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Анотація  навчальної   дисципліни:  

Курс спрямований на всебічне ознайомлення студентів з особливостями державної території і 

кордонів України, суспільно-географічними параметрами адміністративно-територіального устрою 

держави, демогеогафічною та етногеографічною ситуацією в державі, розміщенням населення, 

галузевою та територіальною структурою господарства України. Значна увага приділяється 

формуванню в студентів-географів цілісної системи знань щодо сучасної економіко-географічної 

ситуації та Україні та аналізу тенденцій її розвитку. Розглядаються районні соціально-економічні 

відмінності та проблеми збалансованого регіонального розвитку. 

 

Результати навчання: 

 знати: 

особливості формування та суспільно-географічні параметри державної території та кордонів 

України; суспільно-географічні особливості адміністративно-територіального устрою України; 

демографічні особливості та етнічну структуру населення України, регіональні відмінності його 

розміщення; основні риси галузевої структури і територіальної структури господарства України; 

тенденції динаміки виробництва в основних секторах української економіки; основні суспільно-

географічні риси та перспективи розвитку економічних районів України; структуру та проблеми 

оптимізації зовнішніх зв’язків. 

 вміти: 

проводити реферування наукової політико- й економіко-географічної українознавчої літератури; 

здійснювати пошук статистичної та довідкової інформації для оцінки політико-географічних 
проблем та економіко-географічних процесів в Україні; робити самостійний економіко-

географічний аналіз стану та перспектив окремих галузей господарства та виробництв України, 

визначати оптимальні напрями розвитку економічних районів України. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу «Економічна та соціальна географія України».є всебічне ознайомлення студентів 

з особливостями територіальної організації соціально-економічної сфери України. 

Завданням навчального курсу «Економічна та соціальна географія України» є: 

- формування в студентів-географів цілісної системи знань щодо економіко-географічної 

ситуації в Україні та економіко-географічного українознавчого мислення;  

- підготовка студентів до проведення самостійних економіко-географічних українознавчих 

досліджень. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

- особливості формування та суспільно-географічні параметри державної території та 

кордонів України;  
- суспільно-географічні особливості адміністративно-територіального устрою України; 

- демогеографічні та етногеографічні проблеми України; розселення населення та 

розміщення поселень; 
- історико-географічні та природно-ресурсні передумови розвитку господарства України; 

- основні риси галузевої структури і територіальної структури господарства України; 

- тенденції динаміки виробництва в основних секторах української економіки; 
- основні суспільно-географічні риси та перспективи розвитку суспільно-географічних 

районів України; 

- структуру та проблеми оптимізації зовнішніх зв’язків.  

вміти:  

- проводити реферування наукової економіко-географічної українознавчої літератури; 

- здійснювати пошук статистичної та довідкової інформації для оцінки економіко-
географічних процесів в Україні; 

- робити самостійний економіко-географічний аналіз стану та перспектив окремих 

виробництв України; 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Предмет суспільної географії України, її місце в системі наук. Державна 

територія і Державний кордон України.  

Місце суспільної географії України в системі географічних наук і географічного українознавства. 

Поняття державної території. Структура державної території України, особливості її формування та 

суспільно-географічні параметри. Політико- і економіко-географічне положення України. Проблеми 

делімітації, демаркації і функціонування різних ділянок Державного кордону України. 

Тема 2. Столиця й адміністративно-територіальний устрій України. 

Суспільно-географічні функції столиць. Географічна характеристика м.Києва як столиці України. 

Структура і географічні проблеми функціонування адміністративно-територіального устрою України. 

Перспективи вдосконалення адміністративно-територіального устрою України. 

Змістовий модуль 2. 

Тема. 3. Демогеографічна ситуація в Україні.  

Історичні й суспільно-географічні передумови демографічної кризи в Україні. Депопуляція 

населення: початки, динаміка, регіональні відмінності. Незрівноваженість статево-вікової структури 

населення України. Шлюбність і розлучуваність у регіональному вимірі. Міграції і трудові сезонні 

закордонні поїздки населення як соціально-демографічна проблема. 

 

Тема 4. Етногеографія сучасної України.  

Суб’єкти етногеографічних взаємин в Україні. Частка етнонаціональних спільнот і груп в структурі 

населення та її динаміка. Географія українського етносу та етнонаціональних меншин. Етнографічні 

групи українського народу. Структура населення України за рідною мовою та її регіональні 

особливості. 

 

Тема 5. Географія зарубіжних українців. 

Дві групи зарубіжні українців: українська діаспора та автохтонне українське населення у суміжних 

сусідніх державах. Географія західної української діаспори. Найбільші українські громади в Західній 

Європі, Північній та Південній Америці. Особливості розселення, соціального складу та збереження 

самобутності українців західної діаспори. Географія східної української діаспори: тенденції 

зменшення людності, рівень асиміляції. Розселення українців в прикордонних районах сусідніх 

держав.  

Тема 6. Розміщення населення України й географія поселень 

Історично-географічні передумови заселення території України. Регіональні відмінності густоти 

населення України. Густота сільського і міського населення. Типи сільських і міських поселень, 

особливості їхнього розміщення. Класифікація міст за людністю. Розміщення великих, середніх та 

малих міст України. Проблеми звуження сільського розселення внаслідок демографічної кризи. 

Змістовий модуль 3. 

Тема 7. Загальні риси галузевої структури промисловості України. Паливно-

енергетичний комплекс (ПЕК) 



Тип галузевої структури господарства України. Галузеві пропорції і диспропорції в промисловості 

України. Структурні зрушення в промисловості початку ХХІ ст. Проблеми оптимізації галузевої 

структури промисловості України.Структура ПЕК України. Рівень забезпеченості України 

стратегічними енергоносіями. Динаміка виробництва галузей ПЕК. Структурні зрушення в паливній 

промисловості та електроенергетиці. Територіальна організація галузей паливної промисловості та 

електроенергетики. Проблеми енергозбереження. 

Тема 8. Металургійна промисловість України 

Місце в чорної і кольорової металургії в структурі промисловості. Природно-ресурсні та історико-

географічні передумови розвитку металургії України. Динаміка обсягів виробництва. Територіальна 

організація чорної і кольорової металургії. Проблеми і перспективи галузі.  

Тема 9. Машинобудування України. 

Місце машинобудування в структурі промисловості україни. Галузевий склад. Стан наукомістких 

галузей машинобудування україни. Динаміка виробництва. Економіко-географічні аспекти кризових 

явищ. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи галузі.  

Тема 10. Хімічна промисловість Лісова і деревообробна промисловість. Промисловість 

будівельних матеріалів. 

Місце в структурі промисловості. Галузевий склад. Динаміка виробництва. Територаільна організація 

хімічної, нафтохімічної і хіміко-фармацевтичної промисловості. Перспективи галузі.Місце галузей в 

структурі промисловості. Природно-ресурсні передумови. Галузевий склад. Динаміка виробництва. 

Кризові явища. Територіальна організація і перспективи розвитку. 

Тема 11. Легка промисловість України. Агропромисловий комплекс України. 

Місце легкої промисловості в структурі промислового виробництва. Причини кризового стану легкої 

промисловості. Галузевий склад. Значення текстильної промисловості. Центри основних виробництв. 

Земельні ресурси України. Структура сільськогосподарських угідь. Динаміка розвитку рослинництва 

і тваринництва. Харчова промисловість: місце в структурі промисловості, галузевий склад, 

особливості розміщення. 

Тема 12. Транспорт та зовнішні зв’язки України.  

Місце транспорту в територіальній організації суспільства. Структура пасажирських та вантажних 
перевезень. Структура товарообігу й вантажообігу. Суспільно-географічні особливості основних 

транспортних галузей.  

Зовнішньоекономічні зв’язки України. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами і торгівлі послугами.  

Зовнішньополітичні зв’язки України. 

 

Змістовий модуль 4. 

Тема 13. Суспільно-географічне районування України: мета, завдання, історичні 

підходи. Місце Столичного макрорайону в суспільно-географічному розвитку України. 

Поняття економічного районування. Види економічного районування. Пізнавальні, освітні та 
практичні цілі суспільно-географічного районування.  

Столичний суспільно-географічний район: розташування, параметри, місце в територіальній 

організації господарства. Демографічні і природоресурсні передумови. Провідні галузі. Перспективи 
літакобудування. Потенціал столичної промислової агломерації. Економічні вузли, проблеми і 

перспективи розвитку. 

 

Тема 14. Порівняльна характеристика Північно-Східного, Донецького, 

Придніпровського та Причорноморського суспільно-географічних районів. 



 

Порівняльна характеристика розташування, параметрів, місця Північно-Східного, Донецького, 

Придніпровського та Причорноморського суспільно-географічних районів в територіальній 

організації українського суспільства. Демографічні і природоресурсні передумови. Провідні галузі. 

Значення ракетно-космічної промисловості, літакобудування й транспортного машинобудування. 

Харківська промислова агломерація. Економічні вузли, проблеми і перспективи розвитку. 

Тема 15. Порівняльна характеристика Центрального, Карпатського, Подільського і 

Північно-Західного суспільно-географічних районів. 

Порівняльна характеристика розташування, параметрів, місця Центрального, Карпатського, 

Подільського і Північно-Західного суспільно-географічних районів в територіальній організації 

українського суспільства. Демографічні і природоресурсні передумови. Провідні галузі. Перспективи 

хімічної промисловості, харчової промисловості та сільськогосподарського машинобудування. 

Рекреаційний потенціал і перспективи розвитку туризму. Проблеми оптимізації галузевої структури.   

Тема 16. Макрорайонні суспільно-географічні відмінності і проблеми регіональної 

політики. 

Суспільно-географічне мікрорайонування як інформаційна основа регіональної політики, спрямованої на 

забезпечення збалансованого динамічного розвитку регіонів України. Ідентифікація основних регіональних 

політичних, демографічних та соціально-економічних загроз. Обґрунтування механізмів вирішення 

регіональних проблем. Основні напрями регіональної політики в розрізі макрорайонів України. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Предмет 

суспільної географії 

України, її місце в 

системі наук. Державна 

територія і Державний 

кордон України. 

 2      2     

Тема 2. Столиця й 

адміністративно-

територіальний устрій 

України. 

 2           

Разом за змістовий 

модуль 1 

 4           



Змістовий модуль 2  8           

Тема 3. Демогеографічна 

ситуація в Україні. 

 2           

Тема 4. Етногеографія 

сучасної України. 

 2           

Тема 5. Географія 

зарубіжних українців. 

 2           

Тема. 6. Розміщення 

населення України й 

географія поселень 

 2           

Змістовий модуль 3  12           

Тема 7. Загальні риси 

галузевої структури 

господарства України. 

ПЕК України 

 2      2     

Тема 8. Металургійна 

промисловість України. 

 2           

Тема 9. 

Машинобудування 

України. 

 2           

Тема 10. Хімічна 

промисловість Лісова і 

деревообробна 

промисловість. 

Промисловість 

будівельних матеріалів 

 2           

Тема 11. Легка 

промисловість України. 

Агропромисловий 

комплекс України 

 2           

Тема 12. Транспорт та 

зовнішні зв’язки України  

 2           

Змістовий модуль 4 . 

Тема 13. Соціально-

економічне районування 

України: мета, завдання, 

історичні підходи. 

Столичний економічний 

район.  

 2           

Тема 14. Порівняльна 

характеристика 

 1           



Північно-Східного, 

Донецького, 

Придніпровського та 

Причорноморського 

суспільно-географічних 

районів 

Тема 15. Порівняльна 

характеристика 

Центрального, 

Карпатського, 

Подільського і Північно-

Західного суспільно-

географічних районів  

 1           

Тема 16. Макрорайонні 

суспільно-географічні 

відмінності і проблеми 
регіональної політики 

 

 1           

Усього годин  
 32      8     

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  2 

2  4 

3  2 

4  2 

5  2 

6  4 

 

 

6. Самостійна  робота 

 

№ Назва теми Кількість 



з/п годин 

 Формування  державного кордону України з Росією 2 

 Формування  державного кордону з Польщею 2 

 Формування   державного кордону України з Румунією 2 

 Формування  державного кордону України з Словаччиною 2 

 Формування  державного кордону України з Угорщиною 2 

 Формування  державного кордону України з Білоруссю 2 

 Формування  державного кордону України з Молдовою 2 

 Регіональні відмінності географії українського етносу 2 

 Географія освіти й науки України 2 

10 Географія рекреаційного господарства України 2 

 Туристичні ресурси і туризм в Україні 2 

12 Зовнішньополітичні зв’язки України 2 

13 Зовнішньоекономічні зв’язки України 2 

  

Разом  

 

26 

 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальний підхід студент (-ка) реалізує в ході виконання практичних робіт. Виконання 

завдань передбачає підбір статистичних індикаторів, які найрепрезентативніше, на думку студента, 

характеризують сучасну економічну і соціальну ситуацію України з наступною аргументацією свого 

вибору (практична робота №1, завдання 6); індивідуальний аналіз рівня зайнятості економічно 

активного населення України в розрізі за статтю та місцем проживання (практична робота №2, 

завдання 4); аналіз трансформаційних змін у промисловості України за 1999-2010 рр. (практична 

робота №3, завдання 2) та обумовленість регіональних відмінностей в розподілі індекса промислової 

продукції (практична робота №3, завдання 3); аналіз структури діючих сільськогосподарських 

підприємств (господарські товариства, приватні підприємства, виробничі кооперативи, фермерські 

господарства, державні підприємства, підприємства інших форм господарювання) та переважання 

тих чи інших сільськогосподарських підприємств у різних регіонах країни (практична робота №5, 

завдання 1); з’ясування регіональних відмінностей в розподілі розподілу продукції сільського 

господарства за регіонами, станом на 2010 р. (практична робота №5, завдання 1) та зміни рівня 



рентабельності основних сільськогосподарських культур за 1999-2010 рр. (практична робота №5, 

завдання 4); виділення спільних та відмінних рис районування території України, на основі 

ознайомлення із варіантами економічного, соціально-економічного та суспільно-географічного 

районування території України, запропонованих різними авторами.  

8. Методи контролю 

 

Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання охоплюється процесом поточного 

контролю за виконанням практичних робіт та захистом на парі. Підставою для присвоєння 

найвищого балу є правильність відповіді, аргументованість висновків, своєчасність захисту.  

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит  Сума 

Практичні роботи 

 

Тестування №1 

 

Тестування №2 

50 100 
№1 №2 №3 №4 №5 №6  

13 балів 

 

13 балів 4 4 4 4 4 4 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 

50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

Шкала оцінювання: ВЗО, національна та ECTS 

 

Оцінка  ECTS Оцінка в балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 В 81-89 4 Дуже добре  



С 71-80 Добре Зараховано 

D 61-70 

3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

Для викладання курсу “Економічна і соціальна географія” використовуються навчальні 

підручники, посібники, робоча програма дисципліни.  

Рекомендації до виконання практичних робіт містяться в методичному посібнику “Завдання до 

виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” / укладач Лабінська 

Г.М. – Львів, 2009. – 47 с. (електронний варіант розміщений на сайті www.lnu.edu.ua) 

 

 

 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Заставний Ф.Д. Україна. Природа, населення, економіка / Ф.Д. Заставний. – Львів: Апріорі, 2011. – 504 с. 
2. Дністрянський М. С. Політична географія України. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 

2014. – 348 с. 
3. Дністрянський М. С. Етногеографія України. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с. 
4. Барановський М. О. Економічна та соціальна географія України: реальний сектор економіки. Навчальний посібник. 

Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2018. – 376 с.   

 

Допоміжна 

1. Атлас “Україна Промисловість та інвестиційна діяльність”. ― К.: Картографія, 2003. − 80 с. 
2. Гудзеляк І. Географія населення: Навч. посібник. − Л.: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. − 232 с. 
3. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і 

практика / За ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина. − Черкаси: ЧДТУ, 2006. − 315 с. 
4. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії // НАН України. 

Інститут економіки / За ред. В.Стешенко. – К., 2001. –  560 с. 
5. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. ― Л.: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 310 

с. 
6. Іщук С.І. Географія промислових комплексів. − К.: ІСДО, 1993. − 136 с. 
7. Ковтун В.В., Степанеко А.В. Города Украины: Экономико-географический справочник. − К.: Вища школа, 1990. − 

279 с.                   
8. Колодій А.Ф.  На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови 

демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона Калина, 2002. – 276 с. 

9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І.Дорогунцов, Т.А.Заяць, Ю.І.Пітюренко та 
ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. − Вид. 3-тє, без змін. − К.: КНЕУ, 
2008. − 992 с. 



10. Садова У., Семів Л. Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз.– Львів, 2000. – 264 с. 
11. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О.І. Вид друге, перероб. і доп. ― 

Л.: Світ, 2000. ― 680 с. 
12. Стешенко В., Рудницький О., Хомра О., Стефановський А. Демографічні перспективи України до 2026 р. – К.: Ін-т 

економіки НАН України, 1999. – 56 с. 
13. Філіпенко А.С., Букін В.С., Гальчинський А.С. та ін. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. 

― К.: Либідь, 2002. – 470 с. 
14. Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил. Навч. посібник. − Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. − 150 

с. 
15. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навч. посіб. − Одеса: Астропринт, 2001. − 560 с. 
16. www. ukrstat.gov.ua 

 

 

12. Інформаційні ресурси 

     

Нормативною базою вивчення дисципліни “Економічна і соціальна географія України” є 

програма, навчальний план та робоча програма дисципліни. Джерелами інформаційних ресурсів 

вивчення дисципліни є: 

- Інтернет; 

- Бібліотеки:  
 

1. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України: вул. Стефаника, 2; тел. 274-43-72: 

2. Львівська обласна наукова бібліотека: просп. Шевченка, 13;  тел. 274-02-26; 

3. Наукова бібліотека ЛНУ ім. Франка, метод. відділ: вул. Драгоманова, 17; тел. 296-42-41; 

4. Центральна міська бібліотека ім Лесі Українки: вул. Мулярська, 2а; тел. 272-05-81; 

5. Бібліотека Львівської комерційної академії: вул. Туган-Барановського, 10; тел. 279-76-40 

6. Бібліотека ЛІЕТ: м. Львів, вул. Менцинського, 8; тел. 242-02-62.  
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