1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра економічної та соціальної географії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної і
навчальної роботи та рекрутації
проф. Гаврилюк С. В.
Протокол № __ від ___________2018 р.

ПРОГРАМА
дисциплін вільного вибору
РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
Підготовки - бакалавр
Галузь знань – 0401 Природничі науки
Напрям підготовки – 6.040104 Географія
Спеціальність - Розміщення продуктивних сил

Луцьк – 2018

2

Програма навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил»
підготовки «бакалавр» за галуззю знань 0401«Природничі науки», напряму
підготовки 6.040104 «Географія», спеціальності «Розміщення продуктивних
сил»
Розробник:
Канд. геогр. наук , доц.
кафедри економічної та соціальної географії

Маковецька Л. О.

Рецензент:
Канд. геогр. наук , доц.
кафедри країнознавства і міжнародних відносин

Мандрик І.П.

Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні
кафедри економічної та соціальної географії
протокол № 1 від . 08. 2018р.
Завідувач кафедри:
доктор економічних наук, професор
Барський Ю.М.

Програма навчальної дисципліни
схвалена науково-методичною комісією географічного факультету
протокол № 1 від . 09. 2018р.
Голова науково-методичної
комісії факультету
Поручинський В.І.
канд.географ.наук, доцент
Програма навчальної дисципліни
схвалена науково-методичною радою університету
протокол № від . . 2018р.

Маковецька Л. О., 2018 р.

3

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

Денна форма
навчання
0401 Природничі
науки
Кількість
годин/кредитів 120/4

6.040104 Географія
Розміщення
продуктивних сил
бакалавр

ІНДЗ: є

Нормативна
Рік навчання 4
Семестр 7-ий
Лекції 22 год.
Практичні (семінарські) 20
год.
Лабораторні 0 год.
Індивідуальні 0 год.
Самостійна робота 70 год.
Консультації 8 год.
Форма контролю: екзамен

АНОТАЦІЯ КУРСУ:

Метою викладання навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних
сил»

є

вивчення

методологічних,

методичних

основ

розміщення

продуктивних сил та галузей суспільного господарства, умов і чинників
розміщення продуктивних сил України, вивчення закономірностей і
принципів розміщення галузей матеріального виробництва і сфери послуг, їх
поширення у регіонах держави; формування знань щодо теоретичних і
практичних засад раціонального та ефективного розміщення продуктивних
сил, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також
екологічних знань; вирішення соціально – економічних проблем, виходячи з
оцінки економічної ситуації та сьогодення, орієнтуючись на економічні
перспективи.
Предметом вивчення навчальної дисципліни виступають продуктивні
сили, які формують господарський комплекс України та його галузевотериторіальну структуру; економічні зв’язки між регіонами; регіональні
системи економіки; розміщення продуктивних сил; регіональні аспекти
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соціально-економічного життя; система методів економічного обґрунтування
розміщення виробництва.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ

Інтегральна компетентність. 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

використовувати ефективні

комплексу

України.

Уміння

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

ефективнї економіки. Уміння приймати рішення та здійснювати контроль за
їх виконанням.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і
тем

Кількість годин
у тому числі
Усього

Сам.
роб.
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Науково-методичні основи розміщення і
територіальної організації продуктивних сил
Тема 1. Наукові основи курсу
14
2
4
8
"Територіальна
організація
продуктивних сил"
Тема 2.
Співвідношення понять
5
1
4
Лек. Практ. Конс.
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"розміщення"
і
"територіальна
організація"
Тема 3. Науково-методичні засади
8
1
1
6
дослідження
територіальної
організації і регіонального розвитку
Тема 4. Теорії і концепції
12
2
2
8
територіальної
організації
продуктивних сил
Тема 5. Закономірності, принципи та
10
4
2
4
чинники територіальної організації
продуктивних сил
Тема 6. Територіальний поділ праці
11
2
1
8
– об’єктивний процес розвитку
продуктивних сил
Тема 7. Енерговиробничі цикли:
6
2
4
суть та роль у функціональногалузевій структурі регіону
66
14
6
4
42
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Особливості розміщення і територіальної
організації господарського комплексу України
Тема 8. Економіка України та її
28
4
10
4
10
галузева структура.
Тема 9. Наукові основи державної
7
1
6
регіональної політики
Тема 10. Нові форми регіонального
9
1
2
6
розвитку продуктивних сил
Тема
11.
Вплив
10
2
2
6
зовнішньоекономічних зв’язків на
розвиток
і
розміщення
продуктивних сил України
54
8
14
4
28
Разом за змістовим модулем 2
120
22
20
8
70
Усього годин

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
№
з/
Тема
п
1 Основні макроекономічні показники.
2 Моделювання і прогнозування розвитку регіону.
Основні напрями вдосконалення системи регіонального
3
управління.
4 Методологічні основи теорій розміщення продуктивних

К - ть
годин
10
6
4
26
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5
6
7
8
9

сил
Представники та наукові школи.
Робота із словником економічних термінів.
Аналіз показників регіональної соціально-економічної
асиметрії регіонів України.
Основні принципи регіональних досліджень.
Теорія економічного районування (система економічних
районів)
Законодавчо-нормативні документи з питань регіонального
розвитку.
Разом

6.

ВИДИ (ФОРМИ)
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)

10
4
4
2
4

70

ІНДИВІДУАЛЬНИХ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ

Індивідуальна робота чи індивідуальні науково-дослідні завдання
(ІНДЗ) студентів (за вибором) передбачає:
1) написання рефератів (підготовку огляду наукової літератури по
даній темі);
2) підготовку ілюстративного матеріалу за темами, які вивчаються
(виготовлення таблиць, схем малюнків, презентацій);
3) побудова та аналіз картосхем;
4) опрацювання сучасної аналітико-статистичної інформації.
5) підготовку матеріалів та доповідей до наукових конференцій та
диспутів.
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

3

3

6

3

3

3

3

2

Загальна
кількість
балів

ІНДЗ

2

8

МКР 2

Т3

2

Модуль 2

Т 11

Т2

2

Т 10

Т1

Змістовий модуль 1

Т9

Модуль 1
Змістовий модуль 2

Модульний
контроль
(мах = 60
балів)
Модуль 3

МКР 1

7.

24

36

100

Модуль 1 (поточний контроль ) включає виступи студентів на семінарських
заняттях (2 бали) та виконання практичних завдань(1 бал).
Усні відповіді оцінюються за такими критеріями:
1 бал – відповідь послідовна, недостатньо структурована; роз'яснення
переважної

кількості

позицій

(без

виділення

основних

позицій);

використання тексту лекції та одного підручника.
2 бали – відповідь чітка, структурована, логічна; включає
узагальнені, систематизовані позиції; побудована на основі матеріалу лекції
та кількох підручників; аргументоване посилання на додаткові наукові
джерела, спеціальну літературу, власні наукові доробки; наведення власних
прикладів; порівняльний аналіз.
Практичні навички (виконання практичної роботи) оцінюються за
результатами виконання практичних завдань та оцінюються у 1 бал та
відміткою «зараховано». Практична робота може бути оцінена, якщо
студент виконав всі завдання, оформив, зробив висновки та здав усі
включені у практичний блок завдання викладачу.
Самостійна робота оцінюється під час усного опитування на
семінарських (практичних) заняттях, написання модульних контрольних
робіт та під час іспиту.
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Критерії оцінювання індивідуальних завдань. За кожне індивідуальне
завдання студент максимально може отримати 8 балів:
1 -2 бали– завдання виконано поверхнево.
3 бали – фрагментарне виконання лише частини (25 %) завдання.
4 бали – фрагментарне виконання лише частини (55 %) завдання.
5 бали – фрагментарне виконання лише частини (75 %) завдання. Стиль
виконання

–

копіювальний

(відтворення

відомостей

без

чіткого

усвідомлення їх суті).
6 балів – завдання виконано повністю. Стиль виконання – копіювальноалгоритмічний Стиль виконання – евристичний (відтворення відомостей з
елементами власних суджень).
7 балів – завдання виконано повністю. Чітка аргументація та виділення
ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконуваного завдання.
Використання новітніх джерел літератури. Стиль виконання – евристичний
з елементами пошукового.
8 балів – завдання виконано повністю. Чітка аргументація та виділення
ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконуваного завдання.
Використання новітніх джерел літератури. Оригінальність. Виражений
творчий підхід у роботі над виконанням завдання. Стиль виконання –
творчий.
Підсумковий контроль – екзамен. Оцінювання знань студентів
здійснюється за результатами поточного й модульного контролю в діапазоні
від 0 до 100 балів. Якщо визначений результат становить не менше 75 балів і
за згодою студента, то він може бути зарахований як підсумкова оцінка з
навчальної дисципліни. У протилежному випадку, або за бажанням студента
підвищити рейтинг складається іспит При цьому бали, набрані за
результатами модульних контрольних робіт, анулюються.
Екзаменаційна оцінка визначається в балах (від 0 до 60) результатами
усних відповідей на три питання екзаменаційного білету. В цьому випадку
підсумкова семестрова оцінка складається із суми поточної семестрової та
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екзаменаційної оцінок в балах, за націонольною шкалою та за шкалою ЕСТS.
Оцінка за освоєння курсу виставляється згідно шкали оцінювання.
Шкала оцінювання
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66

A
B
C
D
E

1 – 59

Fx

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсової
роботи
для заліку
(проекту),
практики
Відмінно
Дуже добре
Добре
Зараховано
Задовільно
Достатньо
Незараховано
(з можливістю
Незадовільно
повторного
складання)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Алаев Э.Б. Социально-экономическая география:
понятийнотерминологический словарь / Алаев Э. Б.. – М., 1983. -350с.
Жук М.В., Круль В.П. "Розміщення продуктивних сил і економіка
регіонів України": Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 296с.
Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України.
Національна макроекономіка / Заблоцький Б. Ф. − К. : Академвидав,
2002. -368с.
Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна
економіка : навчально-методичний посібник / Заблоцький Б. Ф. – Львів
: Видавництво ЛКА, 2004.
Ковтун О. І. Національна економіка : курс лекцій [Електронний
ресурс] / Ковтун О. І. − Режим доступу : http://lib.lac.lviv.ua/lib.
Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіонів/
[Михасюк І. Р. і ін.]. –К. : Віпол, 1995.
Регіональна економіка та природокористування : навчальний
посібник / Голіков А. П., Дейнека О. Г., Позднякова Л. О., Черномаз П.
О. ; [за ред. Голікова А. П.].–К. : Центр учбової літератури, 2009. – 352
Розміщення продуктивних сил: посібник / [Тарангул Л. Л.,
Горленко І. О., Євтушенко Г. І.] − К. : ВАТ ―КТНК‖, 2000 − 264 с.
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

1.
Суть терміну «продуктивні сили».
2.
«Розміщення виробництва», «розміщення продуктивних сил»,
«територіальна організація продуктивних сил» : суть, спільні та відмінні
риси.
3.
Суть категорії «Розміщення продуктивних сил», базові терміни.
4.
Зміст і наукове трактування «територіальної організації суспільства»,
«територіальної організації продуктивних сил».
5.
Об’єкт, предмет і завдання науки «Розміщення продуктивних сил».
6.
Характеристика терміну «Розміщення виробництва» і його роль у
формуванні територіальної організації продуктивних сил.
7.
Суть терміну «розміщення продуктивних сил» і його значення в
територіальній організації господарського комплексу країни.
8.
Територіальна структура – основа територіальної організації
продуктивний сил, елементи прояву.
9.
Характеристика елементів виробництва розміщення продуктивних сил.
10.
Характеристика і роль виробничо-економічних зв’язків у розміщенні
продуктивних сил.
11.
Регіональна політика у сучасній процесах розміщення продуктивних
сил.
12.
Поясніть зміст і функції понять «розміщення» та «територіальна
організація». В яких випадках ці терміни розуміють як синоніми?
Принципові відмінності між ними з точки зору суспільної географії.
13.
Теорії та концепції розвитку і розміщення продуктивних сил.
14.
Сучасні методи дослідження розміщення продуктивних сил.
15.
Основні закони і закономірності розміщення продуктивних сил.
16.
Принципи розміщення суспільного виробництва.
17.
Систематизація чинників розміщення продуктивних сил. Аналіз
тенденцій розвитку.
18.
Систематизація чинників розміщення продуктивних сил. Аналіз
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паливно-енергетичного та сировинного факторів.
19.
Систематизація чинників розміщення продуктивних сил. Аналіз
водного фактору.
20.
Демографічні передумови розміщення продуктивних сил.
21.
Фактор робочої сили (трудовий). Характеристика трудових ресурсів
України.
22.
Історико-економічні передумови розміщення продуктивних сил.
23. Форми суспільної організації виробництва, як передумови розміщення
продуктивних сил.
24.
Визначення природно-ресурсного потенціалу; його економічна оцінка.
Паливно-енергетичні ресурси України, характеристика і розміщення.
25.
Визначення природно-ресурсного потенціалу; його економічна оцінка.
Рудні ресурси України, особливості розміщення.
26.
Визначення природно-ресурсного потенціалу; його економічна оцінка.
Нерудні ресурси України, особливості розміщення.
27.
Визначення природно-ресурсного потенціалу; його економічна оцінка.
Характеристика земельних ресурсів України.
28.
Визначення природно-ресурсного потенціалу; його економічна оцінка.
Водні та лісові ресурси України.
29. Визначення природно-ресурсного потенціалу; його економічна оцінка.
Особливості розташування рекреаційних та фауністичних ресурсів України.
30.
Суспільний і територіальний поділ праці: зміст понять.
31.
Економічні вигоди територіального поділу праці.
32.
Чинники просторових масштабів територіального поділу праці.
33.
Рівні територіального поділу праці.
34.
Уявлення про енерговиробничі цикли їх систему та структуру.
35.
Сучасна система енерговиробничих циклів.
36.
Територіально-виробниче комплексоутворення – раціональна форма
розміщення продуктивних сил.
37.
Економічне районування як науковий метод розміщення продуктивних
сил.
38.
Основні визначення «економічного району». Принципи економічного
районування.
39.
Типи економічних районів. Генеральне економічне районування
України.
40.
Практичне значення економічного районування та територіальної
організації виробництва.
41.
Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
України
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42.
Суть, роль і значення місцевого самоврядування.
43.
Державне регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиційна
політика в Україні.
44.
Напрями та принципи здійснення регіонального інвестиційного
процесу.
45.
Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України.
46.
Структура господарського комплексу України. Галузі спеціалізації
України у міжнародному поділі праці (світовому ринку).
47.
Соціально-економічна оцінка ролі паливно-енергетичного комплексу
(ПЕК).Паливно-енергетичний баланс. Коротка характеристика ПЕК України.
48.
Вугільна промисловість України.
49.
Нафтопромисловість в Україні
50.
Газова галузь в Україні
51.
Український комплекс чорної металургії
52.
Сировинна база і принципи розміщення кольорової металургії.
53.
Значення машинобудування в господарському комплексі країни. Види
спеціалізації в машинобудуванні. Галузева структура.
54.
Принципи, умови та чинники розвитку і розміщення машинобудівного
комплексу. Галузева структура.
55.
Сучасний стан, особливості розміщення та розвитку основних галузей
машинобудування в Україні.
56.
Галузева структура, сировинна база і принципи розміщення хімічного
комплексу.
57.
Огляд хімічної промисловості України.
58.
Галузева структура, сировинна база і принципи територіальної
організації лісового комплексу
59.
Деревообробка в Україні.
60.
Галузева структура, сировинна база і принципи розміщення
будівельно-індустріального комплексу.
61.
Динаміка будівництва в Україні. Цементна промисловість.
62.
Галузева структура легкої промисловості України, коротка
характеристика.
63.
Рекреаційний комплекс України.
64.
Зміст поняття «агропромислова інтеграція», «агропромисловий
комплекс», агробізнес.
65.
Характеристика рослинництва в Україні.
66.
Тваринництво в Україні.
67.
Харчова промисловість: галузевий склад, фактори розміщення,
особливості розвитку.
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68.
Транспортна система України, коротка характеристика.
69. Залізничний транспорт України.
70.
Автомобільний транспорт в Україні.
71.
Розвиток водного, трубопровідного і повітряного транспорту України.
72.
Зовнішньоекономічні зв’язки у забезпеченні регіонального розвитку
продуктивних сил.
73.
Форми зовнішньоекономічної діяльності та їх зміст.
74.
Міжнародна торгівля України: характеристика експорту.
75.
Міжнародна торгівля України: характеристика імпорту.
76.
Становлення зовнішньоекономічної діяльності України в ринкових
умовах.
77.
Соціальноекономічний розвиток Північно-Західного економічного
району.
78.
Соціальноекономічний розвиток Карпатського економічного району.
79.
Соціальноекономічний розвиток Центрального економічного району.
80.
Соціальноекономічний розвиток Столичного економічного району.
81.
Соціальноекономічний розвиток Північно-Східного економічного
району.
82. Соціальноекономічний розвиток Донецького економічного району.
83.
Соціальноекономічний розвиток Придніпровського економічного
району.
84.
Соціальноекономічний розвиток Подільського економічного району.
85.
Соціальноекономічний розвиток Південного економічного району.

