АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
«РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ»
1. Мета: формування сучасного уявлення про необхідність оптимальної територіальної
організації регіону, країни, відповідно до розміщення продуктивних сил та раціонального
використання природних ресурсів із врахуванням соціальних та демографічних факторів.
Формування понять про принципи та методи економічного районування України, об’єктивні та
суб’єктивні аспекти районування.
2. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:
інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі
освіти, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог;
загальні компетентності: вміння організувати та обробляти інформацію з різних
картографічних джерел, підручників, посібників, монографій та наукових збірників для
теоретичних узагальнень і здобування знань про предмет і завдання розміщення продуктивних
сил та економічного районування, закони і закономірності розміщення продуктивних сил і
економічного районування;
спеціальні (фахові, предметні) компетентності: вміння при рішенні завдань обґрунтувати
розміщення продуктивних сил території України, сучасний стан та економічного районування
на регіональному і світовому рівнях, здатність до аналізу схем економічного районування з
точки зору найбільш об’єктивного відображення реального стану розміщення продуктивних
сил.
Формування вищезазначених компетентостей сприятиме ефективному функціонуванню
майбутніх фахівців у розмаїтті навчального та професійного середовища, мобільності і
конкурентоспроможності на ринку праці.
3. Зміст навчальної дисципліни:
Заліковий кредит 1.
Змістовий модуль 1.
Лекції
Тема 1. Вступ. Поняття про продуктивні сили та їх розміщення. Територіальний поділ
праці.
Тема 2. Передумови та фактори розміщення і територіальної організації продуктивних
сил.
Тема 3. Форми розміщення і територіальної організації продуктивних сил.
Тема 4. Методи економічного обґрунтування розміщення продуктивних сил. Концепція
сталого розвитку.
Тема 5. Особливості галузевої організації світового господарства.
Тема 6. Міжнародний територіальний поділ праці та світові зовнішньоекономічні
зв’язки.
Тема 7. Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил і
економічне районування України.
Тема 8. Нові тенденції в територіальній організації продуктивних сил і виробництва.
Схеми та проблеми економічного районування України.
Практичні
Тема 1. Розміщення продуктивних сил як наука. Основні поняття продуктивних сил та
принципи і закономірності їх розміщення.
Тема 2. Передумови і фактори розміщення і територіальної організації розміщення
продуктивних сил. Природні і демографічні умови. Фактори: сировинний, енергетичний,
водний, земельний, лісовий, транспортний та інші.
Тема 4. Методи економічного обґрунтування (території просторової економіки, «кілець
Тюнера», «граток Кристаллера») розміщення продуктивних сил.

Тема 5. Особливості галузевої організації світового господарства (паливно-енергетичний
комплекс, промисловість, сільське господарство, транспорт), його геопросторова структура.
Тема 6. Міжнародний територіальний поділ праці та світові зовнішньоекономічні зв’язки
України. Типологія країн.
Тема 7. Регіональні особливості територіальної організації та нові тенденції розміщення
продуктивних сил України.
Тема 8. Поняття економічного регіону. Економічне районування України.
4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40
аудиторних годин (20 лекційних, 20 практичних годин), 80 годин самостійної та індивідуальної
роботи.
5. Форма підсумкового контролю: залік.
6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання
цієї навчальної дисципліни: Касіяник І. П. – кандидат географічних наук, доцент; Гарбар В. В. –
кандидат географічних наук.
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