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1.Загальна інформація. 

Назва дисципліни Географія України: сучасний стан та інтеграційні 

процеси 

 

Викладачі 1) доктор географічних наук, професор, завідувач 

кафедри  Джаман  Василь  Олексійович; 

2) доктор географічних наук, доцент, доцент 

кафедри Заячук  Мирослав  Дмитрович 

Контактні телефони 1) 0958758881 

2) 0506663909 

e-mail 1) vasyl_dzhaman@ukr.net 

2) m.zayachyk@chnu.edu.ua 

 

Формат дисципліни семестровий (весняний семестр) 

Обсяг дисципліни 3 кредити/ 90 годин 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

 

Консультації 1) Джаман В.О.: вівторок  14.30 – 15.30, 

2) Заячук М.Д.:  четвер      13.30 – 14.30. 

 

2. Анотація до курсу. 

Навчальна дисципліна ―Географія України: сучасний стан та інтеграційні 

процеси ‖ належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім 

рівнем ―бакалавр‖. Вона забезпечує формування у студентів професійно-

орієнтованої компетентності системного суспільно-географічного і 

регіонального дослідження своєї Батьківщини та спрямована на засвоєння 

теоретичних і практичних знань про суспільно-географічне положення України, 

її геополітичні та геоекономічні вектори розвитку; природно-ресурсний 

потенціал розвитку її господарства і життєдіяльності населення; сучасні 

проблеми і перспективи народонаселення; розвиток і розміщення провідних 

галузей і міжгалузевих комплексів; суспільно-географічні райони; місце 

України у світовій спільноті, зовнішні зв‘язки України, перспективи виходу на 

європейський і світовий ринки та інтеграцію в міжнародні (європейські та 

світові) організації. 
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3. Мета і завдання курсу. 

Мета: глибоке і всебічне суспільно-географічне вивчення території 

України, сформувати цілісне світобачення, з‗ясувати місце України у 

світовому суспільстві, проблеми та перспективи інтеграції України у 

світову систему міжнародних зв‘язків та її участі в інтеграційних 

процесах. 

Завдання: 

 Охарактеризувати суспільно-географічне положення України з усіма 

взаємозв‘язками його складових та історико-географічні особливості 

формування території держави; 

 Визначити геополітичні та геоекономічні пріоритети України; 

 Проаналізувати запаси природних ресурсів України з точки зору 

    збалансованого розвитку господарства і раціонального 

природокористування; 

 Проаналізувати динаміку чисельності, природний та механічний рух 

населення України, особливості його розселення та національного 

складу; 

 Дати загальну характеристику господарства України, проаналізувати 

особливості його галузевої і територіальної структур, рівнів соціально-

економічного розвитку регіонів; 

 Проаналізувати чинники формування і функціонування, сучасний стан, 

територіальну організацію, проблеми та перспективи розвитку 

міжгалузевих комплексів України; 

 Проаналізувати суспільно-географічні макрорайони України; 

 Розглянути сучасний стан, проблеми та перспективи міжнародних 

відносин України в контексті євроатлантичної інтеграції; 

 Розкрити основні види зовнішніх зв‘язків України та інтеграційні 

процеси в світосистему. 

 



4. Результати навчання (компетентності). 

    У результаті вивчення курсу студенти повинні 

     Знати: 

 основні риси і особливості суспільно-географічного положення України, її 

геополітичні та геоекономічні вектори; 

 зміст, сучасний стан та регіональні особливості демографічних, 

розселенських, міграційних та етнічних процесів в Україні; 

 особливості господарського освоєння території України; 

 основні риси господарства України: сучасний стан, особливості його 

галузевої й територіальної структури, рівні регіональної економічної та 

соціальної безпеки; 

 закономірності розміщення, географію та сучасний стан розвитку різних 

галузей виробничої та соціальної сфер; 

 особливості та проблеми економічного і соціального становища, а також 

перспективи розвитку суспільно-географічних макрорайонів України; 

 участь України в міжнародних організаціях, основні етапи євроінтеграції 

України; 

 основні напрями та риси різних видів зовнішніх зв‘язків України, 

інтеграційні процеси в світоситему. 

Вміти: 

 давати оцінку суспільно-географічного положення території; 

 давати соціально-економічну оцінку природних умов і запасів природних 

ресурсів з метою збалансованого розвитку держави і раціонального 

природокористування; 

 аналізувати демографічні, розселенські, міграційні та етнічні процеси в їх 

взаємозв‘язку; 

 аналізувати компонентну і територіальну структуру галузевих і 

міжгалузевих комплексів; 

 здійснювати комплексний суспільно-географічний аналіз макрорайонів та  

визначати проблеми і перспективи їх розвитку; 



 означити основні напрями розвитку України в міжнародному просторі; 

 розкрити суть взаємин України з міжнародними організаціями та 

перспектив транскордонного співробітництва; 

 вказати на позитивні і негативні аспекти глобалізаційних процесів для 

України; 

 визначати роль ТНК в глобальній економіці та вплив їх на господарство 

України. 

Універсальні компетенції. Здатність застосовувати базові знання 

фундаментальних наук в обсязі, необхідному для засвоєння географічних 

особливостей процесів соціально-економічного розвитку своєї країни. Здатність 

вчитися і саморозвиватися, бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість 

навчатися впродовж життя. Прагнення до забезпечення сталого розвитку 

суспільства та прагнення до збереження природного середовища. Здатність 

виступати з усними повідомленнями, ставити запитання, дискутувати, 

працювати в команді, вести ділове спілкування в усній або в письмовій формі. 

Здатність до пошуку, аналізу й відбору необхідної інформації. 

Ключові компетенції. Базові знання з економічної та соціальної географії 

України. Базові уявлення про територіальну організацію суспільства. 

Особливості процесів інтеграції, глобалізації економічного і соціального 

розвитку людства. Ступінь оволодіння знаннями, уміннями та навичками, 

необхідними для здійснення самостійної пізнавальної діяльності. Створення 

цілісних образів географічних об‘єктів (регіонів). Вміти здійснювати 

географічний аналіз процесів глобалізації та їх прояву в Україні.  Оперування 

географічними поняттями (загальними та частковими) як формою логічного 

мислення, що відображає головну суть і зв‘язки географічних об‘єктів, процесів 

і явищ суспільно-географічного характеру в Україні та світі. Опанування 

процесом встановлення причинно-наслідкових зв‘язків та закономірностей на 

світовому та державному рівнях. Вміти здійснювати суспільно-географічний 

аналіз євроінтеграційних процесів в Україні. Формування у студентів системи 

емпіричних знань про сучасний стан і просторово-часові особливості 



зовнішньоекономічної діяльності України. Формування основ географічного 

бачення світу, що зумовлено взаємодією індивідуального сприйняття довкілля 

та сучасного науково-географічного інтегрованого відображення світу.  

Здатності працювати з проєктами глобального розвитку з 

використанням системного підходу; демонструвати знання і розуміння 

наукових фактів, концепцій та теорій географічної глобалістики; застосовувати 

літературні, картографічні та статистичні методи; демонструвати творчий та 

інноваційний потенціал; розуміти і враховувати соціальні, екологічні, 

економічні міркування, що впливають на становлення світового порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Організація навчання. 

Вид заняття Обсяг курсу 

Загальна кількість годин 90 

у т.ч.:  

лекції 15 

практичні роботи (семінарські) 15 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу: 

 

Семестр весняний 

Нормативний/вибірковий вибірковий 

Форма контролю залік 

 

Тематика курсу 

 

Змістовий модуль 1.  Економічна і соціальна географія України. 

 

Форма 

заняття 

Тема заняття Основні питання Час 

(год.)          

Лекція 1 Вступ. Суспільно-

географічне 

положення України. 

Економічна оцінка 

запасів природних 

ресурсів України. 

1.Формування території і кордонів 

держави. 2.Державний та 

адміністративно-територіальний 

устрій, форма правління. 3.Оцінка 

сучасного суспільно-географічного 

положення України. Основні 

міждержавні транспортні 

магістралі. Господарський 

потенціал суміжних країн. 

Геополітичні аспекти взаємодії з 

іншими державами. Еколого-

географічне положення. 4.Види 

природних ресурсів, їх 

класифікація, методика 

економічної оцінки. 

5.Територіальні відміни 

поширення і забезпеченості 

природно-ресурсним потенціалом. 

6.Проблеми раціонального 

використання природних ресурсів. 

2 

Практична 

робота 1 

Вплив природно-

ресурсного 

потенціалу, 

соціально-

економічних умов і 

1.Визначити абсолютні величини і 

компонентну структуру природно-

ресурсного потенціалу (ПРП) 

регіонів України. 2.Оцінити вплив 

ПРП на розвиток і формування 

2 



чинників на рівень 

економічного 

розвитку території. 

галузевої структури господарства. 

3.Визначити просторові 

особливості рівня забезпеченості 

ПРП. 4.Оцінити вплив соціально-

економічних умов і чинників на 

рівень розвитку регіонів України. 

Лекція 2 Населення України. 1.Сучасні тенденції розвитку 

демографічних процесів в Україні: 

динаміка чисельності населення, 

природний рух населення, міграції, 

демографічна політика. 

2.Розселення населення: густота 

населення, міське розселення і 

урбанізаційні процеси, сільське 

розселення і проблема депресивних 

територій. 3.Трудові ресурси: 

зайнятість (галузева, 

територіальна), рівень зайнятості, 

проблема безробіття, трудова 

міграція, ринок праці. 

2 

Практичне 

заняття 2 

(семінар) 

Етногеографія 

України. 

1.Національний та етнічний склад 

населення: регіональні відміни і 

причини їх виникнення. 2.Етнічна 

різноманітність та її просторові 

особливості. 3.Історико-

географічні землі України. 

4.Національні меншини та їхня 

географія в Україні. 5.Георелігійна 

ситуація. 6.Географія української 

діаспори: хвилі, напрямки, 

причини, масштаби.  

2 

Лекція 3 Загальна 

характеристика 

господарства 

України. 

1.Історія розвитку господарського 

комплексу України (ХІХ-80-і роки 

ХХ ст..). 2.Розвиток економіки 

України у 90-х роках ХХ ст. 

Причини економічної кризи. 

3.Розвиток економіки України у 

ХХІ ст. 4.Секторальна структура 

економіки України на сучасному 

етапі її розвитку: галузева 

структура, основні міжгалузеві 

комплекси. 5.Первинний сектор 

економіки. 

2 

Практичне 

заняття 3 

Вторинний і 

третинний сектор 

1.Паливно-енергетичний комплекс 

і паливно-енергетичний баланс 

2 



(семінар) економіки України 

(тенденції, проблеми, 

географія, 

перспективи). 

України. 2.Металургійний та 

машинобудівний комплекси 

України. 3.Лісопромисловий та 

агропромисловий комплекси 

України. 4.Соціальний комплекс. 

5.Транспортний комплекс України. 

Лекція 4 Суспільно-

географічне 

районування і 

територіальна 

організація 

господарства  

України. 

1.Теоретико-методологічні основи 

суспільно-географічного 

районування. 2.Сучасний стан і 

схеми інтегрального суспільно-

географічного районування 

України. 3.Конструктивна роль 

суспільно-географічного 

районування. 4.Суспільно-

географічна концепція 

регіонального розвитку України. 

5.Концепція раціонального 

розміщення продуктивних сил 

України. 

2 

Практичне 

заняття 4 

(семінар) 

Територіальний 

поділ праці й 

спеціалізація 

суспільно-

географічних 

районів. 

1.Географічний поділ праці і 

суспільно-географічне 

районування. 2.Комплексна 

суспільно-географічна 

характеристика регіонів: 

а)Столичного, б)Донецького, 

в)Придніпровського, 

г)Центрального, д)Подільського, 

е)Причорноморського, є)Північно-

Східного, ж)Карпатського, 

з)Північно-Західного. 

2 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародні відносини та інтеграційні процеси 

 

Лекція 5. Україна в 

геополітичному 

просторі. 

1.Геополітична структура 

сучасного світу  

2. Місце України на сучасній 

геополітичній карті світу 

3. Основні вектори сучасної 

української геополітики 

2 

Лекція 6 Україна в 

міжнародних 

організаціях 

1. Політичні міжнародні 

організації. 

2.Економічні міжнародні 

організації. 

3.Міжнародні організації 

змішаного типу. 

2 



4. Євроатлантична інтеграція 

України ( ЄС, НАТО). 

Практична 

робота 5 

(семінар) 

Політична 

глобалізація 

Індекс політичної глобалізації. 2 

Лекція 7 Економіка України в 

міжнародному поділі 

праці 

1. Конкурентні переваги України 

на світовому ринку 

сільськогосподарської продукції, 

рудної сировини і металів. 

2. Сучасні тенденції та 

регіональні відмінності розвитку 

енергетики України. 

3. Замкнутий технологічний цикл 

розроблення і виробництва літаків в 

Україні, експорт та імпорт 

авіаракетної техніки. 

4. Виробництво автомобілів, 

сільськогосподарської техніки, 

тенденції розвитку, міжнародне 

кооперування. 

5. Місце України в глобальних 

ланцюгах доданої вартості 

виробництва та реалізації 

електронної продукції. 

6. Виробництво фармацевтичної 

продукції та побутової хімії: 

чинники та особливості 

розташування підприємств. 

7. Особливості розвитку й 

просторової організації виробництв 

меблів, текстилю, одягу, взуття, 

продуктів харчування. 

8. Міжнародні транспортні 

коридори на території України. 

9. Офшорна розробка 

програмного забезпечення в 

Україні. 

10. Ресурсний потенціал і 

перспективи розвитку 

рекреаційного комплексу в Україні 

11. Місце України на світовому 

ринку інвестицій і запозичень. 

12. Сучасні форми просторової 

організації виробництва товарів і 

послуг в Україні. 

2 



13.Досвід реалізації планів 

сталого (збалансованого) розвитку в 

різних країнах та стратегія 

збалансованого розвитку України 

Практична 

робота 6 

(семінар) 

Україна у світових 

рейтингах 

Індекси інклюзивного розвитку, 

глобальної 

конкурентноспроможності, легкості 

ведення бізнесу, розвитку 

людського потенціалу, економічної 

свободи, сприяння торгівлі, 

ефективності логістики, військового 

потенціалу, освіти, прав власності, 

конкурентноспроможності ІТ, 

багатовимірної бідності. 

3 

Лекція 8 Глобальні проблеми 

і їх прояв в Україні. 

Демографічна, енергетична, 

продовольча, війни і миру та інші 

проблеми. 

 

1 

Практична 

робота 7 

(семінар) 

Збалансований 

розвиток 

Індикатори Стратегії 

збалансованого розвитку. 

2 

 

Зміст завдань самостійної роботи: 

Модуль №1 

1. Визначні українські економіко-географи: 

 Павло Чубинський [2, с.19; 1, с.33], 

 Степан Рудницький  [ 2, с.20; 1, с.34], 

 Володимир Кубійович [ 2, с.22; 1, с.35], 

 Костянтин Воблий [ 2, с.20; 1, с.34], 

 Валентин Садовський і Антін Синявський [ 2, с.21], 

 Олексій Діброва [ 2, с.23; 1, с.35]. 

2. Головні центри суспільно-географічної думки в Україні  [2, с.24; 1, с.36]. 

3. Політичні партії і громадсько-політичні рухи в Україні [ 2, с.91] . 

4. Електоральна географія України [ 2, с.116] . 

5. Паливні ресурси України  [1, с.62] . 

6. Металорудні ресурси України  [1, с.63] . 

7. Структура гірничо-хімічної сировини та географія її родовищ  [1, с.66] . 

8. Використання та охорона земельних і водних ресурсів  [1, с.100] . 



9. Використання та охорона лісових і повітряних ресурсів  [1, с.102] . 

10. Великомасштабні територіальні природоохоронні проблеми [ 1, с.108] . 

11. Голодомор 1932-1933 років та його вплив на демографічну ситуацію в 

Україні  [7, с.6] . 

12. Масштаби і напрямки сучасних міграційних процесів  [6, с.132] . 

13. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні [ 6,с.116] . 

14. Східна українська діаспора  [1, с.193] . 

15. Західна українська діаспора  [1, с.234] . 

16. Функціональні типи міст [ 8, с.78] . 

17. Відповідність систем розселення територіальній структурі 

господарського комплексу [ 6, с.86] . 

18. Сучасне українське заробітчанство за кордоном [ 7, с.61] . 

19. Історико-географічний поділ України і суцільної української етнічної 

території  [5, с.4] . 

    20.Територіальні особливості екологічних проблем в Україні і питання  

охорони навколишнього середовища  [1, с.96] . 

Модуль №2 

1. Еміграція населення як індикатор розвитку країни [основна: 13,16,19; 

додаткова:3,6,7,10,38,42,49,76]. 

2. Структура зайнятості населення та типізація країн за рівнем розвитку 

[основна: 13,16,19; додаткова:3,6,7,10,38,42,49,76]. 

3. С.Рудницький: політико-географічне значення границь України. 

[додаткова:50]. 

4. С.Рудницький: українська державність і її західні сусіди [додаткова:50]. 

5. С.Рудницький: українська державність та її східні і північні сусіди 

[додаткова:50]. 

6. Особливості торговельно-економічного співробітництва України з країнами 

ЄС [основна: 1,6,14,15; додаткова:11,76]. 

7. Особливості торговельно-економічного співробітництва України з країнами 

Америки [основна: 1,6,14,15; додаткова:11,76]. 

8. Механізми економічної співпраці України з країнами Азії [основна: 1,6,14,15; 

додаткова:11,76]. 

9. Механізми економічної співпраці України з країнами Африки [основна: 

1,6,14,15; додаткова:11,76]. 

10. Барометр конфліктів: показники динаміки та інтенсивності[основна: 21; 

додаткова:2,5,11,13,14,27,32,36,76]. 



11. Військовий потенціал країн світу [основна: 21; 

додаткова:2,5,11,13,14,27,32,36,76]. 

12. Показники обчислення глобального індексу миролюбності [основна: 21; 

додаткова:2,5,11,13,14,27,32,36,76]. 

13. Поняття індексу Джині та цілковитої нерівності у розподілі багатства 

[основна: 21; додаткова:2,5,11,13,14,27,32,36,76]. 

14. Поняття індексу протестності та суспільної несправедливості [основна: 21; 

додаткова:2,5,11,13,14,27,32,36,76]. 

15. Методичні підходи до вимірювання рівня доходу [основна: 21; 

додаткова:2,5,11,13,14,27,32,36,76]. 

16. Поняття бідності: територіальні особливості поширення [основна: 21; 

додаткова:2,5,11,13,14,27,32,36,76]. 

17. Поняття нерівності доходів населення: територіальні відміни [основна: 21; 

додаткова:2,5,11,13,14,27,32,36,76]. 

18. Заходи та особливості демографічної політики держав світу [основна: 21; 

додаткова:2,5,11,13,14,27,32,36,76]. 

19. Грошові перекази та ВВП: співвідношення та динаміка [основна: 1,15; 

додаткова:22,43,76] 

20. Глобальний індекс тероризму: розрахунок та рейтинг країн 

[додаткова:13,15,16,23,31,32,36,76]. 

20. Концептуальні напрями інтерпретації сталого розвитку [основна: 

1,4,6,10,21; додаткова:17,22,29,39,54,55,56,57,58,74,75,76]. 

2.8 Цілі розвитку тисячоліття [основна: 1,4,6,10,21; 

додаткова:17,22,29,39,54,55,56,57,58,74,75,76]. 

21. Стратегія збалансованого розвитку України [основна: 1,4,6,10,21; 

додаткова:17,22,29,39,54,55,56,57,58,74,75,76]. 

Теми індивідуальних завдань: 

Модуль №1 

1. Методика оцінювання впливу природних умов і ресурсів території на 

особливості розселення. 

2. Регіональне розселення як функція природно-ресурсних можливостей 

території. 

3. Розвиток виробничого комплексу та його значення у формуванні розселення. 

4. Системоутворююче значення соціального комплексу у формуванні 

розселення. 

5.  Основи суспільно-географічного районування території. 

6. Державна регіональна політика України. 

7. Особливості формування міжгалузевих комплексів. 



8. Особливості формування адміністративно-територіального устрою та 

суспільно-географічного районування. 

9. Транспортний комплекс України. 

10. Комплексна характеристика суспільно-географічного району: 

А) Донецького, 

Б) Придніпровського, 

В) Північно-Східного, 

Г) Столичного, 

Д) Центрального, 

Е) Карпатського, 

Є) Північно-Західного, 

Ж) Причорноморського, 

З) Подільського. 

Модуль №2 

1. Міжнародна політика в галузі Інтернет та кібербезпека: український 

вимір. 

2. Зовнішньополітичні та економічні пріоритети України у країнах 

Центральної, Південної і Південно-Східної Азії 

3. Роль і місце туризму глобалізованій економіці. 

4. Україна в системі транскордонного співробітництва. 

5. Україна на міжнародному ринку технологій. 

6. Інвестиційні зв‘язки України з країнами ЄС. 

7. Гуманітарні та науково- технічні зв‘язки України з ЄС. 

8.  Вихід Великої Британії з ЄС : виклики для ЄС та України. 

9. Глобалізація, інтернаціоналізація: український прояв. 

10. Транснаціональні корпорації ї їх прояв в українській економіці. 

11. Україна в системі міжнародних транспортних послуг. 

12. Туристичні потоки як форма зв'язків у географії міжнародного туризму 

13. Доповіді Римського клубу і вирішення глобальних проблем людства. 



14. Капіца С. «Глобальне населення до і після: демографічна революція і 

інформаційне суспільство ( доповідь Римському клубові, 2006). 

15. Вайзанкер Е. П'ятий фактор: трансформація глобальної економіки на 

основі 80 % покращення ресурсної продуктивності ( доповідь Римському 

клубові, 2009). 

16. Паулі Г. Синій економіці – 10 років,100 інновацій,100 мільйонів робочих 

місць ( доповідь Римському клубові, 2010). 

17. Рандерс Й. 2052: Глобальний прогноз на найближчі сорок років (доповідь 

Римському клубові, 2012). 

18. Важелі впливу ЄС на внутрішньополітичне життя та підстави 

майбутнього розширення ЄС. 

19. «Глобальні зміни світу – 2025 (картина світу 2025)»: український 

контекст. 

20. Прогнозна етнополітична карта світу 21 ст. 

21. Паритет купівельної спроможності (ПКС) та міжнародна межа бідності: 

світовий, європейський та український виміри. 

22. Експорт та імпорт електроенергії та енергетична проблема: український 

вимір. 

23. Викорінення злиднів. План виконання рішень Всесвітньої зустрічі на 

найвищому рівні зі сталого розвитку. 

24. Керівні принципи Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 

року. 

25. Єврорегіони в Карпатському регіоні: особливості становлення та 

функціонування. 

Питання до підсумкового модульного контролю: 

Змістовий модуль №1: 

1. Охарактеризуйте суспільно-географічне положення України. 

2. Розкрийте історико-географічні особливості формування території і кордонів 

України. 



3. Розкрийте хронологічні особливості формування адміністративно-

територіального устрою України. 

4. Методика економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу території. 

5. Дайте оцінку компонентної структури ПРП України, її територіальних відмін. 

6. Земельні ресурси України (методика економічної оцінки, загальні об‘єми, 

територіальні відміни). 

7. Водні ресурси України (методика економічної оцінки, загальні об‘єми, 

територіальні відміни). 

8. Лісові ресурси України (методика економічної оцінки, загальні об‘єми, 

територіальні відміни). 

9. Мінеральні ресурси України (методика економічної оцінки, загальні об‘єми, 

територіальні відміни). 

10.  Динаміка чисельності населення України в ХХ ст. 

11.  Дайте характеристику демографічної ситуації в Україні та регіональних 

особливостей демографічних проблем. 

12.  Розкрийте географію зовнішніх і внутрішніх міграцій населення в Україні. 

13.  Функціональні типи міст України, географія їх поширення. 

14.  Сільське розселення України. Проблеми депресивних територій. 

15.  Географія зайнятості населення, проблеми безробіття, трудова еміграція. 

16.  Етнічний склад населення України і географія народів. 

17.  Географія української діаспори. 

18.  Сучасні проблеми розвитку господарства України, причини економічної кризи. 

19.  Особливості галузевої структури господарського комплексу України і 

проблеми структурних перетворень економіки. 

20.  Тенденції розвитку, географія і проблеми паливно-енергетичного комплексу 

України. 

21.  Електроенергетика України. Екологічні проблеми пов‘язані з розвитком 

електроенергетики. 

22.  Географія чорної і кольорової металургії України. 

23.  Географія машинобудування України. 



24.  Географія лісопромислового комплексу України. 

25.  Географія агропромислового комплексу України. 

26.  Географія транспортного комплексу України. 

27.  Суспільно-географічне районування України і його конструктивна роль в 

управлінні регіональним розвитком. 

28.  Комплексна характеристика Донецького суспільно-географічного району.  

29.  Комплексна характеристика Столичного суспільно-географічного району. 

30.  Комплексна характеристика Північно-Східного суспільно-географічного 

району. 

31.  Комплексна характеристика Придніпровського суспільно-географічного 

району. 

32.  Комплексна характеристика Центрального суспільно-географічного району. 

33.  Комплексна характеристика Карпатського суспільно-географічного району. 

34.  Комплексна характеристика Подільського суспільно-географічного району. 

35.  Комплексна характеристика Північно-Західного суспільно-географічного 

району. 

36.  Комплексна характеристика Причорноморського суспільно-географічного 

району України. 

   Змістовий модуль №2 

1. Вкажіть на особливості взаємин України з міжнародними політичними 

організаціями. 

2. Охарактеризуйте сутність взаємин України з міжнародними економічними 

організаціями. 

3. Охарактеризуйте діяльність України в міжнародних організаціях змішаного 

типу. 

4. Охарактеризуйте політико -  територіальні утворення. 

5.  Розкрийте сутність наукових підходів в концепції глобального управління. 

6.  Охарактеризуйте суб'єкти глобального управління. 

7. Охарактеризуйте сценарії глобального розвитку 

8. Розкрийте сутність зв‘язку етнополітичного складу і державотворення. 



9. Охаратеризуйте економічні системи країн світу. 

10. Розкрийте особливості організації влади за різних форм державного 

правління. 

11.  Охарактеризуйте ієрархічну  і територіальну структуру адміністративного 

устрою України. 

12.  Охарактеризуйте геополітичну модель сучасного світу. 

13. Охарактеризуйте Європейський регіон в геополітичному вимірі. 

14. Охарактеризуйте Азію в геополітичному вимірі. 

15.  Розкрийте основні погляди С.Рудницького в питанні української 

державності та її сусідів. 

16. Охарактеризуйте світовий ринок працересурсного потенціалу та місце 

України на ньому. 

17. Охарактеризуйте світовий ринок земельних ресурсів та місце України на 

ньому. 

18. Охарактеризуйте світовий ринок фінансів та місце України на ньому. 

19. Охарактеризуйте світовий ринок технологій та місце України на ньому. 

20. Розкрийте особливості еволюції інтеграційних процесів в Європі 

21. Охарактеризуйте WTO (Світова організація торгівлі): склад, мета, 

діяльність України. 

22. Розкрийте сутність сучасної геостратегії Європейського Союзу. 

23.  Охарактеризуйте Раду Європи як міжнародну організацію. 

24. Охарактеризуйте сутність взаємин ЄС – України. 

25. Вкажіть на особливості взаємин України і НАТО. 

26. Розкрийте сутність Європейських програм що діють в Україні. 

26. Економіка України в міжнародному поділі праці. 

27. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки, тенденції 

розвитку, міжнародне кооперування. 

28. Охарактеризуйте основні вектори сучасної української геополітики. 

29. Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва та 

реалізації електронної продукції. 



30. . Виробництво фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та 

особливості розташування підприємств в Україні: прояв глобалізації. 

27. Охарактеризуйте ВЕЗ що діють в Україні. 

28. Охарактеризуйте вплив ТНК на економіку України. 

29. Охарактеризуйте географію зовнішньоекономічної діяльності України. 

30.  Охарактеризуйте географію зовнішньої торгівлі товарами України. 

31. Охарактеризуйте географію зовнішньої торгівлі послугами України. 

32. Охарактеризуйте географію зовнішнього науково-технічного 

співробітництва України. 

33. Охарактеризуйте географію міжнародних інвестицій в економіку України. 

34. Розкрийте особливості прояву глобальних проблем людства в Україні. 

35.  Охарактеризуйте експортно–імпортну діяльність України з країнами Азії. 

36.  Охарактеризуйте експортно–імпортну діяльність України з країнами 

Європи. 

37. Розкрийте поняття вільної економічної зони. Назвіть вільні економічні 

зони. 

38.  Охарактеризуйте експортно – імпортну діяльність України з країнами 

СНД. 

39.  Конкурентні переваги України на світовому ринках сільськогосподарської 

продукції, рудної сировини і металів. 

40. Міжнародні транспортні коридори на території України та їх роль в 

міжнародних відносинах. 

Рекомендована література: 
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Модуль №2 

1. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна діяльність 

України: Навч.пос. / За ред.. І.В. Багрової.- Київ: «Центр навчальної 
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3. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна і соціальна географія 
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14. Жук М.В. Комерційні відносини України: Підручник. – Чернівці: Рута, 

2002. – 576с. 

15. Жук М.В. Комерційна географія України. Підручник для студентів 

географічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів 

освіти. – Чернівці: «Прут», 1998.- 360 с. 
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