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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Геоекономіка України 

та її регіонів”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів   

– 3 

Галузь знань: 

10 Природничі науки 
Денна форма навчання 

Модулів – 1  
Спеціальність: 

103 Науки про Землю 

 

Блоків змістових 

модулів - 1 

Рік підготовки – 

перший 

Загальна кількість 

годин – 90 
Спеціалізація:  

1.2. Суспільна географія 

та геоекономіка 

Семестр – 2 

Лекції – 32 год.  
Тижневих годин 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2,625 Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

 

Практичні, 

семінарські – 

16 год. 

Самостійна робота 

– 42 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить 1,143 
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Навчальна дисципліна «Геоекономіка України і її регіонів» укладена 

відповідно до освітньої програми підготовки магістрів з природничих наук за 

спеціальністю 103 Науки про землю (Географія) і відображає теоретичні 

основи та практичні можливості використання геоекономічних підходів у 

суспільній географії, сприяє розвитку вмінь студентів для самостійного 

аналізу суспільно-географічних об’єктів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: на основі засвоєння основних положень геоекономіки провести 

економізацію знань студентів, показати можливості сучасних 

геоекономічних концепцій для суспільно-географічних досліджень. 

Завдання: домогтися володіння студентами основними теоріями 

геоекономіки та базовими положеннями регіоналістики і вміти 

використовувати їх на практиці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати: головні теоретичні положення геоекономіки, основні 

макроекономічні показники сучасної України, сучасне і перспективне місце 

України у світовій економіці, територіальну структуру господарства 

держави, економічне та соціально-економічне районування України. 

Вміти: використовувати теоретичні засади і практичні напрацювання 

геекономіки для проведення суспільно-географічних досліджень; визначати 

місце окремих секторів української економіки у європейському та 

глобальному вимірах, бачити можливості  впровадження геоекономічних 

знань для територіального поанування на регіональному рівні; розраховувати 

рівень соціально-економічного потенціалу регіонів; знаходити органічний 

баланс між економічним розвитком та збереженням стану довкілля. 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год.), містить 32 лекційні 

години 16 год. семінарських і практичних занять та 42 год. самостійної 

роботи. Тижневе навантаження студента складає 3 год. аудиторних занять та 

Yf2,625 год. самостійної роботи. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні засади геоекономіки, місце України у європейському та 

світовому геоекономічному просторі. 

Тема 1. Суть і зміст геоекономіки як напряму міждисциплінарних 

досліджень та навчальної дисципліни. Формування геоекономічних 

концепцій і теорій на межі геополітики, міжнародної та регіональної 

економіки та суспільної географії. Зародження геоекономічних вчень у ХІХ 

ст. – “автаркія великих просторів” Фрідріха Ліста та світи-економіки 
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Фернана Броделя. Геоекономіка як продовження геополітики та наслідок 

розвитку турбокапіталізму Е. Лютвака. Особливості геоекономічних підходів 

К. Жана і П. Савони і підвищення ролі державу сучасній світовій економіці. 

Різноманітні підходи до укладання структури геоекономічних вчень. 

Розвиток геоекономіки російськими вченими, як відображення імперських 

ідей РФ. 

 

Тема 2. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку геоекономіки в 

Україні. Геоекономічні ідеї С. Рудницького, А. Синявського, В. Садовського. 

Альтернативна енергетична економіка Ф. Ліста та геоенергетичні концепції 

С. Подолинського. Можливості відродження енергетичної економіки у 

зв’язку з підписанням Паризької кліматичної угоди та ювілейною доповіддю 

Римському клубу “Соме оn”. 

Еклетичний характер сучасних геоекономічних вчень в українській 

науці. Геополітичні та геоекономічні праці В. Дергачова та їх антиукраїнська 

спрямованість в останні роки, геоекономічні праці А. Філіпенка. 

Необхідність формування напряму геокономічних досліджень в українській 

суспільній географії на основі відродження економіко-географічних 

досліджень. 

Україна як пострадянська держава з перехідною економікою. 

Сприйняття України світовими та європейськими економічними колами як 

сателіта Росії. Сировинний характер економіки України, олігархічно-

феодальний характер економічних відносин. Відсутність ринків землі і 

природних ресурсів, низький рівень розвитку фондового ринку. Засилля 

російського капіталу у головних галузях економіки України. 

 

Тема 3. Історико-георафічні аспекти формування і розвитку 

господарства України як складової економіки Європи та глобальної 

економіки. Центри зародження індоарійської цивілізації. Входження 

території південної України до середземноморського геоекономічного 

простору внаслідок грецької колонізації та утворення скіфських держав. 

Епоха великого переселення народів та її вплив на господарство на 

територію України. Формування української державності на межі лісу та 

лісостепу. Шлях із “варяг у греки” та формування товарної спеціалізації 

руських земель. 

Контакти руських князівств із “ганзейським союзом”, економічна та 

технологічна експансія європейських країн. Концентрація господарства у 

Галицько-Волинському королівстві внаслідок монгольської навали. Розвиток 

ремесла і торгівлі на українських землях під владою Литовського князівства. 

Піднесення Волині і Поділля. 

Вплив експансії Речі Посполитої та епохи Великих географічних 

відкриттів на формування великої зони латифундійного господарства. 

Розвиток ремесел та військової справи. Геоекономічні впливи сусідніх 

держав та імперій в епоху “руїни”. 
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Швидке входження України до світового геоекономічного простору у 

ХІХ ст. Аграрне та промислове освоєння південних та східних регіонів. 

Виснаження природних ресурсів і людського потенціалу України в часи 

СРСР. Гіпертрофований розвиток промислових районів України та 

інспірована депопуляція української етнічної території. 

 

Тема 4. Зміна ролі України у світовому геоекономічному просторі  у 

кінці ХХ на початку ХХІ ст. Українська економіка як складова 

“народногосподарського комплексу” СРСР. Диспропорція економічних та 

соціальних показників. Неконкурентна промисловість, напівфеодальне 

сільське господарство, зростаючі транспортні коридори до Європи. 

Мілітаризація економіки України та її негативні наслідки. 

Деструктивні процеси в українській економіці як результат сукупної дії 

негативних чинників. Російська економічна гібридна війна та експансія 

російського капіталу. Залежність економіки України від світових цін на 

сировину та пониження до аграрно-індустріального рівня розвитку. 

Збереження елементів соціалізму в економіці та політичний популізм як 

важливі чинники її низької ефективності. 

Докорінна зміна геоекономічної ситуації в Україні у 2013-17 рр. 

Проблеми проведення швидких структурних реформ та виходу держави з 

економічної кризи.  

 

Тема 5. Тренди реструктуризації економіки України та її перспективна 

участь у розвитку зеленої економіки світу та у четвертій промисловій 

революції. Аналіз економічної кризи в Україні з точки зору сталого розвитку. 

Структурні зрушення в економіці у бік задоволення соціальних та духовних 

потреб населення. Позитивні сторони та недоліки розвитку третинного і 

четвертинного секторів економіки України. Динаміка структурних змін у 

промисловості та агробізнесі в останні роки. 

Україна – світовий лідер у зменшенні викидів парникових газів. 

Необхідність подальшого вдосконалення виробництва і споживання енергії в 

державі, збільшення глибини і комплексності переробки сировини у 

промисловості, використання вторинних ресурсів. Інтенсифікація та 

екологізація сільського, лісового та рекреаційного господарства. 

Розвиток ІТ – сектора, можливості залучення передових технологій та 

впровадження четвертої промислової революції в Україні. 

 

Тема 6. Проблеми інтеграції України до Європейського економічного 

простору. Оцінка геоекономічного положення України та її природно-

ресурсного потенціалу як чинників інтеграційних процесів. Аналіз 

макроекономічних та мікросоціальних показників України у порівнянні з 

країнами Європейського Союзу.  

Геоекономічний аналіз угоди про асоціацію України з Європейським 

Союзом. Зміна обсягів та структури зовнішньоекономічних зв’язків із 
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країнами Європи. Створення популярних торгових брендів України, як шлях 

просування товарів на найбільш вимогливий із регіональних ринків. 

Участь України у загальноєвропейських економічних програмах, що не 

входять до угоди про асоціацію. Сценарії вирішення загальноєвропейських 

енергетичних проблем. Чи зможе Україна стати членом Євросоюзу? 

 

Тема 7. Роль і значення економічного і соціально-економічного 

районувань у системі регіонального розвитку. Моделі територіальної 

структури господарства України на різних етапах розвитку. Теоретичні 

основи економічної та суспільно-географічної регіоналізації. Вклад 

українських вчених у регіоналістику. Макро- і мезо-районування. Схеми 

економічного районування України у ХХ ст. 

Сучасні мережі економічних та соціально-економічних районів України 

та їх принципові відмінності. Моделі територіальної структури господарства 

України на різних етапах історичного розвитку. Прогнозовані зміни 

територіальної структури економіки. 

 

Змістовий модуль 2. Прикладні геоекономічні проблеми та перехід 

України і її регіонів до сталого розвитку суспільства. 

 

Тема 8. Геоекономічні чинники, що впливають на розвиток України. 

Геоекономічний важіль України за функціональною теорією держави 

Гартшорна. Геополітичне та геокеномічне положення України на межі 

географічних світів та цивілізацій. Транзитний потенціал України та 

проблеми його використання в умовах військово-політичного конфлікту з 

Росією. Менталітет і світоглядні цінності населення як геоекономічний 

чинник розвитку. Сусідське положення України та проблеми вибору 

економічних партнерів і союзників. Відмінності геополітики та геокономіки 

на прикладі відносин із країнами – сусідами. 

Важливість формування України як політичної, національної, 

економічної і релігійної єдності. Геоекономічний важіль України. 

 

Тема 9. Актуальні проблеми розвитку енергетики України в  умовах її 

декарбонізації  та розвитку ВДЕ. Структура паливно-енергетичного балансу 

України та її зміни останніми десятиліттями. Геоекономічна та геополітична 

залежність України від постачання російського газу та шляхи її подолання. 

Проблеми розвитку вугільної промисловості України. Стан та тенденції 

розвитку атомної енергетики. 

Необхідність докорінної зміни енергетичного балансу та енергетичних 

мереж. Можливості використання відновлювальних джерел в Україні. 

Переваги та проблеми розвитку сонячної та вітрової енергетики. Чи доцільне 

в Україні будівництво нових ГЕС. 

Біоенергетика як магістральний шлях розвитку ПЕК та її значення для 

сільського господарства та переробки ТПВ. 
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Тема 10. Геоекономічний аналіз агробізнесу України. Історичні аспекти 

розвитку сільського господарства та агробізнесу. Геоекономічні чинники 

розвитку агробізнесу. Перехід від АПК командно-адміністративного типу 

багатоукладної моделі ведення сільського господарства (підсобне 

напівнатуральне, фермерське, велике товарне). 

Спрощення структури сільського господарства і зменшення ролі 

тваринництва у перехідному періоді. Формування великих агрохолдингів і 

вертикально-інтегрованих компаній в агробізнесі. Роль трейдерів і 

логістичних компаній. Пошуки нових ринків збуту для аграрної продукції та 

необхідність глибокої переробки аграрної сировини. 

Зміна спеціалізації сільського господарства під впливом ринкової 

кон’юнктури та глобальних змін клімату. Формування нових районів і зон 

сільськогосподарської спеціалізації. 

 

Тема 11. Реструктуризація базових галузей промисловості України і 

сталий розвиток. Зміна частки галузей металургійного, машинобудівного, 

хімічного, лісовиробничого комплексів останніми десятиліттями. Шляхи 

реструктуризації металургії України в умовах зростаючої конкуренції, 

економічної кризи та окупації частини території України.  Розвиток 

переробної кольорової металургії і необхідність освоєння родовищ літію. 

Зростання ролі машинобудування, збереження власних 

високотехнологічних галузей (авіаракетна, енергетичне машинобудування, 

ВПК) – як фундамент реіндустріалізації в Україні. Диверсифікація 

машинобудування за рахунок іноземних інвестицій та технологій 

(електротехніка, електроніка, приладобудування, транспортне 

машинобудування). 

Роль хімічної промисловості у комплексній переробці та ТПВ. 

Необхідність глибокої переробки лісової сировини та реновації лісохімії. 

 

Тема 12. Зовнішньо-торгівельний баланс України. Критичний імпорт та 

проблеми імпортозаміщення. Динаміка зовнішньої торгівлі та 

зовнішньоекономічних зв’язків України. Сировинний характер експорту 

держави та дефіцит зовнішньоторгівельного балансу. Велика відкритість 

економіки України – переваги і недоліки. Компенсація дефіциту зовнішньої 

торгівлі за рахунок транзитних послуг та надходження коштів від 

працівників за кордоном. 

Поняття критичного імпорту. Товарна і географічна структура 

критичного імпорту. Зменшення залежності від імпорту з Росії. Політика 

імпортозаміщення, створення нових галузей за рахунок іноземних інвестицій 

та технологій. 

Динаміка та географія іноземних інвестицій. Вивезення капіталу з 

України. Регіони донори і регіони реципієнти у зовнішньоекономічній 
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діяльності в Україні. Шляхи нарощування експорту товарів. Вплив 

соціальних факторів на зовнішньоекономічні відносини. 

 

Тема 13.  Полюси росту економіки суспільно-географічних районів 

(СГР). Врахування географічного положення, ресурсів, інфраструктури, 

менталітету і рівня культури населення при плануванні соціально-

економічного розвитку регіонів. Близькість Західного СГР до країн 

Євросоюзу та часткова інтегрованість його транспортної системи із країнами 

сусідами. Реіндустріалізація і зростання ролі машинобудування. 

Комплексний розвиток альтернативної енергетики і створення європейського 

газового габу. Диверсифікація агробізнесу та вихід на європейські та світові 

аграрні ринки. Розвиток лісового і рекреаційного кластерів. 

Інвестиційна привабливість Центрального СГР завдяки виконанню 

столичних функцій. Створення транспортно-логістичного габу європейського 

значення. Поширення інноваційних кластерів і підприємств за межі Київської 

області. Формування нових полюсів росту регіону: Вінниця, Біла Церква, 

Умань, зона відчуження. 

Реструктуризація нафтогазового кластеру Північно-Східного СГР. 

Переорієнтація промисловості Харкова із сучасних на новітні технології. 

Збільшення доданої вартості агробізнесу завдяки розвитку харчової 

промисловості. Інтенсифікація сільського господарства та відродження 

українського села. Кременчук як новий полюс росту регіону. 

Приморське положення Південного СГР. Перебудова транспортної 

мережі району і створення портових габів. Реновація судно- і 

сільськогосподарського машинобудування. Частковий перехід до 

екологічного, експортно-орієнтованого поливного землеробства. 

Пришвидшений розвиток альтернативної енергетики (СЕС, ВЕС). Створення 

сучасної інфраструктури рекреаційної сфери. 

Докорінна модернізація чорної і кольорової металургії Центрально-

Східного СГР. Інноваційний розвиток машинобудування і хімічної 

промисловості. Створення зони інтенсивного гарантованого землеробства і 

розвиток тваринництва. Проблеми деокупації і відновлення транзитного 

потенціалу Східного СГР. Зміна економічної моделі роботи  регіону, 

галузевої структури господарства. Диверсифікація промислового комплексу 

при зменшенні ролі видобувних галузей промисловості.   

 

Тема 14. Регіональні екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення. 

Ранжування регіонів України за екологічними показниками. Регіони з 

напруженою, несприятливою, відносно сприятливою та сприятливою 

екологічною ситуацією. Загальноукраїнські екологічні проблеми – 

виснаження ґрунтів, забруднення водойм, засміченість території. 

Розмаїття і відносна стабільність природних комплексів в Західній 

Україні. Локальне і лінійне забруднення повітря. Надмірне споживання 
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підземних і забруднення поверхневих вод. Вирубування лісів у Карпатах та 

на Поліссі. 

Сучасний стан та проблеми використання Чорнобильської зони. 

Забруднення повітря й води великими містами. Значення лісів і боліт Полісся 

для екологічної стабільності Центрального району. Вплив Київської 

агломерації на довкілля. Відмінності природних умов та заселення Північно-

Східного району. Екологічні проблеми, пов’язані з видобутком корисних 

копалин. Локальне і лінійне забруднення повітря та водних ресурсів. 

Проблеми аридизації території Південного району. Різке зростання 

рекреаційного навантаження та портової інфраструктури. Забруднення 

поверхневих, підземних та морських вод. Екологічні проблеми зон поливного 

землеробства та портових районів. Проблеми ревіталізації природних 

комплексів Криму після його деокупації.  

Порушення земель гірничими розробками та проблеми їх рекультивації 

у Центрально-Східному районі. Найбільші обсяги забруднення повітря в 

Україні. Проблеми очищення стічних вод. Необхідність збільшення площі 

лісів та об’єктів природно-заповідного фонду. Концентрація населення і 

забруднень у центральній височинній частині Донбасу. Найбільші площі 

девастованих земель, найгірший стан довкілля. Вплив військової агресії та 

військових дій на стан довкілля. Висока ймовірність екологічної катастрофи 

через неконтрольоване затоплення шахт. 

 

Тема 15. Децентралізація економічної та соціальної сфери в  Україні для 

збалансованого місцевого розвитку. Вплив центральних та місцевих органів 

влади на розвиток регіонів. Різні моделі організації податковао-фінансової 

системи держав. Тенденція до децентралізації як вимога глобальних 

економічних та соціальних трендів та переходу від ієрархічних до мережевих 

структур. Децентралізація – спосіб зосередження повноважень і фінансів на 

рівні місцевих громад. Економіко-географічне положення та близькість до 

великих агломерацій як важливий чинник розвитку громад. Розробка системи 

економічних преференцій для периферійних і віддалених громад. 

Особливості внутрішнього управління та планувальна структура громад. 

Запозичення світового досвіду для ефективного розміщення соціальної 

інфраструктури. Громади і кооперація у сільськогосподарському 

виробництві. Розвиток альтернативних джерел енергії на низовому рівні. 

 

Тема 16. Проблема деокупації  анексованих Росією територій та їх 

відбудова на нових соціально-економічних принципах. Геополітичні та 

геоекономічні аспекти анексії Криму та окупації частини Донбасу. Розрив 

економічних зв’язків із Кримом та припинення контрабандної торгівлі у 

2014-15 рр. Гібридна співпраця з окупованими територіями Донбасу та їх 

блокада у 2017 рр. 

Зміна галузевої та територіальної структури господарства України 

внаслідок втрати окупованих територій. Прямі і непрямі втрати України 
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внаслідок військових дій та зменшення економічного потенціалу. Проблеми 

соціальних інфраструктурних зв’язків та соціальних виплат для мешканців 

окупованих територій Донецької і Луганської областей при заморожуванні 

конфлікту. 

Визначення пріоритетів та напрямів розвитку, галузевих кластерів та 

полюсів росту деокупованих територій. Створення зони стабільного 

багатогалузевого сільського господарства у Криму, та реновація 

рекреаційного комплексу. Докорінна перебудова транспортної мережі 

півострова і створення потужних цивільних портів у Севастопольській бухті 

та на озері Донузлав. Прискорене освоєння нафтогазових ресурсів регіону та 

відновлюваних джерел енергії. 

Реструктуризація вугільно-металургійного комплексу Донбасу. Різке 

скорочення кількості та підвищення економічної ефективності роботи 

підприємств.  Масштабна рекультивація існуючих відвалів і териконів з 

можливістю їх використання як вторинної сировини. Створення нових 

кластерів у хімічній, машинобудівній та енергетичній галузях. Зниження 

рівня урбанізації і розвиток агробізнесу. Проблема розмінування великих 

територій. Розвиток лісового господарства та заповідної справи.  Докорінна 

перебудова енергетичної, водної та комунальної інфраструктури.    

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тема Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 лк пр, сем. лаб ср 

Модуль 1 

1 Суть і зміст геоекономіки як 

напряму міждисциплінарних 

досліджень та навчальної 

дисципліни 

4 2  6 

2 Теоретичні та прикладні 

проблеми розвитку 

геоекономіки в Україні 

4 2  6 

3 Історико-георафічні аспекти 

формування і розвитку 

господарства України як 

складової економіки Європи та 

глобальної економіки 

4 2  4 

4 Зміна ролі України у світовому 

геоекономічному просторі у 

кінці ХХ на початку ХХІ ст 

4 2  6 

5 Тренди реструктуризації 4 2  6 
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економіки України та її 

перспективна участь у розвитку 

зеленої економіки світу та у 

четвертій промисловій 

революції 

6 Проблеми інтеграції України до 

Європейського економічного 

простору 

4 2  4 

7 Роль і значення економічного, 

соціально-економічного та 

суспільно-географічного 

районувань у системі 

регіонального розвитку. Моделі 

територіальної структури 

господарства України на різних 

етапах розвитку 

4 2  4 

Модуль 2 

8 Геоекономічні чинники, що 

впливають на розвиток України. 

Геоекономічний важіль України 

за функціональною теорією 

держави Гартшорна 

4 2  6 

9 Актуальні проблеми розвитку 

енергетики України в  умовах її 

декарбонізації  та розвитку ВДЕ 

    

10 Геоекономічний аналіз 

агробізнесу України 

    

11 Економічне зростання 

традиційних галузей 

промисловості України і сталий 

розвиток 

    

12 Зовнішньо-торгівельний баланс 

України. Критичний імпорт та 

проблеми імпортозаміщення 

 

    

13 Полюси росту економіки 

суспільно-географічних районів 

    

14 Регіональні екологічні 

проблеми України та шляхи їх 

вирішення 

    

15 Децентралізація економічної та 

соціальної сфери в  Україні для 

збалансованого місцевого 
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розвитку 

16 Проблема деокупації  

анексованих Росією територій 

та їх відбудова на нових 

соціально-економічних 

принципах 

    

 Всього год. 32 16 - 42 

 

4. Теми практичних, семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теорії геоекономіки: становлення та розвитку 

регіональної економіки (класичні та сучасні теорії). 

2 

2 Роль України у світовій економіці (основні 

макроекономічні показники) 

2 

3 Суть і особливості економічного районування і системі 

регіонального розвитку. Характеристика економічних 

районів України. 

4 

4 Геоекономічні та геополітичні аспекти реструктуризації 

паливно-енергетичного комплексу в Україні. 

2 

5 Зовнішньоекономічний баланс України. Критичний 

імпорт та проблеми імпортозаміщення (сем) 

2 

6 Полюси росту економіки різних регіонів України 2 

7  Розробка моделі геопросторового розвитку 

територіальної громади. 

2 

 

6. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни викоритовуються такі 

методи навчання: 

1. Лекція. 

2. Дискусія 

3. Порівняльний. 

4. Дослідницький. 

5. Самоперевірки і самоаналізу. 

 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Контроль здійснюється за результатами іспиту. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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 Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Іспит 

А 90 – 100 5 відмінно 

В 81-89 
4 

дуже добре 

С 71-80 добре 

D 61-70 
3 

задовільно 

Е  51-60 достатньо 

 

 

8. Рекомендована література 

Базова: 

1. Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. з 

англ.; Передмова та розділ «Україна О. Шаблія. – К.:Либідь, 2004. – 

740 с. 

2. Жан К., Савона П. и др. Геоэкономика. Господство экономического 

пространства. – М., 1997, - 207 с. 

3. Милана Горенштейн. Паралельные миры. Геоэкономика, 2010. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.proza.ru/2010/07/24/923 

4. Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / Упорядник та 

автор біографічних статей проф. О. Шаблій. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. 

І. Франка, 2007. – 1008 с. 

5. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / 

С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін. – К.: КНЕУ, 2008. 

– 992 с. 

6. Шаблій О. Суспільна географія : у 2-х кн. / О. Шаблій. — Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2015. — Кн. 1. — 814 с.; Кн. 2. — 706 с. 

 

Допоміжна: 

1. Голіков А. П., Казакова Н. А., Шуба О. А.Економіка України: навч. 

посібн. – К.: Знання, 2009. – 286 с. 

2. Дергачев В. Геоэкономика (Современная геополитика) / В. Г. Дергачев. 

– К.: ВІРА-Р. 2002. – 512с.  

3. Захарченко В. І. Трансформаційні процеси у промислових 

територіальних системах України. – Вінниця: Гіпаніс, 2004. – 547 с. 

4. Соціально-економічна географія України: навч. посібник / за ред. 

О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 608 с. 

5. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / 

А. С. Філіпенко, В. С. Будін, А. С. Гальчинський та ін.. – К.: - Либідь, 

2002. – 204 с. 

6. Форд Г. Моя жизнь – мои достижения. – К.: Грайлик, 1993. – 204 с. 

http://www.proza.ru/2010/07/24/923
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Інформаційні ресурси: 

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.ukrstat.gov.ua. 

2.  World Bank / Data / Indicators[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.wb.com. 

 

8.ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

Форма підсумкового контролю успішності – іспит. 


