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ПІП д.е.н., доц. Шушпанов Дмитро Георгійович 

Контактна інформація shdg2011@gmail.com,  

Опис дисципліни 
 

Дисципліна “Просторова економіка»спрямована для людей, які зацікавлені у 
формуваннісередовища життя людини, особливо антропогенної сфери, при збереженністалого 
розвитку та просторового порядку. Дослідження такого родуспрямовані на творчих, відкритих людей з 
просторовою уявою, які вміютьпрацювати в команді, вести переговори та укладати компроміси. 

Метою дисципліни є отримання студентами теоретичних знань, а такожнабуття ними 
необхідних практичних навичок в сфері економічного знання,котрий синтезує уявлення про 
просторові аспекти економічної діяльності. 

 
.Структура курсу 

 

Години 

(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

6 / 4 Просторова організація 

економічного життя. 

Фактори, принципи та 

закономірності 

формування економічного 

простору 

вміти зібрати і проаналізувати вихідні дані, 

необхідні для розрахунку економічних і соціально-

економічних показників, які відбивають діяльність 

господарських суб'єктів; 

 

Тести,  

4 / 4 Теорії та концепції 

просторової організації 

господарств 

Володіти положеннями теорії та концепції 

просторової організації господарства та їхнього 

практичного застосування 
 

Тести 

4 / 4 Теоретико-методологічні 

та прикладні підходи до 

вміти на основі опису економічних процесів і явищ 

будувати стандартні теоретичні і економетричні 

Тести, 

задачі 
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оцінювання економічного 

простору. 

моделі, аналізувати і інтерпретувати отримані 

результати; 

6 / 2 Економіка міст і 

агломерацій. 

вміти на основі типових методик і діючої 

нормативно-правової бази розрахувати економічні і 

соціально-економічні показники розвитку міст та 

агломерацій; 

Тести, 

задачі, 

кейси 

6/2 Національний і 

глобальний економічні 

простори. 

 

вміти виконувати необхідні для складання 

економічних розділів планів розрахунки, 

обґрунтовувати їх і представляти результати 

роботи відповідно до прийнятих в організації 

стандартами; 

Тести, 

задачі, 

кейси 

4 /4 Управління просторовим 

розвитком 

 

вміти аналізувати та інтерпретувати особливостіта 

тенденції  політики розвитку регіонів в Україні та 

удосконалення просторової організації суспільства. 

Тести, 

задачі, 

кейси 

30 / 20    
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
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Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік  100 

 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


