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Економічної та соціальної географії 

Автор дисципліни Маковецька Л. О. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання природничої та соціально-економічної 
географії 

Що буде вивчатися Надання студентам знань про – суть транспортної 
системи, визначення ролі транспорту в сучасному 
суспільстві та економіці країни, різноманітні та складні 
проблеми територіальної організації галузевих та 
регіональних транспортних систем, теоретико- 
методичні основи структурного аналізу транспортної 
системи, формування навичок аналізу і визначення 
транспортної забезпеченості регіону, особливості 
транспортно-економічних зв'язків. Курс закладає основу    
уявлень про властивості транспорту, як систему   
взаємозв'язку  простору, часу і  витрат на переміщення 
предмета перевезення, структури і змісту транспортних 
процесів. 
Завданнями вивчення дисципліни «Географія 
транспорту» є: 

 з’ясування сутності та ролі транспорту в економічному 
і соціальному розвиткові суспільства, нашої держави; 

 вивчення теоретичних основ та методики дослідження 
географії транспорту; 

 аналіз моніторингу соціально-економічного розвитку 
транспортної системи України; 

 засвоєння особливостей різних видів транспорту; 
 набуття практичних навичок з аналізу показників 

діяльності транспортної системи; 
 визначення економічної доцільності використання 

різних видів транспорту у регіоні, враховуючи 
економічні показники та екологічні впливи на 
навколишнє середовище; 

 обґрунтування стратегічних напрямів і пріоритетів 
транспортної діяльності та шляхів їх втілення в життя. 



Чому це цікаво/треба вивчати Цікаво буде дізнатись про – транспорт і транспортну 
систему; виявлення взаємозв'язку транспортно-
географічних явищ і процесів; пояснення особливостей 
діяльності окремих видів транспорту залежно від 
конкретних природних, історичних та економічних 
чинників; особливості формування та функціонування 
транспортної мережі та шляхів сполучення; регіональні 
аспекти транспортної системи, у т. ч. регіональні 
аспекти транспортної інфраструктури; інтеграційні 
процеси входження української транспортної системи у 
європейську та світову транспортні системи. 

Чому можна навчитися (результати 
навчання) 

Студенти знатимуть: основні терміни і поняття з 
географії транспорту, специфіку розвитку транспорту як 
галузі господарства, проблеми територіальної 
організації транспортних систем та теоретико- 
методичні основи їх структурного аналізу, особливості 
формування транспортної системи конкретного регіону і 
його транспортну забезпеченість; роль і місце 
транспорту в сучасному суспільстві і його роль у 
функціонуванні економіки України; вітчизняний та 
зарубіжний досвід формування та функціонування 
транспортної мережі; міру небезпеки та негативного 
впливу транспорту на навколишнє середовище. 
Вмітимуть: оцінювати транспортну забезпеченість 
території, проводити аналітико-статистичні дослідження 
показників діяльності різних видів транспорту та 
транспортної мережі, пасажиро- і вантажообіг та 
надавати наукове обґрунтування їх розвитку, 
здійснювати комплексну економіко-географічну 
характеристику розвитку видів транспорту та 
транспортних шляхів сполучення територій різних 
таксономічних рівнів, знаходити вплив транспортних 
процесів і їх переваги та недоліки на розвиток  
господарських комплексів в територіальному 
(географічному) аспекті, визначати потреби населення в 
перевезеннях, аналізувати проблеми розвитку 
транспорту та охорони навколишнього середовища. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями й уміннями 
(компетентності) 

Інтегральна компетентність (ІНТ): формується 
розуміння властивостей транспорту як системи 
взаємозв'язку простору, часу і витрат на переміщення 
предмета перевезення, структури і змісту транспортних 
процесів. Загальні компетентності (ЗК): закладається 
система наукових знань про комплексність та 
взаємопов'язаність структурних компонентів 
транспортного комплексу; системність видової, 
функціональної і територіальної структур; розуміння 
ролі транспорту в сучасному суспільстві та економіці 
країни щодо задоволення потреб у перевезеннях. Фахові 
компетентності (ФК): дають змогу розробляти та 
реалізовувати проекти в частині аналізу економічних 
показників діяльності та відповідних процесів, у тому 
числі стратегій розвитку; застосовувати різні способи та 
методи збору аналітико-статистичної інформації для 
аналізу та оцінки реального стану функціонування як 
окремих видів транспорту, так і загалом транспортної 
системи регіонів різних таксономічних рівнів; приймати 
рішення та здійснювати контроль за їх виконанням. 

Інформаційне забезпечення Наукові публікації, навчальний посібник 



Web-посилання на (опис 
дисципліни) силабус навчальної 
дисципліни на вебсайті 
факультету (інституту) 

 

 


