1985. – 429 с. 

19. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. – М.:       

Проспект, 2005. – 440 с. 

20. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: 

Пособие для вузов /М.П. Ратанова, В.Л. Бабурин, Г.И. Гладкевич, В.Н. 

Горлов, А.И. Даньшин; под ред. М.П. Ратановой. – М.: Дрофа, 2004. – 576с. 

21. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: 

пособие Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. 

Зарубіжні країни: Підручник / В.М. Юрківський– К.: Либідь,2002.– 416 с. 

22. Дахно І.І. Міжнародна торгівля. / І.І. Дахно– К.: МАУП, 2004. – 309 с. 

23. Яценко Б.П. Політична географія. /Б.П. Яценко – К.: НАНУ, 2005.–132 с. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна максимальна кількість балів – 100, в тому числі: 

1.для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

(в 

балах) 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 100 

    Т1, Т2 ... Т23 – теми змістового модуля 

2. для іспиту 
Поточне тестування та самостійна робота Під-

сум-

кова 

атес-

тація 

Сума 

(в 

балах) 

 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий 

модуль 5 
Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 20 100 

 Т1, Т2 ... Т23 – теми змістового модуля 

. 

Підсумковий контроль за дисципліною – іспит.  



 

Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студентів складається з самостійного вивчення з 

певного переліку питань за темами навчального курсу, а також виконання 

індивідуальних самостійних завдань. Самостійна робота студентів 

контролюється у вигляді: індивідуального опитування, письмових робіт, 

тестування, усного захисту самостійних індивідуальних завдань. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: поточні контрольні 

роботи, підсумковий письмовий контроль здійснюються в аудиторії. У разі 

відсутності або низького результату усі роботи перескладаються одноразово 

протягом двох тижнів в день планової консультації. Всі індивідуальні 

самостійні завдання мають бути здані і захищені не пізніше   передостаннього 

семінарського заняття. У разі порушення термінів здачі і захисту самостійних 

індивідуальних завдань кількість балів за їх виконання зменшується. 

Підсумковий контроль здійснюється в аудиторії на передостанньому тижні. 

У разі відсутності або низького результату підсумковий письмовий контроль 

перескладається одноразово на останньому тижні в день планової 

консультації. 

Політика щодо академічної доброчесності: неприпустимі 

списування; студент повинен вільно володіти матеріалом. 

Політика щодо відвідування та запізнень: студент не повинен 

пропускати семінарські заняття, про відсутність з поважних причин треба 

заздалегідь інформувати викладача, запізнення не бажані. 

Мобільні пристрої: недопустимо користування мобільним телефоном, 

планшетом або іншими мобільними пристроями під час заняття (крім 

випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями 

викладача). 

Поведінка в аудиторії: творча, ділова, доброзичлива атмосфера. 


