




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Регіони та країни світу» складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 

 

бакалавра _______________________________________  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

 

спеціальності (напряму) 106. Географія 

 

спеціалізації  «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство» 

 

      

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів цілісного 

розуміння сучасних соціально-економічних і суспільно-політичних процесів в різних 

країнах і регіонах світу.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

• схарактеризувати динаміку, тенденції, закономірності та перспективи 

соціальних, економічних та політичних процесів у регіонах світу; 

• дати комплексну суспільно-географічну характеристику зарубіжних країн 

світу за регіонально-континентальним принципом, зокрема проаналізувати природно-

ресурсний потенціал, населення, галузеву та територіальну структуру господарства, 

зовнішньоекономічні зв’язки зарубіжних країн; 

• охарактеризувати особливості розміщення продуктивних сил у межах 

окремих регіонів, умови та особливості їх розвитку; 

• визначити особливості просторової організації суспільства; 

• розглянути транспортні й інфраструктурні мережі та системи; 

• провести комплексні суспільно-географічні порівняння різних країн та 

регіонів світу. 

1.3. Кількість кредитів, що згідно навчального плану виділено на вивчення 

навчальної дисципліни «Регіони та країни світу», складає 5,0 кредитів. 

1.4. Загальна кількість годин, що згідно навчального плану виділено на вивчення 

навчальної дисципліни «Регіони та країни світу», складає 150 годин.  

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 1,2-й 

Лекції 

24 год. 8 год. 

Практичні заняття 

24 год. 6 год. 

Лабораторні заняття 
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0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

102 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання 

0 год. 

 

 

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

володіти суспільно-географічною термінологією та орієнтацію в сучасних процесах 

світового господарства, які суттєво впливають на географію господарських комплексів 

зарубіжних країн;  

- знати особливості сучасної політичної карти світу, історико-географічних регіонів та 

типи зарубіжних країн за рівнем соціально-економічного розвитку; 

- вміти виявляти особливості територіальної організації суспільства регіонів та країн 

світу; 

- знати особливості природно-ресурсного потенціалу, населення, господарства 

субрегіонів та окремих країн, їх місце і роль у світовому господарстві, спеціалізацію 

окремих країн і субрегіонів світу в міжнародному поділі праці; 

- складати комплексну соціально-економічну характеристику регіонів та окремих країн 

світу та порівняльні характеристики регіонів та країн світу (географічного положення, 

ресурсозабезпеченості, геодемографічних процесів, структури й особливостей 

розселення населення, галузевої й територіальної структури господарства тощо); 

- визначати сучасні проблеми регіонального розвитку країн світу; 

- знати основну географічну номенклатуру (центри видобутку корисних копалин, 

промислового виробництва, великі транспортні вузли та магістралі, світові порти 

тощо); 

- творчо використовувати літературні, статистичні й Інтернет-джерела для підготовки 

повідомлень, рефератів, аналітичних записок тощо. 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. Економіко-географічна характеристика країн Америки 

 

Тема 1. Економіко-географічна характеристика США та Канади. Загальні 

відомості про країни. Історія відкриття, заселення, господарське освоєння США та 

Канади. Форми державного правління й державного устрою країн. Адміністративно-

територіальний поділ держав. Економіко-географічне положення країн, їх оцінка. 

Природно-ресурсний потенціал та його оцінка, найбільші родовища корисних копалин. 

Чисельність, динаміка, демографічна ситуація. Особливості економічного розвитку й 

загальна характеристика господарства країн. Місце в міжнародному поділі праці. Галузева 

й територіальна структура промисловості Канади. Характеристика галузей обробної 

промисловості. Головні промислові центри. Сільське господарство: технічне оснащення, 

значення галузей та їх розміщення. Транспорт: його розвиток і особливості. Сфера послуг 

країни. Зовнішньоекономічні зв’язки. Проблеми і перспективи розвитку країн Америки. 
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РОЗДІЛ 2. Економіко-географічна характеристика Австралії та Океанії 

Тема 1. Економіко-географічна характеристика Австралійського Союзу, Нової 

Зеландії та Океанії. Загальні відомості про країни. Історія відкриття, заселення, 

господарське освоєння Австралійського Союзу, Нової Зеландії та Океанії. Форми 

державного правління й державного устрою країн. Адміністративно-територіальний поділ 

держав. Економіко-географічне положення країн, їх оцінка. Природно-ресурсний 

потенціал та його оцінка, найбільші родовища корисних копалин. Чисельність, динаміка, 

демографічна ситуація. Особливості економічного розвитку й загальна характеристика 

господарства країн. Місце в міжнародному поділі праці. Галузева й територіальна 

структура промисловості Канади. Характеристика галузей обробної промисловості. 

Головні промислові центри. Сільське господарство: технічне оснащення, значення галузей 

та їх розміщення. Транспорт: його розвиток і особливості. Сфера послуг країни. 

Зовнішньоекономічні зв’язки. Австралія і Японія. Проблеми і перспективи розвитку країн 

Австралійського Союзу, Нової Зеландії та Океанії. 

 

РОЗДІЛ 3. Економіко-географічна характеристика країн Африки 

Тема 1. Економіко-географічна характеристика країн Північної та Південної 

Африки. Загальні відомості про регіони Африки, особливості економіко-географічного 

положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості 

економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське 

господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Південної та Північної 

Африки. Зовнішньоекономічні зв’язки. 

Алжир, Єгипет, ПАР: територія і географічне положення. Багатство і різновиди 

мінеральних ресурсів. Оцінка інших природних умов і ресурсів. Населення: чисельність, 

склад, трудові ресурси. Особливості розселення населення. Промисловість: 

співвідношення гірничодобувної та обробної промисловості, головні райони їх 

розміщення. Сільське господарство: структура, розміщення галузей. Транспортна система. 

Зовнішньоекономічні зв’язки. 

 

Тема 2. Економіко-географічна характеристика країн Західної та Східної 

Африки. Загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. 

Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку 

та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, 

транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Західної та Східної Африки. 

Ефіопія, Нігерія: територія і економіко-географічне положення. Оцінка природних 

умов і ресурсів. Населення: чисельність, склад, трудові ресурси. Особливості розселення 

населення. Сільське господарство та його структура. Головні райони експортних культур 

– какао, арахісу, масленої пальми. Розвиток гірничовидобувної промисловості, 

нафтовидобутку. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв’язки. Внутрішні економіко-

географічні відмінності. 

 

Тема 3. Економіко-географічна характеристика країн Центральної Африки. 

Загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні 

умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна 

характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, 

зовнішньоекономічні зв’язки) країн Центральної Африки.  

 

 



 4 

РОЗДІЛ 4. Економіко-географічна характеристика країн Європи 

Тема 1. Економіко-географічна характеристика країн Західної Європи. 

Територія. Географічне положення. Політична карта регіону. Суспільний лад і державний 

устрій. Природні умови і ресурси. Населення. Георелігійна ситуація. Імпорт робочої сили.  

Етапи і рівень економічного і соціального розвитку. Інтеграційні процеси. 

Європейський Союз – один з основних полюсів розвитку в сучасному світі. Проблема 

розширення ЄС. Науково-технічний і виробничий потенціал.  

Структура господарства. Енергетика. Обробна промисловість. Високотехнологічні 

виробництва. Сільське господарство. Аграрна політика ЄС. Транспорт. Зв’язок і 

телекомунікації. Нематеріальна діяльність. Зовнішні зв’язки. Міжнародні послуги. 

Туризм. Природна і культурна спадщина. Внутрішні відмінності. Міста. 

Німеччина, Франція, Велика Британія: економіко-географічне положення. 

Природні умови і ресурси. Населення: чисельність, склад, трудові ресурси. Особливості 

розселення населення. Галузева структура господарства. Промисловість та її галузі. 

Спеціалізація і розміщення сільського господарства. Транспорт. Зовнішньоекономічні 

зв’язки. 

 

Тема 2. Економіко-географічна характеристика країн Північної Європи. 
Територія. Географічне положення. Політична карта регіону. Суспільний лад і державний 

устрій. Природні умови і ресурси. Населення. Георелігійна ситуація.  

Структура господарства. Енергетика. Обробна промисловість. Високотехнологічні 

виробництва. Сільське господарство. Транспорт. Зв’язок і телекомунікації. Нематеріальна 

діяльність. Зовнішні зв’язки. Міжнародні послуги. Туризм. Природна і культурна 

спадщина. Внутрішні відмінності. Міста.  

Швеція: економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Населення: 

чисельність, склад, трудові ресурси. Особливості розселення населення. Галузева 

структура господарства. Промисловість та її галузі. Спеціалізація і розміщення сільського 

господарства. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв’язки. 

 

Тема 3. Економіко-географічна характеристика країн Південної Європи. 

Територія. Географічне положення. Політична карта регіону. Суспільний лад і державний 

устрій. Природні умови і ресурси. Населення. Георелігійна ситуація.  

Структура господарства. Енергетика. Обробна промисловість. Високотехнологічні 

виробництва. Сільське господарство. Транспорт. Зв’язок і телекомунікації. Нематеріальна 

діяльність. Зовнішні зв’язки. Міжнародні послуги. Туризм. Природна і культурна 

спадщина. Внутрішні відмінності. Міста.  

Іспанія та Італія: економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. 

Населення: чисельність, склад, трудові ресурси. Особливості розселення населення. 

Галузева структура господарства. Промисловість та її галузі. Спеціалізація і розміщення 

сільського господарства. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв’язки. 

 

Тема 4. Економіко-географічна характеристика країн Східної і Центральної 

Європи. Територія. Географічне положення. Політична карта регіону. Суспільний лад і 

державний устрій. Природні умови і ресурси. Населення. Георелігійна ситуація.  

Структура господарства. Енергетика. Обробна промисловість. Високотехнологічні 

виробництва. Сільське господарство. Транспорт. Зв’язок і телекомунікації. Нематеріальна 

діяльність. Зовнішні зв’язки. Міжнародні послуги. Туризм. Природна і культурна 

спадщина. Внутрішні відмінності. Міста.  

Польща: економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Населення: 

чисельність, склад, трудові ресурси. Особливості розселення населення. Галузева 
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структура господарства. Промисловість та її галузі. Спеціалізація і розміщення сільського 

господарства. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв’язки. 

 

Тема 5. Економіко-географічна характеристика країн Південно-Східної 

Європи. Територія. Географічне положення. Політична карта регіону. Суспільний лад і 

державний устрій. Природні умови і ресурси. Населення. Георелігійна ситуація.  

Структура господарства. Енергетика. Обробна промисловість. Високотехнологічні 

виробництва. Сільське господарство. Транспорт. Зв’язок і телекомунікації. Нематеріальна 

діяльність. Зовнішні зв’язки. Міжнародні послуги. Туризм. Природна і культурна 

спадщина. Внутрішні відмінності. Міста.  

Болгарія і Хорватія: економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. 

Населення: чисельність, склад, трудові ресурси. Особливості розселення населення. 

Галузева структура господарства. Промисловість та її галузі. Спеціалізація і розміщення 

сільського господарства. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв’язки. 

 

РОЗДІЛ 5. Економіко-географічна характеристика країн Азії 

Тема 1. Економіко-географічна характеристика країн Північної та 

Центральної Азії. Економіко-географічна характеристика Азії. Загальні відомості про 

регіон Північна та Центральна Азія, особливості економіко-географічного положення.  

Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку 

та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, 

транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Північної та Центральної Азії. Рекреація і 

туризм.  

Казахстан: економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. 

Населення: чисельність, склад, трудові ресурси. Особливості розселення населення. 

Галузева структура господарства. Спеціалізація і розміщення сільського господарства. 

Промисловість та її галузі. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв’язки. 

 

Тема 2. Економіко-географічна характеристика країн Південної та Західної 

Азії. Загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. 

Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку 

та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, 

транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Південно-Західної Азії. Рекреація і туризм.  

Туреччина: економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. 

Населення: чисельність, склад, трудові ресурси. Особливості розселення населення. 

Галузева структура господарства. Промисловість та її галузі. Спеціалізація і розміщення 

сільського господарства. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв’язки. 

 

Тема 3. Економіко-географічна характеристика країн Східної Азії. Загальні 

відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і 

ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна 

характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, 

зовнішньоекономічні зв’язки) країн Східної Азії. Рекреація і туризм.  

Японія: економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. Населення: 

чисельність, склад, трудові ресурси. Особливості розселення населення. Галузева 

структура господарства. Промисловість та її галузі. Спеціалізація і розміщення сільського 

господарства. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв’язки. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РОЗДІЛ 1. Економіко-географічна характеристика країн Америки 

Тема 1. Економіко-

географічна 

характеристика 

США та Канади 

8 1 1   6 10 2    8 

Разом за  

розділом 1. 
8 1 1   6 10 2    8 

РОЗДІЛ 2. Економіко-географічна характеристика Австралії та Океанії 

Тема 2. Економіко-

географічна 

характеристика 

Австралійського 

Союзу, Нової 

Зеландії та Океанії 

10 1 1   8 10  2   8 

Разом за  

Розділом 2. 
10 1 1   8 10  2   8 

РОЗДІЛ 3. Економіко-географічна характеристика країн Африки 

Тема 3. 

Економіко-

географічна 

характеристика 

країн Північної та 

Південної Африки 

11 1 2   8 10  2   8 

Тема 4. Економіко-

географічна 

характеристика 

країн Західної та 

Східної Африки 

11 1 2   8 8     8 

Тема 5. Економіко-

географічна 

характеристика 

країн Центральної 

Африки 

11 1 2   8 10     10 

Поточний 

контроль 1. 
2 2     12 2    10 

Разом за  

Розділом 3. 
35 5 6   24 40 2 2   36 

РОЗДІЛ 4. Економіко-географічна характеристика країн Європи 

Тема 6. 

Економіко-

географічна 

характеристика 

країн Західної 

Європи 

11 1 2   8  12 2    10 

Тема 7. Економіко- 12 2 2   8       
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географічна 

характеристика 

країн Північної 

Європи 

Тема 8. Економіко-

географічна 

характеристика 

країн Південної 

Європи 

12 2 2   8 10     10 

Тема 9. Економіко-

географічна 

характеристика 

країн Східної і 

Центральної 

Європи 

12 2 2   8 10     10 

Тема 10. 

Економіко-

географічна 

характеристика 

країн Південно-

Східної Європи 

12 2 2   8 10     10 

Разом за  

Розділом 4. 
59 9 10   40 42 2    40 

РОЗДІЛ 5. Економіко-географічна характеристика країн Азії 

Тема 11. 
Економіко-

географічна 

характеристика 

країн Північної та 

Центральної Азії 

12 2 2   8 12  2   10 

Тема 12. 

Економіко-

географічна 

характеристика 

країн Південної та 

Західної Азії 

12 2 2   8 10     10 

Тема 13. 

Економіко-

географічна 

характеристика 

країн Східної Азії  

12 2 2   8 10     10 

Разом за  

розділом 5. 
36 6 6   24 32  2   30 

Підсумковий 

семестровий 

контроль (іспит). 

2 2     16 2    14 

Всього 150 24 24   102 150 8 6   136 
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4. Теми практичних занять 

 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи  

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи  Кількість 

годин 

1-й розділ 

1 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика США та 

Канади». Виконати відповідні практичні завдання, що надаються в 

методичній розробці до практичного заняття. Підготуватися до 

усного опитування на практичному занятті. 

6 

2-й розділ 

2 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика 

Австралійського Союзу, Нової Зеландії та Океанії». Виконати 

відповідні практичні завдання, що надаються в методичній 

розробці до практичного заняття. Підготуватися до усного 

опитування на практичному занятті. 

8 

3-й розділ 

3 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Північної та Південної Африки». Виконати відповідні практичні 

завдання, що надаються в методичній розробці до практичного 

заняття. Підготуватися до усного опитування на практичному 

занятті. 

8 

4 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Західної та Східної Африки». Виконати відповідні практичні 

завдання, що надаються в методичній розробці до практичного 

заняття. Підготуватися до усного опитування на практичному 

занятті. 

8 

5 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Центральної Африки». Виконати відповідні практичні завдання, 

що надаються в методичній розробці до практичного заняття. 

Підготуватися до усного опитування на практичному занятті. 

8 

4-й розділ 

6 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Західної Європи». Виконати відповідні практичні завдання, що 

надаються в методичній розробці до практичного заняття. 

8 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 США та Канада: загальна характеристика, історія формування, 

ЕГП, ПРП 

4 

2 Австралійський Союз, Новая Зеландія та Океанія: загальна 

характеристика, історія формування, ЕГП, ПРП 

4 

3 Країни Африки: загальна характеристика, історія формування, 

ЕГП, ПРП  

6 

4 Країни Європи: загальна характеристика, історія формування, 

ЕГП, ПРП 

6 

5 Країни Азії: загальна характеристика, історія формування, ЕГП, 

ПРП 

4 

Всього годин 24 
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Підготуватися до усного опитування на практичному занятті. 

7 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Північної Європи». Виконати відповідні практичні завдання, що 

надаються в методичній розробці до практичного заняття. 

Підготуватися до усного опитування на практичному занятті. 

8 

8 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Південної Європи». Виконати відповідні практичні завдання, що 

надаються в методичній розробці до практичного заняття. 

Підготуватися до усного опитування на практичному занятті. 

8 

9 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Східної і Центральної Європи». Виконати відповідні практичні 

завдання, що надаються в методичній розробці до практичного 

заняття. Підготуватися до усного опитування на практичному 

занятті. 

8 

10 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Південно-Східної Європи». Виконати відповідні практичні 

завдання, що надаються в методичній розробці до практичного 

заняття. Підготуватися до усного опитування на практичному 

занятті. 

8 

5-й розділ 

11 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Північної та Центральної Азії». Виконати відповідні практичні 

завдання, що надаються в методичній розробці до практичного 

заняття. Підготуватися до усного опитування на практичному 

занятті. 

8 

12 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Південної та Західної Азії». Виконати відповідні практичні 

завдання, що надаються в методичній розробці до практичного 

заняття. Підготуватися до усного опитування на практичному 

занятті. 

8 

13 Опанувати тему: «Економіко-географічна характеристика країн 

Східної Азії». Виконати відповідні практичні завдання, що 

надаються в методичній розробці до практичного заняття. 

Підготуватися до усного опитування на практичному занятті. 

8 

Разом 102 

 

6. Індивідуальні завдання 

(Програмою не передбачено) 

 

7. Методи контролю 

 

1. Усне опитування на практичних. 

2. Поточний контроль. 

3. Наприкінці семестру – екзамен. 
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8. Схема нарахування балів 
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Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13      

2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 20 - 60 40 100 

 

 Т1, Т2 ... Т6 – теми розділів 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали 

оцінювання 

90-100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література: 

1. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : 

навчальний посібник / В. В. Безуглий. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 704 с. 

2. Безуглий В. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу : 

навчальний посібник / В. В. Безуглий, С. В. Козинець. – [2-ге вид., доп., перероб.]. – К. : 

ВЦ «Академія», 2007. – 688 с. 

3. Воронин В. П. Мировое хозяйство и экономика стран мира : учебное 

пособие для вузов / В. П.  Воронин. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 237 с. 

4. Економiка зарубiжних країн : навчальний посiбник для вузiв: / А. П. Голiков, 

О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : Центр учбової лiтератури, 2008. – 

463 с. 

5. Економiка зарубiжних країн : навчальний посiбник для вузiв / 

В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвiнова, А. А. Наумчик; за ред. В. М. Осипова. – 

[3-тє вид., перероб. та доп.]. – К. : Центр учбової лiтератури, 2007. – 543 с. 

6. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн / Під ред. проф. 

Є. П. Качана. – Тернопіль, 1997. – 200 с. 

7. Економічна і соціальна географія світу : навчальний посібник / За ред. 

С. П. Кузика. – Львів : Світ, 2002. – 672 с. 

8. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. 

В. П. Колесова. – М. : Флинта, 2000. – 480 с. 

9. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. 

В. В. Вольского. – [2-е изд., испр.]. – М. : Дрофа, 2003. – 560 с. 
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10. Страноведение : учебное пособие / П. И. Рогач, Н. Е. Косяков, 

В. Г. Гаркавая, С.В. Лукьянчик. – Минск : Издательство Белорусского экономического 

университета, 2003. – 284 с. 

11. Страны мира. 2006 : справочник: / В. В. Агрономов, С. В. Андреев, 

А. С. Андрианов, И. А. Анипченко; под общ. ред. С. Лаврова . – М. : Республика, 2006. – 

590 с. 

12. Тарасенко Н. Г. Экономическая и социальная география мира : конспекты 

тем по программам Министерства образования и науки Украины / Н. Г. Тарасенко. – 

Донецк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 247 с. 

13. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья : пособие 

для вузов / Под ред. М. П. Ратановой. – М. : Дрофа, 2004. – 576 с. 

14. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и 

страны / Под ред. С. Б. Лаврова, Н. В. Каледина. – М. : Гардарики, 2002. – 928 с. 

15. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні 

країни : підручник / В. М. Юрківський. – [2-ге вид.]. – К. : Либідь, 2001. – 416 с. 

Допоміжна література: 

1. Голиков А. П. Экономика зарубежных стран : учебное пособие для вузов. – 

Харьков : Издательство ХНУ им. В. Н. Каразина, 2000. – 68 с. 

2. Желтиков В. П. Экономическая география / В. П. Желтиков, Н. Г. Кузнецов, 

С. Г. Тяглов. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 384 с. 

3. Косолапов А. Б. Туристское страноведение: Европа и Азия : учебно-

практическое пособие для вузов. – М. : КНОРУС, 2006. – 395 с. 

4. Ломакин В. К. Мировая экономика : учебник / В. К. Ломакин. – М. : 

Финансы, 1998. – 719 с. 

5. Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. I: Общая 

характеристика мира / В. П. Максаковский. – М. : Дрофа, 2008. – 495 с. 

6. Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. II: Региональная 

характеристика мира / В. П. Максаковский. – М. : Дрофа, 2009. – 480 с. 

7. Масляк П. О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії 

світу / П. О. Масляк, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К. : Лібра, 1996. – 145 с. 

8. Олейник А. П. Страны мира в цифрах / 2011 [Электронный ресурс] / 

А. П. Олейник. – Электронное издание, 2011, 2-е изд. – 62 с. – Режим доступа : 

http://www.alleng.ru/d/geog/geo030.htm 

9. Погорлецкий А. И. Экономика зарубежных стран : eчебник. – СПб. : 

Издательство Михайлова В. А., 2000. – 491 с. 

10. Родионова И. А. Экономическая география : учебно-справочное пособие / 

И. А. Родионова. – М. : Московский лицей, 2001. – 239 с. 

11. Социально-экономические концепции стран мира на рубеже тысячелетий 

(власть, экономика, социальная сфера): Международная энциклопедия. – М. : 

Издательство Международного университета «Содружество» 2000. – 191 с. 

12. Ушаков Д. С. Страноведение : учебное пособие для вузов. – М. : Ростов-н/Д: 

МарТ, 2007. – 253 с. 

13. Юрківський В. М. Країни світу : довідник / В. М. Юрківський. – К. : Лібра, 

2001. – 332 с. 

 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,  

інше методичне забезпечення 
1. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.worldbank.org   

2. Офіційний сайт Світової Торгівельної Організації [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.wto.org  
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3. Офіційний сайт Комісії ООН з промислового розвитку ЮНІДО 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.unido.org  

4. Офіційний сайт корпорації British Petroleum (статистика з енергетики – 

Statistical Review of World Energy) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bp.com 

5. Офіційний сайт OICA (International Organization of Motor Vehicle 

Manufacturers) – статистика з машинобудування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.oica.net  

6. Офіційний сайт Всесвітньої організації World Steel Association (статистика з 

чорної металургії) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.worldsteel.org 

7. Офіційний сайт FAO (статистика з сільського господарства – Food and 

Agricultural Organiza-tion of the United Nations) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.fao.org 

8. Офіційний сайт компанії CNN [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.money.cnn.com 

9. Офіційний сайт ЦРУ США (статистика за країнами World Factbook) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cia.gov  

 

 

 

 

 

 


