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ЗМІСТ  ПРОГРАМИ 

 

Основи суспільної географії 

Проблема об'єкта і предмета суспільної географії. Поняття геопросторової 

(територіальної) організації. Структура суспільної географії, її складові части-

ни. Місце суспільної географії в системі географічних наук. Схеми класифікації 

суспільної географії. Система методів суспільної географії.  

Основні терміни, поняття та категорії суспільної географії. Територія як 

поняттєво-термінологічна система. Природні, суспільні та просторові властиво-

сті території. Соціальні, економічні, політичні, екологічні, інформаційні функції 

території. 

Суспільно-географічне положення. Типізація суспільно-географічного по-

ложення. Методи аналізу та оцінки суспільно-географічного положення.  

Суспільно-географічні відношення і зв'язки. Суспільно-географічні проце-

си і явища. Процеси геопросторової диференціації, процеси геопросторової ін-

теграції, процеси геопросторового комплексо- і системоформування. 

Теорія просторового розвитку в суспільній географії. Теорія «центральних 

місць», «полюсів росту», «центрів розвитку».  

Система суспільно-географічних законів. Закон пропорційного розвитку 

компонентів економіко-географічного комплексу; закон раціональних територі-

альних зв’язків; закон територіальної концентрації продуктивних сил; закон те-

риторіальної диференціації продуктивних сил. 

Поняття про територіальну організацію суспільства. Складові елементи те-

риторіальної організації суспільства – природні, соціальні, економічні. Систем-

но-структурна парадигма територіальної організації суспільства. Основні типи 

територіальних структур.  

Становлення системної концепції в географії. Ознаки та структура геосис-

тем, зв'язки та відношення  в геосистемах, функції геосистем. 

Суспільний і територіальний поділ праці: зміст понять. Багаторівнева ієра-

рхічна структура територіального поділу праці. Міжнародний поділ праці.  

Суспільно-географічне районування, його поняттєво-термінологічний апа-

рат. Фактори, принципи і критерії процесу суспільно-географічного районуван-

ня. Стадії розвитку суспільно-географічного районування.  

 

Основи соціальної географії. Географія населення 

Місце та значення соціальної географії в системі географічних наук. Об’єкт 

і предмет дослідження соціальної географії. Поняттєво-термінологічний апарат 

соціальної географії. Структура соціальної географії.  

Функції соціальної географії. Завдання соціальної географії у відповідності 

до зростаючого соціального запиту. Проблеми розвитку сучасної соціальної гео-

графії. 

Виникнення соціальної географії. Основні етапи формування соціальної 

географії. Розвиток соціальної географії в Україні. Соціально-географічні школи 
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в Україні. Сучасна західна соціальна географія. Основні соціально-географічні 

школи Заходу. Персоналії. 

Соціально-географічний простір і час та їх властивості. Особливості прос-

торової організації суспільства, рівні організації соціально-географічного прос-

тору. Поняття регіональної свідомості та менталітету соціуму. Просторові зони 

та території людини. Поняття про соціогеосистему як основний об’єкт дослі-

дження соціальної географії. Поняття про соціально-географічний процес, його 

структуру.  

Поняття соціально-географічного факту. Програма соціально-

географічного дослідження. Методи інформаційного забезпечення соціально-

географічних досліджень. Основні етапи соціально-географічних досліджень. 

Методи аналізу емпіричних даних соціально-географічних досліджень. 

Соціально-демографічний розвиток: динаміка народонаселення, його відт-

ворення, склад народонаселення. Основні фактори, які впливають на зміни на-

родонаселення. Механічний рух населення та його соціальні особливості та на-

слідки. 

Якість населення. Відтворювальний потенціал. Діяльнісний потенціал. Си-

стема соціального управління відтворення населення. Індекс якості населення. 

Євгеніка та євгенічні рухи. Поняття, засновники, цілі та перспективи напрямку.  

Теорії та концепції народонаселення. Проблеми та наслідки зростання на-

родонаселення. Сучасні процеси в зміні народонаселення. 

Соціальні аспекти розселення населення. Соціальні функції поселень. Осо-

бливості розселення населення. Форми та чинники розселення. Основні конце-

пції розселення. Поняття агломерації та їх соціально-географічні особливості. 

Урбанізація як соціально-географічний процес. Основні етапи урбанізації. 

Основні тенденції та перспективи розвитку урбанізації. 

Основні поняття і сутність соціальних негараздів як соціальної властивості 

території. Особливості виникнення і розповсюдження соціальних негараздів. 

Поняття соціального спокою та територіальної соціальної справедливості. Дос-

лідження розвитку соціально-географічного процесу в регіонах України. 

 

Історична географія з основами етнографії  

Об’єкт та предмет дослідження історичної географії. Історія географічних 

відкриттів, історія географічних ідей та історична географія. Місце історичної 

географії в системі наук. Зв’язок історичної географії з іншими науками. На-

прями в історичній географії. Періодизація в історичній географії. Проблеми іс-

торико-географічних досліджень в Україні. 

Еволюційна гілка людини. Роль природно-географічних факторів в еволю-

ції людини. Значення ландшафтів в еволюції людства. Причини міграцій перві-

сних людей. Імовірні напрями міграцій. Заселення материків.  

Поняття раси. Фактори расогенезу. Ознаки расових відмінностей людей. 

Підходи до класифікації рас. Просторовий розподіл європеоїдної, монголоїдної, 

негроїдної та австралоїдної рас та їх малих рас. Формування і географія перехі-

дних рас. Расовий склад населення регіонів і країн.  
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Коеволюція людини і навколишнього природного середовища. Вплив при-

родних ландшафтів на розвиток первісних людей. Збиральництво, полювання і 

рибальство – основні види господарської діяльності первісних людей. Переду-

мови переходу до виробляючого господарства. Центри походження культурних 

рослин. «Неолітична революція». Головні райони первісного землеробства. За-

родження і поширення скотарства. Освоєння металів. Виникнення екологічних 

проблем. Перша екологічна криза в епоху неоліту.  

Поняття цивілізації. Етапи виникнення цивілізацій (за Л.І. Мечниковим). 

Географічні аспекти розвитку стародавніх цивілізацій: Межиріччя (Месопота-

мії), Єгипту, Індії, Китаю, Стародавньої Греції, Стародавнього Риму, цивілізацій 

Америки (інки, ацтеки, майя). Трипільська культура. 

Об’єкт і предмет етнографії, етнології та етногеографії. Поняття етносу. 

Поняття про етногенез. Концепції етногенезу. Структура етнічних утворень. Ет-

нічні процеси. 

Концепція етногенезу Л.М. Гумільова. Місцерозвитку етносів. Фази етно-

генезу. Взаємодія етносу з природним ландшафтом. 

Культурно-господарська адаптація етносів до природних умов. Природні 

умови як визначальний фактор господарської спеціалізації території, в історич-

ному аспекті. Культурно-господарські типи. Вплив природних умов і господарс-

тва на розвиток культури. Формування менталітету народу в залежності від 

природно-географічних умов та господарського укладу. 

Етнічна структура населення світу. Найбільші за кількістю населення на-

роди світу, їх географія. Типологія країн за етнічною ознакою. Сутність лінгвіс-

тичної класифікації народів світу. Мовні сім’ї, групи і підгрупи. Географія наро-

дів мовних сімей та їхніх груп: індоєвропейської, кавказької, семіто-хамітської, 

нігеро-кордофанської, ніло-сахарської, койсанської, дравідійської, уральської, 

алтайської, сіно-тібетської, тайської, австроазіатської, австронезійської, ескімо-

со-алеутської, чукотсько-камчатської, андаманської, сім’ї австралійських та па-

пуаських народів, сім’ї індіанських народів. Географія етносів, мови яких не 

входять у жодну сім’ю. 

Релігійний склад населення світу. Історико-географічні аспекти розвитку 

релігій світу. Релігійна структура населення світу. Географія світових релігій: 

християнства, ісламу, буддизму. Національні релігії. Місцеві традиційні (перві-

сні) вірування.  

 

Політична географія з основами геополітики 

Об’єкт і предмет політичної географії. Основна проблематика і тематика 

політико-географічних досліджень. Етапи розвитку світової політичної геогра-

фії. Територіально-політична організація суспільства. Ієрархія територіально-

політичних систем. 

Сучасна світосистема. Території, країни, держави. Суверенні держави. За-

лежні країни і території. Води відкритого моря. Мультинаціональні функціона-

льні утворення: ТНК, міжнародні організації, регіональні організації, світові мі-

ста. 

Форми державного правління і державного устрою. Монархії. Республіки. 
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Унітарні держави. Складні держави. Типи федерацій у сучасному світі. Полі-

тичні системи сучасних держав. 

Територія і кордони держави. Склад території. Формування території дер-

жави. Морфологія території та її вплив на розвиток держави. Функції держав-

них кордонів. Класифікації кордонів.  

Поняття «політико-географічне положення» (ПГП) і «геополітичне поло-

ження». Оцінка ПГП. Глобальне ПГП. Регіональне ПГП. Сусідське ПГП.  

Адміністративно-територіальний поділ (АТП) і місцеве самоврядування. 

Типи систем місцевого самоврядування. Реформи АТП. Функції столиці держа-

ви. Класифікації столиць. Геопросторовий каркас території країни.  

Об'єкт, предмет, завдання геополітики. Основні поняття і категорії геополі-

тики. Історичний розвиток геополітики. Парадигми геополітики. Школи і течії 

геополітики. Німецька школа. Американська школа. Британська школа. Російсь-

ка школа. Українська школа. Основні течії геополітики. 

Геополітична структура сучасного світу. Еволюція міжнародних відносин 

у XX ст. Трансформації міжнародних систем. Теорії сучасного світовлашту-

вання. Глобалізація як міжнародно-політична організація світу.  

Північноамериканський, Азіатсько-Тихоокеанський, Європейський регіони 

у геополітичному контексті. Геополітичні проблеми України. 

 

Географія світового господарства 

Поняття світового господарства. Галузева, функціональна і територіальна 

структура світового господарства. Система національних рахунків: валовий 

внутрішній продукт, валовий національний продукт, національний доход. Між-

народний географічний поділ праці: сутність, передумови, рівні, форми участі 

країн.  

Розвиток світового господарства в умовах глобалізації. Сутність глобаліза-

ції. Фактори розміщення господарства в умовах глобалізації. Розвиток міжнаро-

дних економічних відносин. Регіональні інтеграційні утворення. Діяльність 

транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації. Глобалізація і глобальні 

проблеми людства. 

Стадії економічного розвитку. Етапи індустріалізації. Типологія країн за рі-

внем соціально-економічного розвитку. Основні методологічні підходи до ви-

значення типів країн за рівнем розвитку. Розвинуті країни: найрозвинутіші краї-

ни; високорозвинуті країни; середньорозвинуті країни. Країни, що розвивають-

ся: з високим і середнім доходом; з доходом нижче середнього; з низьким дохо-

дом; з дуже низьким доходом; найменш розвинуті. 

Природно-ресурсний потенціал світового господарства. Мінерально-

ресурсний потенціал. Земельно-ресурсний потенціал. Водно-ресурсний потен-

ціал. Потенціал лісових ресурсів. Рекреаційний потенціал. Ресурси Світового 

океану.  

Промисловість світу. Структура промисловості у різних соціально-

економічних типах країн. Тенденції розвитку та розміщення галузей промисло-

вості: паливної, електроенергетики, чорної і кольорової металургії, машинобу-

дування, хімічної, лісової, будівельних матеріалів, легкої, харчової.  
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Сільськогосподарське виробництво в системі світового господарства. Фак-

тори розвитку сільського господарства світу. Типи сільськогосподарського ви-

користання земель. Тенденції розвитку рослинництва світу, його основні типи. 

Географія основних сільськогосподарських культур: зернових, олійних, смако-

вих, волокнистих. Географія тваринництва світу: скотарства, свинарства, вів-

чарства, птахівництва. 

Інфраструктура в системі світового господарства. Транспортна система сві-

ту, її регіональні типи. Географія залізничного, автомобільного, авіаційного, 

морського, річкового, трубопровідного транспорту світу. Світова система 

зв’язку. Соціальна інфраструктура.  

 

Регіональна економічна і соціальна географія 

Країни СНД; країни Європи; країни Східної, Південно-Східної, Південної, 

Південно-Західної Азії; країни Північної Америки; країни Латинської Америки; 

країни Африки; країни Австралії та Океанії.  

 Рекомендований план характеристики країни: Загальні відомості про кра-

їну. Економіко-географічне положення. Природно-ресурсний потенціал. Харак-

теристика населення. Характеристика господарства. Зовнішньоекономічні 

зв’язки.  

 

Економічна і соціальна географія України 

Суспільно-географічне положення України. Геополітичне положення Укра-

їни. Сучасний державний та адміністративно-територіальний устрій, форма 

правління. Господарський потенціал.  

Основні етапи формування сучасної державної території України. Сучасна 

конфігурація кордонів країни. Українська державна територія й етнічні землі. 

Структура природноресурсного потенціалу (ПРП) України. Регіональні ві-

дмінності в забезпеченні ПРП. Родовища корисних копалин.  

Сучасна демографічна ситуація в Україні. Соціальна структура населення. 

Трудовий потенціал. Особливості розселення. Формування міських агломера-

цій. Етнічний склад населення. Етнографічні територіальні відмінності. Мігра-

ції, види міграції та сучасні тенденції. Українська діаспора у світі. 

Галузева, функціональна, територіальна структура господарства України. 

Основні форми суспільної організації виробництва. Структура виробничої сфе-

ри України. Сучасна динаміка ВВП. Економічні складові національної безпеки 

України. Промисловість України, її галузева і територіальна структура. Галузі 

спеціалізації промисловості України.  

Характеристика галузей промисловості: паливно-енергетичний комплекс, 

металургійний комплекс, машинобудівний комплекс, хімічний та лісовиробни-

чий комплекси, легка промисловість, агропромисловий комплекс України.  

Рекомендований план характеристики галузі промисловості: Завдання га-

лузі, рівень її розвитку, місце і значення в економіці України. Фактори розвитку 

галузі, сировинні ресурси, їх географія та характеристика. Галузева характерис-

тика промисловості: структура, галузі, підгалузі, типи підприємств. Територіа-
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льна характеристика галузі: принципи та фактори розміщення, характеристика 

окремих районів, вузлів (особливості структури, які причини зумовили їх вини-

кнення). Проблеми та перспективи розвитку галузі. 

Соціальний комплекс України: територіальні та галузеві особливості роз-

витку. Транспортна система України.  

Особливості суспільно-географічного районування України. Економічні 

райони: Донецький, Столичний, Центральний, Північно-Східний, Причорно-

морський, Придніпровський, Подільський, Карпатський, Північно-Західний.  

Рекомендований план характеристика економічного району: Оцінка суспі-

льно-географічного положення району (загальні відомості про район, площа, 

склад, особливості формування, спеціалізація). Оцінка природних умов та ресу-

рсів для розвитку економіки району. Оцінка демографічної ситуації в районі 

(населення, розселення та трудові ресурси). Загальна характеристика господар-

ства району. Суспільно-географічні мезорайони. Господарські вузли та центри. 

Суспільно-географічні зв’язки з іншими районами та країнами. Проблеми та 

перспективи розвитку району. 
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