
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Економічна і соціальна географія України» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

бакалавра  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

спеціальності        106 Географія / 014.07 Середня освіта (Географія) 

освітні програми        Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток; 

                                     Географія рекреації та туризму;  

      Фізична географія, моніторинг і кадастр земельних ресурсів;  

      Картографія, геоінформатика і кадастр; 

      Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота 

    Географія, природознавство та спортивно-туристська робота      

Географія 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: глибоке і всебічне суспільно-

географічне вивчення території України, формування знань про її суспільно-географічне 

положення, природно-ресурсний потенціал, населення і господарство.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

- охарактеризувати суспільно-географічне положення України; 

- визначити геополітичні та геоекономічні пріоритети України; 

- проаналізувати динаміку чисельності, природний та механічний рух населення України, 

особливості його розселення, етнічного та релігійного складу, трудоресурсний потенціал та 

основні риси ринку праці; 

- проаналізувати запаси природних ресурсів України з точки зору раціонального 

природокористування; 

- дати загальну характеристику господарства України, проаналізувати особливості його 

галузевої і територіальної структури, рівень соціально-економічного розвитку; 

- проаналізувати чинники формування і функціонування, сучасний стан, територіальну 

організацію, проблеми та перспективи розвитку галузей промисловості, сільського 

господарства і сфери послуг України; 

- розкрити особливості зовнішньоекономічних зв’язків України, проаналізувати їх географію; 

- проаналізувати підходи до суспільно-географічного районування України. 

 

 1.3. Кількість кредитів – 5.  

1.4. Загальна кількість годин – 150. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й 5-й 

Семестр 

5-й 9-й 

Лекції 

32 год. 20 год. 

Практичні, семінарські заняття 

48 год. 4 год. 

Лабораторні заняття 



 

 

- - 

Самостійна робота 

70 год. 126 год. 

Індивідуальні завдання  

- 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

Загальні компетентності: 

- 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК 1. Базові знання з географічних наук: об`єктно-предметна область, поняттєво-

термінологічний апарат, теорії і концепції, закони і закономірності, методи дослідження 

відповідно до спеціалізації; 

ФК  2. Здатність до системного географічного мислення; 

ФК 3. Розуміння основних фізико-географічних та суспільно-географічних процесів, що 

відбуваються у географічному просторі на різних рівнях його організації;  

ФК 5. Здатність застосовувати базові знання фундаментальних наук при вивченні 

природних та антропогенних геосистем різного ієрархічного рівня; 

ФК 6. Здатність проводити географічний аналіз природних та суспільних об’єктів і 

процесів у різних просторово-часових масштабах; 

ФК 9. Здатність застосовувати уміння роботи зі статистичними даними, збору, 

узагальнення та обробки статистичної інформації, що відображає стан суспільних 

територіальних систем. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Базові знання суспільно-географічних наук: об`єктно-предметна область, 

поняттєво-термінологічний апарат, теорії і концепції, закони і закономірності, методи 

дослідження тощо; 

ПРН 6. Базові уявлення про територіальну організацію суспільства, концепції 

територіальних структур; 

ПРН 9. Базові знання з економічної та соціальної географії України і світу; 

ПРН 19. Аналізувати різні аспекти територіальної організації життєдіяльності 

суспільства; 

ПРН 20. Володіти навичками комплексного суспільно-географічного аналізу територій; 

ПРН 21. Проводити аналіз регіонального розвитку та давати оцінку регіонального 

потенціалу. 

 

У результаті вивчення даного курсу студенти повинні 

знати: 

- основні риси і особливості суспільно-географічного положення України, її геополітичні 

та геоекономічні вектори; 

- сучасний стан та регіональні особливості демографічних, міграційних, розселенських, 

етнічних та працересурсних процесів в Україні; 

- особливості розміщення та потенціал природних ресурсів України; 

- особливості господарського освоєння території України; 

- основні риси господарства України: сучасний стан, особливості його галузевої і 

територіальної структури; 

- закономірності розміщення, географію та сучасний стан розвитку галузей 

промисловості, сільського господарства і сфери послуг України; 

- основні напрями та риси зовнішньоекономічних зв’язків України; 

- підходи до суспільно-географічного районування України; 

 



 

 

 

вміти: 

- давати оцінку суспільно-географічного положення території; 

- давати економічну оцінку природних умов і запасів природних ресурсів з метою 

раціонального природокористування; 

- аналізувати демографічні, розселенські, міграційні, етнічні та працересурсні процеси у їх 

взаємозв’язку; 

- аналізувати галузеву і територіальну структуру промисловості, сільського господарства і 

сфери послуг України. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 

 

Тема 1. Суспільно-географічне положення та адміністративно-територіальний 

устрій України 

Економіко-географічне положення України. Розміри території, її конфігурація і 

компактність з точки зору господарського розвитку. Кордони України, їх зміни протягом ХХ ст. 

й дотепер. Геополітичне положення України. Адміністративно-територіальний устрій, етапи 

його формування. 

 

Тема 2. Населення України 

Демографічна ситуація в Україні. Кількість населення та її динаміка. Природний рух 

населення. Статевовіковий склад населення. Середня тривалість життя. Механічний рух 

населення. Географія міграційних потоків.  

Розселення населення України. Особливості розселення населення. Територіальні 

відмінності густоти населення. Міське і сільське населення. Урбанізація, її регіональні 

відмінності. Класифікація міст України за людністю. Типи міст за містоутворюючими 

функціями. Міські агломерації. Типи сільських поселень за людністю. Основні типи сільського 

розселення і фактори, які впливають на них. 

Етнічний, мовний релігійний склад населення України. Особливості українського 

етногенезу. Етнічний склад населення та його територіальні відмінності. Українська діаспора у 

світі. Мовний склад населення. Релігійний (конфесійний) склад населення.  

Трудові ресурси і працересурсний потенціал України. Структура та особливості трудових 

ресурсів України. Рівень забезпеченості трудовими ресурсами регіонів України та фактори, які 

впливають на цей процес. Структура зайнятості економічно активного населення та її сучасні 

тенденції. Рівень зайнятості трудових ресурсів в окремих регіонах України. 

 

Тема 3. Природно-ресурсний потенціал України 

Вплив природних умов і ресурсів на територіальну організацію господарства країни. 

Рівень забезпеченості господарства України природними ресурсами. Структура та 

характеристика окремих компонентів ПРП. Регіональні відмінності в забезпеченні ПРП. 

Мінерально-сировинні ресурси: паливні, рудні, нерудні. Вугільні басейни. 

Нафтогазоносні провінції та області. Залізо- і марганцеворудні басейни. Запаси руд кольорових 

металів. Нерудна сировина для хімічної, металургійної і будівельної промисловості. Регіони з 

найбільш високим рівнем забезпеченості мінеральною сировиною. 

Потенціал водних ресурсів, рівень забезпеченості ними господарства у різних регіонах 

України. Земельні ресурси, структура землекористування. Природна і економічна оцінка 

лісових ресурсів, головні райони їх розміщення. Фауністичні ресурси та їх структура. 

Природно-рекреаційний потенціал, його регіональні особливості. Географічні проблеми 

раціонального природокористування.  

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 2. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ  
 

Тема 1. Історія розвитку господарського комплексу України, сучасний рівень 

економічного розвитку  

Історія розвитку економіки України у складі СРСР. Розвиток економіки України у 90-х 

роках ХХ ст. Причини економічної кризи. Розвиток економіки України у ХХІ ст. Секторальна 

структура економіки України на сучасному етапі її розвитку. Сучасне соціально-економічне 

становище України.  

 

Тема 2. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) України  

Галузева структура паливно-енергетичного комплексу.  

Паливна промисловість. Вугільна промисловість. Економічна характеристика головних 

вугільних басейнів. Проблеми вугільної промисловості та шляхи їх вирішення.  

Нафтова промисловість. Економічна характеристика головних районів видобутку нафти. 

Запаси, видобуток і споживання нафти. Головні джерела надходження нафти в Україну. 

Проблеми і перспективи розвитку галузі. Головні нафтопереробні підприємства України. 

Газова промисловість. Економічна характеристика основних районів видобутку газу. 

Запаси, видобуток і споживання газу. Перспективи розвитку галузі.  

Видобуток і використання торфу та горючих сланців. Уранова промисловість. 

Електроенергетика. Типи електростанцій України та їх частка у виробництві 

електроенергії. Головні споживачі електроенергії. Райони з високим рівнем концентрації 

виробництва електроенергії. 

Теплова енергетика. Географія головних ТЕС та проблеми розвитку галузі. 

Гідравлічні електростанції. Географія найбільших ГЕС та ГАЕС. Проблеми та 

перспективи гідроенергетики. 

Атомна енергетика України. Проблеми та перспективи використання атомної енергії.   

Використання нетрадиційних енергоносіїв. Територіальне розміщення вітрових, 

сонячних електростанцій.  

Найбільш потужні ЛЕП. Проблеми та перспективи енергетики України. 

 

Тема 3. Металургійний комплекс України 
Чорна металургія. Значення чорної металургії в економіці України. Виробнича 

структура галузі. Типи підприємств. Фактори розвитку та особливості територіальної структури 

галузі. Річне виробництво сталі в Україні та її місце серед головних країн світу за 

виробництвом чорних металів. Експортний потенціал галузі. 

Економічна характеристика сировинних ресурсів чорної металургії: руд чорних металів, 

коксівного вугілля та інших допоміжних матеріалів. Географія їх видобутку та первинної 

переробки. 

Економіко-географічна характеристика трьох металургійних районів України: Донбас, 

Придніпров’я, Приазов’я. Підприємства бездоменної металургії. Проблеми і перспективи 

чорної металургії України. 

Кольорова металургія. Значення галузі в економіці України. Структура галузі. 

Особливості розвитку і розміщення підприємств кольорової металургії. Географія головних 

галузей кольорової металургії: алюмінієвої, титаномагнієвої, цинкової, феронікелевої, ртутної, 

виробництва дорогоцінних та тугоплавких металів.  

Значення для України виробництва вторинних кольорових металів, основні центри їх 

виробництва. 

 

Тема 4. Машинобудівний комплекс України 

Значення машинобудування для економіки країни. Чинники розвитку галузі. 

Особливості структури машинобудування України. Особливості розміщення машинобудування. 

Регіони з найбільш розвиненим машинобудуванням. 



 

 

Важке машинобудування: структура, головні принципи розміщення підприємств та їх 

географія. 

Транспортне машинобудування: чинники розміщення і географія галузей. Головні 

центри виробництва продукції ВПК. Співробітництво з іншими країнами.  

Сільськогосподарське машинобудування: чинники розміщення, географія головних 

виробництв.  

Верстатобудування, приладобудування, електротехнічне машинобудування. Фактори 

розвитку і розміщення. Географія головних центрів виробництва їх продукції. 

Інші галузі машинобудування.  

Значення подальшого розвитку вітчизняного машинобудування. Необхідність 

підвищення питомої ваги високотехнологічних галузей у структурі промисловості України. 

 

Тема 5. Хімічний комплекс України.  

Хімічна промисловість. Значення галузі та основні чинники розвитку, особливості 

структури, сучасні тенденції розвитку. Особливості розміщення по території країни, райони з 

найбільш високим рівнем концентрації хімічної промисловості. 

Неорганічна хімія. Сировинні ресурси та географія виробництва мінеральних добрив, 

соди, сірчаної кислоти та іншої продукції. 

Органічна хімія. Сировинні ресурси та географія виробництва синтетичних смол і 

пластмас, хімволокон, гумотехнічних виробів. Хіміко-фармацевтична промисловість. 

Парфумерно-косметична промисловість. Лакофарбова промисловість.  

Проблеми та перспективи розвитку хімічної промисловості України. 

 

Тема 6. Лісовиробничий комплекс. Промисловість будівельних матеріалів України 

Структура ЛВК, головні райони лісів України. Породний склад лісів України.  

Механічна переробка деревини. Географія лісопильного виробництва, меблева 

промисловість, виробництво сірників, виробництво будматеріалів з деревини, фанерне 

виробництво і виробництво ДВП та ДСП. 

Хімічна переробка деревини. Географія целюлозно-паперового виробництва, лісохімічне 

і гідролізне виробництво. 

Промисловість будівельних матеріалів України. Значення галузі, галузева структура, 

основні чинники розвитку. Сировинна база, особливості розміщення галузі по території країни. 

Проблеми та перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів України. 

 

Тема 7. Агропромисловий комплекс (АПК) України  

Поняття «АПК». Основні галузі АПК. Значення розвитку АПК як одного з пріоритетних 

комплексів економіки України. Основні економічні показники функціонування АПК країни. 

Сільське господарство. Особливості розвитку і розміщення, форми господарювання, 

галузі спеціалізації. Земельний фонд країни та його структура. Структура 

сільськогосподарських угідь. 

Рослинництво. Зернове господарство країни як основа землеробства. Посівні площі, 

урожайність, валовий збір зерна. Географія головних зернових та круп’яних культур, 

особливості їх вирощування. Географія найважливіших технічних культур України. Географія 

овочівництва, виноградарства, плодово-ягідних культур, картоплярства, баштанництва, 

кормових культур.  

Тваринництво України. Кормова база та її особливості. Зміна характеру кормової бази з 

півночі на південь. Географія головних галузей тваринництва: скотарство, свинарство, 

птахівництво. Географія другорядних галузей: вівчарство, конярство, звірівництво, ставкове 

рибництво, кролівництво, шовківництво. 

Основні елементи територіальної структури сільського господарства України. 

Економіко-географічна характеристика сільськогосподарських зон України: Поліська, 

Лісостепова, Степова; азональні зони Криму і Карпат, Південного Берега Криму. Особливості 

розвитку і спеціалізації приміських АПК. 



 

 

Переробні галузі АПК, галузі харчової промисловості України. Значення, структура та 

особливості розвитку і розміщення основних галузей харчової промисловості: борошномельно-

круп’яна, макаронна, кондитерська, цукрова, крохмало-паточна, м’ясна, молочна, олійно-

жирова, плодово-овочева, виноробна, спиртово-горілчана, пивоварна, тютюнова, рибна та інші.  

 

Тема 8. Транспортний  комплекс України 

Значення комплексу для функціонування економіки країни і забезпечення 

зовнішньоекономічних зв’язків. Основні показники роботи основних видів транспорту. 

Структура транспорту; особливості розміщення по території країни, частка окремих видів 

транспорту у вантажо- і пасажирообігу.  

Залізничний транспорт, його техніко-економічні особливості. Загальна протяжність, 

густота залізниць на території України. Основні вантажі, які перевозять залізницями. 

Найважливіші напрямки вантажоперевезень. Географія магістральних залізниць України. 

Міжнародні залізниці, які проходять через територію країни. Головні залізничні вузли. 

Взаємодія залізничного транспорту з іншими видами транспорту.  

Автомобільний транспорт, його значення, техніко-економічні переваги. Загальна 

протяжність автошляхів. Регіони, найбільш забезпечені автошляхами. Найважливіші 

автомагістралі України. Взаємодія з іншими видами транспорту. Головні автомобільні вузли. 

Структура вантажоперевезень. 

Водний транспорт. Техніко-економічні переваги водних видів транспорту. Протяжність 

річкових транспортних шляхів. Використання річок України для зовнішньоекономічних 

зв’язків. Структура вантажоперевезень. Головні річкові порти. Морський транспорт, його 

значення для міжрайонних перевезень і зовнішньоекономічних зв’язків. Використання 

паромних переправ. Головні пароплавства. Головні морські порти. Структура внутрішніх і 

зовнішніх вантажоперевезень.  

Авіаційний транспорт. Основні напрямки повітряних шляхів. Головні аеропорти 

України. Зв’язки з зарубіжними країнами. Перспективи розвитку мережі аеропортів.  

Трубопровідний транспорт, його техніко-економічні переваги. Загальна протяжність 

магістральних трубопроводів. Газопроводи та їх протяжність. Трансконтинентальні 

газопроводи, які проходять через територію України. Нафтопроводи та їх протяжність. 

Трансконтинентальні нафтопроводи. Продуктопроводи.  

Значення міжнародних транспортних коридорів (МТК) для розвитку економіки України, 

диверсифікації енергоносіїв, подальшої інтеграції країни в світове господарство. Дільниці МТК, 

які проходять через територію України.  

Зовнішньоекономічні зв’язки України. Товарна структура експортно-імпортних операцій, 

тенденції її змін. Географічна структура експорту та імпорту, головні торговельні партнери 

країни. Проблеми використання експортного потенціалу України, перспективи його 

нарощування. Міжнародна торгівля послугами України. Міжнародні транспортні, інформаційні 

електронні, технологічні послуги. Міжнародний туризм. Динаміка зовнішньої торгівлі 

послугами України, експорт та імпорт послуг за видами діяльності, головні партнери України у 

зовнішній торгівлі послугами. 

  

Тема 9. Соціальний комплекс України 
Легка промисловість: значення, структура, особливості розвитку та розміщення. 

Текстильна промисловість як головна галузь легкої промисловості, її структура, сировинна база 

та виробництво тканин. Регіони з найвищим рівнем розвитку текстильної промисловості. Інші 

галузі легкої промисловості: швейна, трикотажна, шкіряно-взуттєва, килимова, хутряна, 

галантерейна. 

Соціальна інфраструктура. Культурно-освітній та науковий комплекси. Соціально-

побутовий комплекс. Рекреаційний комплекс.  

 

 

 

 



 

 

Тема 10. Суспільно-географічне районування України 

Основи економіко-географічного районування. Ознаки економічного району. Основні 

суспільно-географічні макрорайони України. Суспільно-географічне районування України (за 

О. Шаблієм, Ф. Заставним, М. Пістуном, А. Голіковим).  

 

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. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Суспільно-географічне положення України. Населення України.  

Природно-ресурсний потенціал України 

Тема 1. Суспільно-

географічне положення 

та адміністративно-

територіальний устрій 

України 

11 2 4   5 11 2    9 

Тема 2. Населення  

України 
18 6 6   6 13 2 1   10 

Тема 3. Природно-

ресурсний потенціал 

України 

14 2 6   6 13 2 1   10 

Разом за розділом 1 43 10 16   17 37 6 2   29 

Розділ 2. Господарство України 

Тема 1. Історія 

розвитку 

господарського 

комплексу України, 

сучасний рівень 

економічного розвитку  

7 2    5 11 2    9 

Тема 2. Паливно-

енергетичний комплекс 

України 

10 2 

7 

  5 12 2    10 

Тема 3. Металургійний 

комплекс України 
11 2   6 13 2 1   10 

Тема 4. 

Машинобудівний 

комплекс України 

11 2 

7 

  6 12 2    10 

Тема 5. Хімічний 

комплекс України 
10 2 

 

 5 11 1    10 

Тема 6. 

Лісовиробничий 

комплекс. 

Промисловість буд. 

матеріалів України 

9 2   5 9     9 

Тема 7. 

Агропромисловий 

комплекс України  

16 4 6   6 13 2 1   10 

Тема 8. Транспортний  

комплекс України 
13 2 6   5 11 1    10 

Тема 9. Соціальний 

комплекс України 
7 2    5 10 1    9 

Тема 10. Суспільно- 13 2 6   5 11 1    10 



 

 

географічне 

районування України 

Разом за розділом 2 107 22 32   53 113 14 2   97 

Усього годин  150 32 48   70 150 20 4   126 

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Адміністративно-територіальний устрій України 4 

2.  Населення України 6 

3.  Природно-ресурсний потенціал України 6 

4.  Промисловість України: електроенергетика, металургія 7 

5.  Промисловість України: машинобудування, хімічна промисловість 7 

6.  Агропромисловий комплекс України 6 

7.  Транспортний  комплекс України. Зовнішньоекономічні зв’язки України 6 

8.  Суспільно-географічне районування України 6 

 Разом  48 

                                    

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1.  Вивчення рис суспільно-географічного положення та особливостей 

адміністративно-територіального устрою України 
5 

2.  Опрацювання матеріалу за темою «Населення України», підготовка до 

практичної роботи 
6 

3.  Опрацювання матеріалу за темою «Природно-ресурсний потенціал 

України», підготовка до практичної роботи 
6 

4.  Ознайомлення з історією розвитку господарського комплексу України 5 

5.  Опрацювання матеріалу за темою «Паливно-енергетичний комплекс 

України», підготовка до практичної роботи 
5 

6.  Опрацювання матеріалу за темою «Металургійний комплекс України», 

підготовка до практичної роботи 
6 

7.  Опрацювання матеріалу за темою «Машинобудівний комплекс України», 

підготовка до практичної роботи 
6 

8.  Опрацювання матеріалу за темою «Хімічний комплекс України», 

підготовка до практичної роботи 
5 

9.  Опрацювання матеріалу за темою «Лісовиробничий комплекс. 

Промисловість будівельних матеріалів України», підготовка до 

практичної роботи 

5 

10.  Опрацювання матеріалу за темою «Агропромисловий комплекс 

України», підготовка до практичної роботи 
6 

11.  Опрацювання матеріалу за темою «Транспортний  комплекс України», 

підготовка до практичної роботи 
5 

12.  Ознайомлення з особливостями зовнішньоекономічних зв’язків України, 

підготовка до практичної роботи 
5 

13.  Вивчення суспільно-географічних районів України, підготовка до 

практичної роботи 
5 

 Разом  70 

 

6. Індивідуальні завдання 

Програмою не передбачені. 



 

 

 

7. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-

пошуковий, дослідницький.  

 

8. Методи контролю 

Усне експрес-опитування, виконання практичних робіт, контрольна робота, екзамен. 

 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен  Сума  Розділ 1  

 

Розділ 2  

 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

е 

за
в
д

ан
н

я
 

Р
аз

о
м

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5-9 Т10 Т11 Т12 Т13 
10 - 60 40 100 

6 7 6  6+6 7 6  6 

 

Т1 – Т13 – практичні роботи 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Практична робота – 6-7 балів: 

- виконання практичних завдань – 4-5 балів; 

- захист роботи – 2 бали. 

 

Контрольна робота – 10 балів:  

- тестові завдання – 5 балів; 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 5 балів; 

 

Екзамен – 40 балів: 

- тестові завдання – 15 балів; 

- практичні завдання – 10 балів; 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 15 балів. 

 

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 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Барановський М.О. Економічна та соціальна географія України: реальний сектор економіки: 

навч. посіб. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: Лисенко М. М., 2018. 



 

 

2. Голiков А.П. Економiка України / Голiков А.П., Казакова Н.А., Шуба О.А. – К.: Знання, 

2009. 

3. Голiков А.П. Економiка України: фактори виробництва, галузева структура, розмiщення, 

тенденцiї розвитку / Голiков А.П., Казакова Н.А., Шуба О.А. – Х.: Видавництво ХНУ iм. 

В.Н. Каразiна, 2005. 

4. Голіков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії: підручник / Голіков А.П., 

Олійник Я.Б., Степаненко А.В. – К.: Либідь, 1996. 

5. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічний аналіз / В.О. Джаман. – 

Чернівці: Рута, 2003. 

6. Жук М.В. Розмiщення продуктивних сил i економiка регiонiв України / Жук М.В., 

Круль В.П. – К.: Кондор, 2004. 

7. Заставецька О.В. Географія населення України / О.В. Заставецька, Б.І. Заставецький, 

Д.В. Ткач. – Тернопіль: ТДПУ, 2003. 

8. Масляк П.О. Географія України / П.О. Масляк. – К., 2000. 

9. Мезенцев К.В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і 

поляризація: монографія / К.В. Мезенцев, Г.П. Підгрушний, Н.І. Мезенцева. – К.: ДП “Прінт 

Сервіс”, 2014. – 132 с. 

10. Мезенцева Н.І. Суспільно-географічне районування України / Н.І. Мезенцева. – К., 2002. 

11. Мезенцева Н.І. Економічна і соціальна географія України / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев: 

навчально-методичний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський 

університет”, 2010. – 239 с.  

12. Нємець Л.М. Економічна і соціальна географія України: навчальний посібник / 

Л.М. Нємець, П.А. Вірченко, Ю.Ю. Сільченко. – Харків: ФОП Грицак С.Ю., 2014. 

13. Нємець Л.М. Економічна і соціальна географія України. Навчально-методичний комплекс / 

Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. – Харків, 2009. 
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