
Дисципліна «Розміщення продуктивних сил» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо- 
професійної програми 

014.07 Середня освіта (Географія) 
Середня освіта. Географія. Економіка. 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна: 4 курс, 8 семестр, один семестр. 
Заочна: 5 курс, 9 семестр, один семестр. 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Денна: 150 год. 28/26 
Заочна: 150 год. 4/10 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Економічної та соціальної географії 

Автор дисципліни Маковецька Л. О. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання природничої та соціально-економічної 
географії, основ економіки. 

Що буде вивчатися - теоретико-методологічні, методичні основи 
дослідження, формування, розміщення продуктивних 
сил, умов і чинників визначеного процесу в Україні; - 
закономірності та принципи розміщення галузей 
матеріального виробництва і сфери послуг, їх 
територіальна організація у регіонах України; - 
сучасний стан та напрями регіонального розвитку 
економіки; - регіональні процеси вирішення соціально 
– економічних та екологічних проблем, виходячи з 
оцінки економічної ситуації та сьогодення та 
орієнтуючись на економічні перспективи світової 
економіки. 

Чому це цікаво/треба вивчати Формування світогляду студентів географічних 
спеціальностей та їхнє професійне зростання значною 
мірою визначаються навчальним курсом «Розміщення 
продуктивних сил», який сприяє формуванню нового 
економіко-географічного мислення, без якого 
неможливо успішно вирішувати сучасні регіональні 
проблеми. 
У процесі вивчення студенти мають сформувати 
комплексне, просторове сприйняття економіки та 
регіонального розвитку з позицій зростання ролі 
людського чинника в усіх сферах суспільного 
виробництва, інтегрального потенціалу території у 
формуванні продуктивних сил та необхідності 
врахування досягнень науково-технічного прогресу у 
вирішенні економічних, управлінських та інших 
проблем територій різних таксономічних рівнів. 



Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Студенти знатимуть : 
- основи формування та вивчення теорії продуктивних 
сил; 
- сутність базових понять і термінів кожної теми 
(модуля) 
- значення, завдання і актуальність знань з цієї 
дисципліни, «паспортні дані» науки (об’єкт, предмет, 
функції, завдання); 
- підходи до класифікації факторів і чинників 
розміщення продуктивних сил (традиційні і за 
пріоритетністю); 
- головні економічні закони, закономірності і 
принципи розміщення продуктивних сил; 
- основні теорії і концепції розміщення продуктивних 

 сил; 
- сутність і особливості трансформації галузевої і 
територіальної структури господарства України на 
різних етапах його розвитку; 
- роль територіального поділу праці у формуванні 
економіки регіонів та міжгалузевих комплексів; 
- методи дослідження розвитку, економічного 
обґрунтування розміщення продуктивних сил; 
- сучасний стан проблем та перспектив розвитку 
господарства регіонів та економічних районів; 
- особливості і структуру зовнішньо-економічних 
зв’язків України та міжнародних організацій; 
- основи становлення нових форм регіонального 
розвитку продуктивних сил України; 
- сутність завдань, принципів і механізму реалізації 
(регулювання) державної регіональної політики та 
процесів децентралізації регіонів України. 
Студенти вмітимуть : 
- на базі виявлення та аналізу інформаційних джерел 
вивчати особливості сучасного стану розміщення 
продуктивних сил України, регіонів та визначати 
напрямки їх удосконалення; 
- визначати вплив головних факторів, у той чи інший 
період часу на розвиток і розміщення продуктивних 
сил України, регіону тощо; 
- вивчати напрямки державної регіональної політики 
як інструмента для динамічного, збалансованого 
соціально-економічного розвитку України та її 
регіонів, підвищення рівня життя населення; 
- давати комплексну економіко-географічну 
характеристику міжгалузевих комплексів  та 
економіки територій різних таксономічних рівнів(в 
т.ч. України); 
- користуватись для розв’язання прикладних завдань 
методами економічного обґрунтування розміщення 
виробництва; 
- працювати з різними схемами економічного 
планування України, їх порівнювати тощо; 
- оцінювати перспективи основних напрямків 
зовнішньо-економічних зв’язків України, її регіонів на 
сучасному етапі; 
- давати характеристику основних форм зовнішньо-
економічних зв’язків, експортного та транзитного 
потенціалів України; 
оцінювати перспективи та напрями співпраці у 



Європейському Співтоваристві. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями й уміннями 
(компетентності) 

У процесі вивчення дисципліни студенти набудуть 
таких компетенцій: 
Інтегральні компетентності. Ґрунтовні знання щодо 
теорії та практики виробничих відносин та суспільно 
– географічного комплексу. Динамічна комбінація 
способів мислення та професійних якостей щодо 

 формування міжгалузевих комплексів в частині 
забезпечення потреб, як населення так і господарства 
в ринкових умовах їх територіальної організації. 
Загальні компетентності. Розуміння процесів, що 
формують взаємодію всіх структурних елементів 
господарського комплексу України. Уміння 
використовувати ефективні методи прогнозування та 
моделювання, що забезпечуватимуть сталий розвиток 
території, формуватимуть та практично 
реалізовуватимуть стратегію його розвитку. 
Фахові компетентності. Здатність розробляти 
проекти в частині реалізації стратегії розміщення та 
розвитку продуктивних сил визначеної території. 
Застосовувати різні способи збору інформації задля 
аналізу та оцінки реального стану та перспектив 
соціально-демографічної ситуації та ефективної 
економіки. Уміння приймати рішення та здійснювати 
контроль за їх виконанням. 

Інформаційне забезпечення Наукові публікації, методичне забезпечення 

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

 

 


