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Номер 
уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку
При-
мітки

Вступ

1 Об’єкт вивчення економіч-
ної географії. Взаємодія гос-
подарства і природи в гео-
графічному середовищі. 
Економічна географія в сис-
темі географічних наук

1. Об’єкт вивчення економічної 
географії та її місце в системі 
географічних наук. 2. Взаємодія 
господарства й природи в геогра-
фічному середовищі. 3. Значен-
ня знань з економічної географії

§ 1

Розділ I. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

2 Національна економіка 1. Поняття про національну 
економіку. 2. Валовий внутріш-
ній продукт як основний показ-
ник економічного розвитку. 
3. Індекс людського розвитку

§ 2

3 Секторальна модель еконо-
міки країни. Практична 
робота 1. Аналіз секто-
ральної моделі економіки

1. Суть секторальної моделі еко-
номіки. 2. Практична робота 1 
«Аналіз секторальної моделі еко-
номіки» (на прикладі України)

§ 3

4 Чинники розміщення ви-
робництва

1. Поняття про чинники розмі-
щення виробництва, їх види. 
2. Вплив окремих чинників на 
розміщення різноманітних ви-
робництв

§ 4

5 Форми просторової органі-
зації національної еконо-
міки

1. Форми суспільної організації 
виробництва. 2. Форми просто-
рової (територіальної) структу-
ри економіки

§ 5

Тема 2. Світове господарство

6 Світове господарство та 
міжнародний поділ праці

1. Як і чому сформувався поділ 
праці. 2. Міжнародний поділ 
праці. 3. Світовий ринок та 
світове господарство

§ 6

7 Типи економічних систем 1. Традиційна економічна сис-
тема. 2. Планова та ринкова 
економічні системи. 3. Змішана 
економічна система

§ 7

8 Типізація країн світу за 
рівнем економічного розви-
тку. Практична робота 2. 
Позначення на контурній 
карті країн «Великої двад-
цятки» (G-20) і визначення 
їх місця в сучасній типіза-
ції країн за рівнем еконо-
мічного розвитку

1. Сучасні підходи до типології 
країн. 2. Практична робота 2 
«Позначення на контурній кар-
ті країн “Великої двадцятки” 
(G-20) і визначення їх місця 
в сучасній типізації країн за 
рівнем економічного розвитку»

§ 8, 9

www.e-ranok.com.ua



3
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уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку
При-
мітки

9 Сучасне світове господар-
ство

1. Інтернаціоналізація виробни-
цтва та міжнародна економічна 
інтеграція. 2. Глобалізація та її 
вплив на розвиток світового гос-
подарства й економічне співро-
бітництво

§ 9

10 Транснаціональні корпо-
рації (ТНК) та їх вплив 
на функціонування між-
народної економіки

1. Транснаціональні корпорації 
та їх особливості. 2. Роль ТНК 
у сучасному світовому господар-
стві. 3. Діяльність ТНК в Україні

§ 10

Розділ II. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство

11 Сільське господарство, йо-
го значення в сучасному 
світі

1. Сільське господарство, його 
значення в сучасному світі та 
Україні. 2. Роль природних 
чинників у розвитку й розмі-
щенні аграрного виробництва

§ 11

12 Аграрні відносини 1. Аграрні відносини. Аграрні 
суспільства в сучасному світі. 
2. Аграрні відносини в Украї-
ні. 3. Структура сільськогоспо-
дарських угідь

§ 12

13 Сільське господарство 
України. Розміщення 
в Україні виробництва 
зернових і технічних 
культур, картоплярства, 
овочівництва, баштанни-
цтва, виноградарства

1. Зернові культури. 2. Техніч-
ні культури. 3. Картопля, ово-
че-баштанні, плодові та ягідні 
культури

§ 13

14 Структура та розміщення 
тваринництва. Зональна 
спеціалізація сільського 
господарства України

1. Тваринництво, його структура 
та кормова база. 2. Розміщення 
тваринництва. 3. Зональна спеці-
алізація сільського господарства

§ 14

15 Географія світового сіль-
ського господарства

1. Географія найважливіших 
зернових культур. 2. Географія 
найважливіших технічних 
культур. 3. Географія тварин-
ництва. 4. Зональність світово-
го сільського господарства

§ 15

16 Практична робота 3. Ви-
значення основних техніч-
них культур, що їх виро-
щують у помірному й тро-
пічному кліматичних поя-
сах, та обґрунтування вста-
новлених відмінностей

§ 15
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При-
мітки

Тема 2. Лісове господарство

17 Лісове господарство 1. Поняття про лісове господар-
ство і показники забезпечення 
лісами. 2. Основні лісові пояси 
світу. 3. Лісове господарство 
в Україні

§ 16

Тема 3. Видобувна промисловість

18 Класифікація мінераль-
них ресурсів за викорис-
танням. Показники ресур-
созабезпеченості країн 
мінеральними ресурсами

1. Види мінеральних ресурсів 
та закономірності їх розміщен-
ня. 2. Поняття про ресурсоза-
безпеченість. 3. Ресурсозабезпе-
ченість країн світу

§ 17

19 Видобування вугілля, 
нафти і природного газу. 
Практична робота 4. По-
значення на контурній 
карті найбільших басей-
нів видобутку кам’яного 
вугілля, нафти і природ-
ного газу. Дослідження. 
Проблеми й перспективи 
освоєння родовищ нафти 
і природного газу на 
шельфі Чорного та Азов-
ського морів

1. Видобування паливних корис-
них копалин у світі (вугілля, на-
фти й природного газу). 2. Видо-
буток паливної сировини 
в Україні. 3. Практична робота 
4 «Позначення на контурній 
карті найбільших басейнів видо-
бутку кам’яного вугілля, нафти 
і природного газу». 4. Дослі-
дження «Проблеми й перспекти-
ви освоєння родовищ нафти 
і природного газу на шельфі 
Чорного та Азовського морів»

§ 18

20 Видобування металевих 
руд

1. Видобуток металевих руд 
у світі. 2. Видобуток металевих 
руд в Україні

§ 19

21 Видобування неметалевої 
сировини

1. Видобуток хімічної сирови-
ни. 2. Видобуток технічної си-
ровини. 3. Видобуток інших 
видів неметалевої сировини

§ 20

Розділ III. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

22 Типи електростанцій, 
основні чинники їх розмі-
щення. Електроенергети-
ка України

1. Електроенергетика як галузь 
промисловості. Паливно-енерге-
тичний баланс. 2. Основні типи 
електростанцій та їх розміщення. 
3. Лінії електропередач, необхід-
ність і шляхи енергозбереження

§ 21

23 Електроенергетика світу 1. Географія виробництва та спо-
живання електроенергії. 2. Змі-
ни у структурі паливно-енерге-
тичного балансу світу. 3. Відмін-
ності у структурі виробництва 
електроенергії в країнах світу

§ 22
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уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку
При-
мітки

24 Практична робота 5.1. 
Позначення на контурній 
карті України найбільших 
електростанцій та пояс-
нення чинників їх розмі-
щення. Практична робо-
та 5.2. Побудова та 
аналіз діаграм виробни-
цтва електроенергії на 
електростанціях різних 
типів в Україні, країнах 
Європи та світу (на вибір)

§ 21, 
22

Тема 2. Металургійне виробництво

25 Чорна металургія Украї-
ни. Практична робота 6. 
Позначення на контурній 
карті сировинної бази та 
основних центрів вироб-
ництва чорних металів 
в Україні

1. Значення металургії. Чинни-
ки розміщення підприємств 
чорної металургії. 2. Технології 
виробництва чавуну й сталі. 
3. Розміщення виробництва ча-
вуну, сталі, прокату в Україні. 
4. Практична робота 6 «Позна-
чення на контурній карті сиро-
винної бази та основних цен-
трів виробництва чорних 
металів в Україні»

§ 23

26 Кольорова металургія 
України

1. Кольорові метали, їх вироб-
ництво та чинники розміщення 
підприємств. 2. Основні центри 
виробництва кольорових мета-
лів в Україні

§ 24

27 Металургійне виробництво 
світу

1. Розміщення виробництва 
чорних металів у світі. 2. Най-
більші країни-виробники та 
країни-споживачі кольорових 
металів у світі

§ 25

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

28 Значення та особливості 
технологій хімічного ви-
робництва. Чинники роз-
міщення основних вироб-
ництв хімічних речовин 
і хімічної продукції

1. Особливості та галузевий 
склад хімічної промисловості. 
2. Чинники, що визначають 
розташування хімічних вироб-
ництв

§ 26 
(п. 1, 

2)

29 Хімічне виробництво 
в Україні та світі

1. Особливості розташування 
хімічних виробництв в Україні. 
2. Особливості розташування 
хімічних виробництв у світі

§ 26 
(п. 

3—5)
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Номер 
уроку

Дата Тема уроку Зміст уроку
При-
мітки

30 Виробництво деревини 
й паперу

1. Особливості деревообробної та 
целюлозно-паперової промисло-
вості, географії виробництва де-
ревини й паперу в Україні. 
2. Найбільші у світі країни — 
виробники деревини й паперу

§ 27

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

31 Роль машинобудування 
в сучасному світі. Різнома-
нітність підприємств та 
чинники їхнього розміщен-
ня. Спеціалізація та коопе-
рування в машинобудуванні

1. Особливості машинобудуван-
ня. 2. Складові машинобуду-
вання та чинники, що визнача-
ють розташування виробництв 
машин і устаткування

§ 28, 
29

32 Машинобудування 
в Україні. Практична ро-
бота 7. Позначення на 
контурній карті України 
центрів виробництва тран-
спортних засобів та пояс-
нення чинників їх розмі-
щення

1. Машинобудування України, 
його основні галузі та геогра-
фія. 2. Практична робота 7 
«Позначення на контурній кар-
ті України центрів виробництва 
транспортних засобів та пояс-
нення чинників їх розміщен-
ня»

§ 28, 
29

33 Машинобудування світу 1. Основні риси сучасного ма-
шинобудування світу. 2. Осо-
бливості сучасної географії ма-
шинобудування світу

§ 30

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

34 Виробництво тканин, одя-
гу, взуття в Україні та 
світі. Дослідження. Малі 
й середні міста Украї-
ни — центри швейного 
виробництва

1. Виробництво тканин, одягу 
і взуття в Україні та світі. 
2. Особливості географії легкої 
промисловості України та сві-
ту. 3. Дослідження «Малі й се-
редні міста України — центри 
швейного виробництва»

§ 31

35 Народні промисли в Укра-
їні

1. Поняття про народні про-
мисли. 2. Види народних про-
мислів

§ 32

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

36 Чинники розміщення під-
приємств, що виробляють 
харчові продукти. Харчо-
ва промисловість в Украї-
ні. Дослідження. Україн-
ські та імпортні продукти 
в споживчому кошику ва-
шої родини

1. Основні виробництва харчо-
вої промисловості. 2. Географія 
харчової промисловості Украї-
ни. 3. Дослідження «Україн-
ські та імпортні продукти 
в споживчому кошику вашої 
родини»

§ 33 
(п. 1, 

2)
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37 Виробництво продуктів 
харчування у світі. Дослі-
дження. Традиційні про-
дукти харчування в Укра-
їні та країнах-сусідах

1. Географія харчової промис-
ловості світу. 2. Дослідження 
«Традиційні продукти харчу-
вання в Україні та країнах-су-
сідах»

§ 33 
(п. 3)

Розділ IV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

38 Транспорт, його роль. Ви-
ди транспорту. Досліджен-
ня. Міські види транспор-
ту свого обласного центру

1. Дослідження «Міські види 
транспорту свого обласного 
центру». 2. Роль транспорту 
в національній економіці та 
формування світового господар-
ства. 3. Види транспорту. 
4. Переваги й недоліки осно-
вних видів транспорту

§ 34, 
35

39 Транспорт України 1. Залізничний транспорт. 
2. Автомобільний транспорт. 
3. Трубопровідний транспорт. 
4. Повітряний транспорт. 
5. Водний транспорт. 6. Між-
народні транспортні коридори 
на території України

§ 35

40 Транспорт світу 1. Сухопутний транспорт. 
2. Водний транспорт. 3. Пові-
тряний транспорт. 4. Міжна-
родні транспортні коридори

§ 36

Тема 2. Торгівля

41 Торгівля як вид послуг. 
Форми торгівлі. Показни-
ки зовнішньої торгівлі. 
Торгівля в Україні

1. Торгівля, її форми та показ-
ники. 2. Особливості торгівлі 
в Україні

§ 37

42 Світовий ринок товарів 
і послуг

1. Міжнародна торгівля товара-
ми на сучасному етапі. 2. Гео-
графія світової торгівлі. 3. Сві-
товий ринок послуг. 4. Роль 
Світової організації торгівлі та 
інтеграційних об’єднань у сві-
товій торгівлі

§ 38

Тема 3. Туризм

43 Туризм як складова наці-
ональної економіки, його 
види. Туризм в Україні

1. Поняття туризму, його види. 
2. Чинники розвитку туризму. 
3. Рекреаційні ресурси Украї-
ни, їх оцінка

§ 39
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мітки

44 Міжнародний туризм 1. Міжнародний туризм як важ-
лива ланка світової економіки. 
2. Сучасні тенденції розвитку 
міжнародного туризму. 3. Осно-
вні туристичні регіони світу

§ 40

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

45 Наукова діяльність. Осві-
та. Охорона здоров’я

1. Значення освіти і науки в су-
часному суспільстві. 2. Техно-
парки світу. 3. Охорона здоров’я

§ 41

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

46 Фінансові послуги 1. Сутність та види фінансових 
послуг. 2. Головні фінансові 
центри світу. 3. Особливості 
розташування фінансових уста-
нов в Україні

§ 42

47 Комп’ютерне програму-
вання. Аутсорсинг, його 
переваги

1. ІТ-послуги та їх складові. 
2. Країни-лідери на світовому 
ринку програмування. 3. Аут-
сорсинг та його переваги. 
4. ІТ-послуги в Україні

§ 43

Розділ V. Глобальні проблеми людства

48 Поняття про глобальні 
проблеми людства. Про-
блема війни і миру. Про-
блема тероризму. Еколо-
гічна проблема

1. Поняття «глобальні пробле-
ми». Причини їх виникнення 
та загострення. 2. Виявлення 
найважливіших глобальних 
проблем людства, їх класифі-
кація. 3. Характеристика гло-
бальних проблем війни і миру, 
тероризму, екологічної

§ 44

49 Глобальні проблеми люд-
ства: сировинна та енерге-
тична, демографічна, про-
довольча, подолання 
відсталості країн, що роз-
виваються

1. Характеристика енергетичної 
та сировинної проблем. 2. Демо-
графічна проблема. 3. Продо-
вольча проблема. 4. Проблема 
подолання відсталості країн, що 
розвиваються

§ 45

50 Україна та глобальні про-
блеми людства. 
Взаємозв’язок глобальних 
проблем. Сталий розви-
ток. Дослідження. Прояв 
глобальних проблем у сво-
єму регіоні

1. Дослідження «Прояв гло-
бальних проблем у своєму регі-
оні». 2. Прояв глобальних про-
блем на території України. 
3. Взаємозв’язок глобальних 
проблем. 4. Сталий розвиток — 
стратегія людства на ХХІ ст.

§ 46

51 Резервний урок

52 Резервний урок
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