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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Геоекономіка: наука і 

освіта” 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів   

– 4 

Галузь знань: 

01Освіта 
Денна форма навчання 

Модулів – 3  Спеціальність: 

014Середня освіта 

(географія) 

 

Блоків змістових 

модулів – 3 
Рік підготовки – третій 

Загальна кількість 

годин – 120 Спеціалізація:  

 

Семестр – 6 

Лекції – 48 год.  
Тижневих годин 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3,38 Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

Практичні, семінарські 

– 16 год. 

Самостійна робота – 

54 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить 1,18 

 

  



Навчальна  дисципліна “Геоекономіка: наука і освіта” укладена відповідно до 

освітньої програми підготовки бакалаврів освіти  за спеціальністю 014 

Середня освіта (географія) дає можливості використання геоекономічних 

підходів для викладання суспільної географії,   формує вміння студентів для 

самостійного аналізу впливу науково-технічного прогресу на розвиток 

економіки країн і регіонів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: Сформувати у студентів бачення ролі сучасної науки у розвитку 

та структурних змінах світової економіки, показати складні виклики для 

науки та освіти з початком четвертої промислової революції. 

 Завдання: Показати значення геоекономіки для розуміння суспільно-

географічних процесів та її зв’язки з іншими науками; відобразити 

відповідності рівня розвитку науки і освіти соціально-економічному 

потенціалу країн світу; ознайомити студентів з інноваційними технологіями, 

що визначатимуть тренди розвитку економіки у ХХІ ст. 

  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: концептуальні засади та основні поняття геоекономіки; зміст і 

значення чотирьох науково-технічних (промислових) революцій; основні 

регіони і світові центри розвитку науки та освіти; тенденції наукових 

досліджень і досягнень, що визначатимуть економічний та соціальний 

розвиток людства; 

вміти:  застосовувати досягнення основних напрямків і наукових шкіл 

геоекономіки для вдосконалення суспільно-географічних досліджень; 

визначати рейтинги країн світу за рівнем розвитку науки та освіти та 

інноваційними технологіями; використовувати міжпредметні зв’язки із 

фізикою, хімією, біологією, інформатикою для визначення прикладного 

значення сучасних наукових досліджень 

Навчальний курс охоплює 4 кредити (120 год.), містить 48 лекційних 

годин 16 год. семінарських і практичних занять та 54 год. самостійної 

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

3,38 год. самостійної роботи. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Особливості формування і розвитку геоекономіки як 

міждисциплінарної науки. Сучасні наукові школи і центри. 

 

Тема 1. Зародження геоекономічних досліджень в часи пізнього 

середньовіччя (Відродження) та епоху розвитку капіталізму. 



 

Тема 2. Історико-географічний аналіз геоекономічних процесів та ідей 

у світі. Країни і регіони зародження паперових грошей, банківської і біржової 

систем. 

Тема 3. Роль географічної і картографічної науки у подоланні опору 

простору та формування єдиного світового ринку. Важливі помилки 

античних вчених, що сповільнили розвиток цивілізації. 

Тема 4. Формування сучасних напрямів і наукових шкіл геоекономічних 

досліджень у світі.  

Тема 5. Розвиток геоекономічної науки у США та західноєвропейських 

країнах (Франція,Італія, Велика Британія, Німеччина). 

Тема 6. Геоекономічні дослідженя у країнах Центрально-Східної Європи 

та Південно-Західної Азії (Польща, Україна, Росія, Туреччина, Іран, арабські 

країни ОПЕК, Ізраїль) 

Тема 7. Формування геоекономічних шкіл у країнах нової 

індустріалізації (Китай, Індія, Бразилія). 

Тема 8. Основні напрями досліджень лауреатів Нобелівської премії у 

галузі економічних наук у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

  

Змістовий модуль 2 

Рівень розвитку науки і освіти та соціально –економічний потенціал 

держав та регіонів світу. Інноваційний потенціал. 

 

Тема 9. Рейтинги країн світу за рівнем розвитку науки і освіти. 

Тема 10. Індекси інноваційного розвитку. Географія торгівлі науково-

технічними розробками. 

Тема 11. Особливості розміщення та рейтинги провідних науково-

освітніх кластерів та центрів у світі. 

Тема 12. Структура техно- і соціополісів, їх макро- і мікрогеографія. 

Тема 13. Відповідність кваліфікаційних напрямків підготовки фахівців 

секторальній структурі економіки країн світу. 

Тема 14. Тренди регіональних змін у розвитку науки та освіти у світі. 

Роль соціальних мереж та мережевих структур. 

Тема 15. Четверта промислова революція і створення штучного 

інтелекту – геоекономічні виклики ХХІ століття. 

Тема 16. Цивілізаційний підхід в геоекономіці. Історична, сучасна та 

майбутня роль цивілізацій. Моделі глобального розвитку. 

 

Змістовий модуль 3. 

Сучасні галузеві наукові дослідження та їх вплив на геоекономічні 

процеси у світі. Поєднання науки, освіти, нових технологій і 

виробництва.  

 



Тема 17. Інноваційні компанії і кластери,  винахідники і менеджери 

наукових досліджень («Майкрософт» - Б. Гейтс, «Аpplе» - С. Джобс, 

«Фейсбук» - М. Цукерберг, «Тесла», «Спейс – Х» - І. Маск, Р. Бренсон)  

Тема 18. Проникнення систем копіювання і комп’ютерного редагування 

у виробництво, перехід окремих галузей і виробництв на 3D друк. 

Тема 19. Сланцева революція у видобутку вуглеводнів. Можливість 

використання біотехнологій у гірничо-видобувній промисловості. 

Тема 20. Використання карбону для створення конструкційних 

матеріалів. Можливості використання графенових технологій. Петрургія. 

Тема 21. Науково-технологічні та екологічні аспекти виробництва, 

споживання та утилізації пластиків. 

Тема 22. Паризька кліматична угода  та напрямки наукових досліджень 

глобальних змін клімату. Нові технології в енергетиці. 

Тема 23. Наукові засади зеленої економіки. Четверта промислова 

революція у сільському господарстві і створення вертикальних ферм. 

Тема 24. Інформація як провідний продукт у сучасній світовій економіці. 

Наукові, інформаційні та соціальні мережі. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тема Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 лк пр, сем. лаб. ср 

Модуль 1 

1 Зародження геоекономічних 

досліджень в часи пізнього 

середньовіччя та епоху 

розвитку капіталізму. 

2   2 

2 Історико-географічний аналіз 

геоекономічних процесів та 

ідей у світі.  

2 2  2 

3 Роль географічної і 

картографічної науки у 

подоланні опору простору та 

формування єдиного світового 

ринку. 

2   2 

4 Формування сучасних напрямів 

і наукових шкіл геоекономічних 

досліджень у світі. 

2   3 

5 Розвиток геоекономічної науки 

у США та західноєвропейських 

країнах. 

2 2  2 

6 Геоекономічні дослідженя у 

країнах Центрально-Східної 

2   2 



Європи та Південно-Західної 

Азії 

7 Формування геоекономічних 

шкіл у країнах нової 

індустріалізації. 

2   2 

8 Основні напрями досліджень 

лауреатів Нобелівської премії в 

галузі економічних наук 

2   2 

Модуль 2 

9 Рейтинги країн світу за рівнем 

розвитку науки і освіти. 

2   3 

10 Індекси інноваційного 

розвитку. Географія торгівлі 

науково-технічними 

розробками. 

2   2 

11 Особливості розміщення та 

рейтинги провідних науково-

освітніх кластерів та центрів у 

світі. 

2 2  2 

12 Структура технополісів, їх 

макро- і мікрогеографія. 

2   2 

13 Відповідність кваліфікаційних 

напрямів підготовки фахівців 

секторальній структурі 

економіки країн світу. 

2 2  2 

14 Тренди регіональних змін у 

розвитку науки та освіти у світі. 

Роль соціальних мереж та 

мережевих структур. 

2   2 

15 Четверта промислова революція 

і створення штучного інтелекту 

– геоекономічні виклики ХХІ 

століття. 

2 2  3 

16 Цивілізаційний підхід в 

геоекономіці. Історична, 

сучасна та майбутня роль 

цивілізацій. Моделі 

глобального розвитку. 

2   2 

Модуль 3 

17 Інноваційні компанії і кластери,  

винахідники і менеджери 

наукових досліджень. 

2 2  3 

18 Проникнення систем 

копіювання і комп’ютерного 

2   2 



редагування у виробництво, 

перехід окремих галузей і 

виробництв на 3D друк. 

19 Сланцева революція у 

видобутку вуглеводнів. 

Можливість використання 

біотехнологій у гірничо-

видобувній промисловості. 

2 2  3 

20 Використання карбону для 

створення конструкційних 

матеріалів. Можливості 

використання графенових 

технологій. Петрургія. 

2   2 

21 Науково-технологічні та 

екологічні аспекти 

виробництва, споживання та 

утилізації пластиків. 

2   2 

22 Паризька кліматична угода  та 

напрями наукових досліджень 

глобальних змін клімату. Нові 

технології в енергетиці.  

2 2  3 

23 Наукові засади зеленої 

економіки. Четверта 

промислова революція у 

сільському господарстві і 

створення вертикальних ферм. 

2   2 

24 Інформація як провідний 

продукт у сучасній світовій 

економіці. Наукові, 

інформаційні та соціальні 

мережі. 

2   2 

 Всього год. 48 16 - 54 

 

4. Теми практичних,семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Моделі геоекономічних систем  у різні етапи розвитку 

людства. 

2 

2 Аналіз геоекономічних праць  американських та 

європейських вчених 

2 

3 Рейтинги вузів світу та їх вплив на геоекономічне 

значення країн 

2 

4 Напрямки фахової підготовки студентів у провідних 2 



вузах світу 

5 Основні риси та проблеми впровадження четвертої 

промислової революції 

2 

6 Географія інноваційних компаній та технополісів. 2 

7 Вплив сланцевої революції на паливно-енергетичний 

баланс світу 

2 

8  Розробка моделі геопросторового розвитку 

альтернативної енергетики в регіоні. 

2 

 

6. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни викоритовуються такі 

методи навчання: 

1. Лекція. 

2. Дискусія 

3. Порівняльний. 

4. Дослідницький. 

5. Індивідуальної роботи 

6. Самоперевірки і самоаналізу. 

 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Контроль здійснюється за результатами іспиту. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 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. – Москва, 1997, - 207 с. 

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

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

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


4. Шаблій О. І. Нові тенденції геопросторової організації інформаційного 

суспільства / О. Шаблій // Географічна наука і практика: виклики епохи: 

Матер. міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю географії у 

Львівському університеті. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — Том 1, С. 25 

– 30. 

5. 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., Дейнека О. Г., Позднякова Л. О. Черномаз П. О. 

Регіональна економіка та природокористування: Навчальний посібник / 

за ред. А. П. Голікова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 352 с. 

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

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

2002. – 204 с. 

 

 

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 – залік. 

 

 


