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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма навчальної дисципліни «Географія світового господарства»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за
спеціальністю 242 «Туризм».
Основою пізнавальної та навчальної функції дисципліни є відображення
фундаментальних закономірностей сталого наростання взаємопов'язаності та
взаємозалежності країн і народів на різних рівнях світової економіки як
системи, що саморозвивається. В аспекті регіональних і глобальних проблем
демографічного розвитку, зниження родючості землі, відносного дефіциту
мінеральних, паливних і сировинних ресурсів, загострення екологічної ситуації,
розглядаються найважливіші позитивні макрогеографічні тенденції і зрушення,
спрямовані на формування умов сталого розвитку людської цивілізації.
Мета навчальної дисципліни – висвітлення особливостей,
закономірностей розвитку та функціонування галузевої, територіальної
структури сучасного світового господарства.
Завдання навчальної дисципліни:
 розкрити структуру світового господарства як складової глобальної
соціально-економічної системи;
 визначити особливості функціонування світового господарства в умовах
глобалізації;
 вивчити географію природно-ресурсного потенціалу світу, світової
промисловості, сільського господарства, інфраструктури;
 сформувати практичні навички щодо дослідження територіальних
відмінностей економічного розвитку інфраструктури світового
господарства;
 показати можливість застосовувати отриманні знання та навички у
вирішення глобальних проблем сучасної цивілізації.
Заплановані результати навчання
 володіння теоретичними знаннями щодо формування та функціонування
географії світового господарства;
 опанування структури галузей сучасного світового господарства;
 засвоєння особливостей світових господарських зв’язків;
 вміння давати характеристику галузям світового господарства;
 використання методів аналізу та оцінки факторів, що визначають ступінь
розвитку галузей світового господарства.
Важливим завданням курсу є вивчення причин і наслідків зрушень в
структурі та географії галузей світового господарства під впливом досягнень
науково-технічної революції, процесів інтеграції, глобальних проблем
вичерпання сировинних і паливних ресурсів, дефіциту продовольства і
забруднення навколишнього середовища.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ECTS (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО – ЯК СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Тема 1. Становлення та тенденції розвитку світового господарства, його
структура
Становлення та суть світового господарства. Поняття світового господарства.
Закони, закономірності та принципи розвитку і розміщення світового
господарства. Сутність міжнародних економічних відносин та їх форми.
Механізми світового господарства та складові частини. Етапи формування
світової економіки. Періоди розвитку світового господарства. Теорії
формування та розвитку світового господарства. Типологія країн світу за
рівнем економічного розвитку. Типології за кількістю населення, за розміром
площі, за географічним положенням та за рівнем урбанізації країн.
Література: основна [1; 2; 10; 13; 16; 18; 19; 21; 32]; додаткова [8; 9; 27].
Тема 2. Міжнародна економічна інтеграція
Сутність міжнародної економічної інтеграції. Фактори розвитку міжнародної
економічної інтеграції. Форми та особливості регіональної економічної
інтеграції. Особливості європейських інтеграційних процесів. Європейський
Союз: етапи розвитку, хвилі розширення. Північноамериканська економічна
інтеграція. Економічна інтеграція у Латинській Америці. Особливості
регіональної інтеграції країн Азії. Економічне співробітництво країн Африки.
Україна в світових інтеграційних процесах. Передумови інтеграції України у
світове господарство. Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої
орієнтації України.
Література: основна [4; 23; 26; 30; 31; 33; 35]; додаткова [17; 23; 25; 30].
Тема 3. Національна економіка як частина світового господарства
Взаємодія національних економік із світовим господарством. Державне
регулювання взаємодії національних економік із світовим господарством.
Проблеми національної економічної безпеки в сучасній світовій економіці.
Галузева структура економіки держави. Основні галузі народного господарства.
Доіндустріальний
(аграрний),
індустріальний
і
постіндустріальний
(інформаційний) типи економічного розвитку.
Система національних рахунків. Показники, що дають загальну уяву про
економічний потенціал країни: валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий
національний продукт (ВНП), національний доход (НД), експорт, імпорт,
товарообіг зовнішньої торгівлі та ін. Рейтинги країн світу за економічними
показниками. Місце України в розглянутих рейтингах. Національна валюта в
міжнародній валютній системі. Валютний курс. Девальвація та ревальвація.
Література: основна [3; 11; 12; 14; 17; 25-29; 34]; додаткова [3; 15; 23; 28; 33].
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Тема 4. Глобальні проблеми світового господарства та шляхи їх вирішення
Визначення та класифікація глобальних проблем людства. Нові глобальні
виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей. Декларація
тисячоліття ООН. Проблема подолання бідності та відсталості. Конверсія.
Проблема миру ти демілітаризації. Виробнича проблема, масштаби,
перспективи рішення. Проблема природних ресурсів. Екологічна криза.
Демографічна проблема. Проблема стійкого розвитку. Проблема розвитку
людського потенціалу.
Література: основна [5; 6; 8-10; 19; 22; 32; 37]; додаткова [3; 4; 28].
РОЗДІЛ 2. ГЕОГРАФІЯ
ГОСПОДАРСТВА

МАТЕРІАЛЬНОЇ

СФЕРИ

СВІТОВОГО

Тема 5. Географія природних ресурсів світу
Суть понять: природні умови, природні ресурси, природно-ресурсний
потенціал. Основні підходи до класифікації та оцінки природних ресурсів світу.
Ресурсозабезпеченість та природокористування. Мінеральні ресурси: структура
і класифікація. Паливно-енергетичні ресурси. Рудні корисні копалини. Нерудна
хімічна і будівельна сировина. Освоєння ресурсів Світового океану. Земельні
ресурси. Структура земельного фонду планети. Розподіл земельних ресурсів за
регіонами світу. Водні ресурси. Проблеми водних ресурсів і способи їх
вирішення. Лісові ресурси. Біологічні ресурси. Кліматичні ресурси. Вплив
клімату на економіку. Рекреаційні ресурси та їх класифікація. Антропогенне
забруднення навколишнього середовища: причини і наслідки.
Література: основна [1; 2; 6; 13; 15; 16; 18]; додаткова [26; 27].
Тема 6. Промисловість світу та її розміщення
Географія промисловості світу: історичний контекст, сучасні фактори
розміщення, науково-технічний прогрес (НТП) і географія галузей. Значення
промисловості. Країни-лідери за експортом та імпортом. Обсяги промислового
виробництва
та
тенденції
розвитку.
Видобувна
промисловість:
гірничовидобувна, лісозаготівельна, морський промисел та рибальство.
Обробна промисловість світу: паливно-енергетичний комплекс, металургійний
комплекс, машинобудування, хімічна, лісова, деревообробна і целюлознопаперова промисловість, легка та харчова промисловість.
Література: основна [6; 14-16; 18; 26; 30; 31]; додаткова [6; 27].
Тема 7. Географія сільського господарства світу
Географія сільського господарства світу: основні етапи й особливості розвитку.
НТР і сільське господарство. Географічні відмінності в напрямах і рівнях
розвитку. Основні риси географії сільськогосподарського виробництва. Типи
сільського господарства. Географія тваринництва світу. Провідні галузі
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тваринництва. Географія рослинництва світу. Склад рослинництва світу. Типи
рослинництва. Лідери з виробництва основних культур.
Література: основна [1; 2; 13; 14; 18]; додаткова [6; 27; 32].
РОЗДІЛ 3. ПРОСТОРОВА
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ СФЕРИ

ОРГАНІЗАЦІЯ

КЛЮЧОВИХ

ГАЛУЗЕЙ

Тема 8. Географія транспорту та зв’язку в світі
Визначення понять: транспорт, транспортна система. Основні параметри та
тенденції розвитку світової транспортної системи. Класифікація видів
транспорту світу. Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт.
Трубопровідний транспорт. Водний транспорт. Авіаційний транспорт.
Міжнародні транспортні коридори. Регіональні транспортні системи.
Суть, функції та склад зв’язку. Етапи розвитку сучасної системи зв’язку.
Міжнародна пошта. Міжнародний електрозв’язок. Міжнародні супутникові
системи зв’язку. Міжнародні комп’ютерні мережі. Розвиток новітніх видів
зв’язку в країнах світу.
Література: основна [1; 2; 14; 16; 18; 19; 29]; додаткова [8; 12; 13; 18; 19].
Тема 9. Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція
Природний рух населення. Зростання кількості населення. Відтворення
населення. Статева і вікова структура населення. Суть понять «трудовий
потенціал», «соціальна структура населення», «професійна структура
населення», зайнятість населення. Розміщення населення. Міське і сільське
населення. Суть поняття «урбанізація». Основні форми міського розселення.
Причини міжнародної міграції робочої сили. Сутність і види міжнародної
трудової міграції. Етапи розвитку міжнародної міграції трудових ресурсів.
Напрямки міграції робочої сили. Особливості формування та розвитку
світового ринку праці. Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової
імміграції та еміграції. Регулювання міжнародних міграційних процесів.
Методи та рівні регулювання міграції трудових ресурсів міжнародної
організації праці. Україна в світових міграційних процесах.
Література: основна [2; 16; 19; 20; 24; 25; 34]; додаткова [28; 30; 33].
Тема 10. Географія НІОКР та трансфер технологій в світовому
господарстві
Науково-технічне співробітництво. Форми інтеграції науки і виробництва.
Конкуренція та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій.
Міжнародний трансфер технологій як фактор економічного розвитку.
Міжнародне науково-технічне співробітництво як інструмент переходу
вітчизняної економіки до стабільного розвитку. Проблеми та перспективи
розвитку міжнародної торгівлі України.
Література: основна [14; 17; 20; 22; 32; 35-37]; додаткова [1; 20; 27; 28; 31].
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Тема 11. Сучасні процеси та явища на міжнародному туристичному ринку
Структура та типологія національних туристичних ринків. Сегментація ринку
туристичних послуг. Міжнародна система послуг. Специфіка виробництва та
постачання послуг. Споживачі й виробники туристичних послуг. Туристичне
посередництво. Туристичний консорціум та корпорація. Ресурси туризму.
Попит на міжнародному туристичному ринку. Споживчі вимоги до якості
туристичних послуг.
Література: основна [7; 15; 18; 34; 36]; додаткова [2; 7-9; 26; 27; 29].
3. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО – ЯК СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Семінар 1. Становлення та тенденції розвитку світового господарства, його
структура
1. Дайте визначення основним поняттям і охарактеризуйте головні центри
світового господарства.
2. Дайте визначення міжнародним економічним зв’язкам і охарактеризуйте їх
основні форми.
3. Охарактеризуйте основні етапи формування світової економіки.
4. Класифікуйте країни світу за рівнем економічного розвитку, за чисельністю
населення, по площі, за географічним положенням та за рівнем урбанізації і
дайте характеристику кожній групі країн.
5. Зробіть коротку доповідь на тему «Теорії формування та розвитку світового
господарства».
6. Дайте визначення і класифікуйте фінансові ресурси світового господарства
як фактору виробництва.
7. Підготуйте коротку доповідь на тему «світові фінансові кризи».
8. Охарактеризуйте підприємництво як економічний ресурс в умовах
глобалізації господарської діяльності. Дайте визначення поняттям
транснаціональна корпорація, офшорна зона.
9. Підготуйте коротке повідомлення на тему «тіньова економіка світу».
Література: основна [1; 2; 10; 13; 16; 18; 19; 21; 32]; додаткова [8; 9; 27].
Семінар 2. Міжнародна економічна інтеграція
1. Визначте суть, цілі і переваги міжнародної економічної інтеграції.
2. Охарактеризуйте роль транснаціональних корпорацій у світовому
господарстві.
3. Заповніть таблицю «Провідні ТНК світу». Розгляньте не менше 10 ТНК.
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Виручка
Країна
Сфера
від
Прибуток
Компанія
походження
діяльності
реалізації (млрд. $)
компанії
(млрд. $)

Розмір
активів
(млрд.
$)

Ринкова
вартість
(млрд. $)

4. Дайте характеристику основним формам і механізмам інтеграційних
об’єднань і перерахуйте головні міжнародні інтеграційні угруповання за
рівнями інтеграції.
5. Заповніть таблицю «Головні міжнародні інтеграційні угруповання за рівнями
інтеграції».
Рівень
інтеграції
Зона вільної
торгівлі (ЗВТ)
Митні союзи
Економічний
союз

Назва, рік
створення

Країниучасниці

Населення
млн. чол.

ВВП млрд..
дол.

6. Зробіть аналіз видів міжнародних організацій, їхніх цілей та принципів.
Література: основна [4; 23; 26; 30; 31; 33; 35]; додаткова [17; 23; 25; 30].
Семінар 3. Національна економіка як частина світового господарства
1. Підготуйте доповідь «Зв’язки національної економіки з рештою світу».
2. Стратегія розвитку національної економіки в умовах глобалізації.
3. Розкажіть про міжнародну конкурентоспроможність національної економіки,
наведіть приклади самих конкурентоспроможних економік світу.
4. Заповніть таблицю «Рейтинг глобальної конкурентоспроможності країн
світу»
Економіка

2016-2017
рейтинг
індекс

2017-2018
рейтинг
індекс

Швейцарія
Сінгапур
…..
Проаналізуйте та зробіть висновки, яким чином країни змінили свої позиції за
вказаний період.
5. Дайте визначення поняттю: зовнішньоекономічна безпека. Які аспекти
включає в себе цей термін.
Література: основна [3; 11; 12; 14; 17; 25-29; 34]; додаткова [3; 15; 23; 28; 33].
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Семінар 4. Глобальні проблеми світового господарства та шляхи їх
вирішення
1. Підготуйте коротку доповідь на тему «Подолання бідності у світі».
2. Окресліть основні складові проблеми забезпечення миру у світі. Поясніть
терміни демілітаризація та конверсія.
3. Розкрийте суть виробничої проблеми, окресліть її масштаби та визначте
перспективи вирішення.
4. Підготуйте коротку доповідь на тему «шляхи вирішення проблеми
обмеженості природних ресурсів світу».
5. Дайте визначення поняттю: екологічна криза людства. Виділіть основні
шляхи подолання.
6. Назвіть і охарактеризуйте основні складові демографічної проблеми людства.
7. Дайте визначення і розкрийте суть категорії «сталий (стійкий) розвиток».
Література: основна [5; 6; 8-10; 19; 22; 32; 37]; додаткова [3; 4; 28].
РОЗДІЛ 2. ГЕОГРАФІЯ
ГОСПОДАРСТВА

МАТЕРІАЛЬНОЇ

СФЕРИ

СВІТОВОГО

Семінар 5. Географія природних ресурсів світу
1. Дайте визначення і класифікуйте природо-ресурсний потенціал світового
господарства як основного фактору виробництва.
2. Використовуючи дані мережі Internet заповніть таблицю:
Ресурс

Прогнозні
(розвідані)
геологічні запаси

Темпи
видобутку

Запаси
(кількість років)

Все
мінеральне
паливо, в т.ч.
нафта
Природний газ
Залізна руда, в т.ч.
боксити
Мідні руди
3. Визначте роль природних ресурсів в світовій економіці та їх розподіл між
країнами світу.
Література: основна [1; 2; 6; 13; 15; 16; 18]; додаткова [26; 27].
Семінар 6. Промисловість світу та її розміщення
1. Окресліть основні зрушення в структурі світової економіки і галузеву
структуру світового промислового виробництва.
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2. Проаналізуйте основні тенденції розвитку паливно-енергетичної
промисловості світу.
3. Дайте характеристику металургійній галузі світової промисловості і визначте
особливості розміщення металургійних басейнів і комбінатів.
4. Визначте територіальне розміщення і основні напрямки розвитку легкої і
хімічної промисловості.
5. Дайте характеристику найпрогресивнішим галузям машинобудування і
проаналізуйте особливості їх територіального розташування.
Література: основна [6; 14-16; 18; 26; 30; 31]; додаткова [6; 27].
Семінар7. Географія сільського господарства світу
1. Охарактеризуйте технологічну базу сільського господарства і структуру
світового сільськогосподарського виробництва.
2. За даними таблиці графічно зобразіть склад агропромислового комплексу
України та Польщі. Порівняйте, зробіть висновки.
Співвідношення між сферами АПК в Україні та Польщі (у відсотках %)
Чисельність виробничого
Обсяг продукції
персоналу
Україна
Польща
Україна
Польща
Виробництво засобів
виробництва
Сільськогосподарське
виробництво
Переробна
промисловість
Література: основна [1; 2; 13; 14; 18]; додаткова [6; 27; 32].
РОЗДІЛ 3. ПРОСТОРОВА
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ СФЕРИ

ОРГАНІЗАЦІЯ

КЛЮЧОВИХ

ГАЛУЗЕЙ

Семінар 8. Географія транспорту та зв’язку в світі
1. Дайте визначення інфраструктурі, як науковій категорії.
2. Охарактеризуйте транспортну систему світу і проаналізуйте тенденції
розвитку основних видів транспорту.
3. Складіть схему класифікації видів транспорту по геосферах: наземні види
(автомобільний, залізничний), водний (річковий, морський), повітряний
(авіаційний), універсальний (трубопровідний), електронний та визначте
переваги і недоліки кожного з видів.
4. Виділіть основні регіональні типи транспортних систем світу і визначте
найсуттєвіші відмінності між ними.
5. Проаналізуйте тенденції розвитку світової системи зв’язків.
Література: основна [1; 2; 14; 16; 18; 19; 29]; додаткова [8; 12; 13; 18; 19].
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Семінар 9. Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція
1. Охарактеризуйте кількісні та якісні аспекти трудових ресурсів світового
господарства як фактору виробництва.
2. Причини та роль міжнародної міграції населення та її тенденції в ХХІ
столітті.
3. Особливості та динаміка урбанізації на різних стадіях розвитку світового
господарства.
4. Що таке «відтік мізків», його основний напрямок та тенденції.
5. Фактори, що визначають регіональні відмінності в демографічних процесах
світу, особливості «демографічного вибуху» та «демографічної кризи».
Література: основна [2; 16; 19; 20; 24; 25; 34]; додаткова [28; 30; 33].
Семінар 10. Географія НІОКР та трансфер технологій в світовому
господарстві
1. Дайте визначення науковим ресурсам світу і охарактеризуйте основні
науково-технічні центри світу – США, Західної Європи, Росії, Японії.
2. Підготуйте коротке повідомлення на тему «Науково-технічні зв’язки в світі».
Література: основна [14; 17; 20; 22; 32; 35-37]; додаткова [1; 20; 27; 28; 31].
Семінар 11. Сучасні процеси та явища на міжнародному туристичному
ринку
1. Розкажіть про умови розвитку туризму: природно-географічні, історикополітичні, соціально-економічні, демографічні. Зовнішні та внутрішні умови та
фактори розвитку туризму.
2. Наведіть класифікацію національних туристичних ринків.
3. Дайте визначення: туристичний консорціум та корпорація.
4. Розкажіть про найбільш відвідувані туристами країни світу, наведіть
статистику.
5. Зробіть доповідь на тему «Статистика туризму: методологія розрахунків та
показники розвитку міжнародного туризму».
6. Зробіть доповідь на тему «Всесвітня туристська організація: історія
створення, організаційна структура, роль та значення у формування
міжнародних туристських обмінів».
Література: основна [7; 15; 18; 34; 36]; додаткова [2; 7-9; 26; 27; 29].
Захист індивідуальних робіт з обраної теми.
4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає
виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.
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Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися у наступних
формах
- оцінювання роботи студентів під час практичних занять;
- оцінка за індивідуальну роботу студентів;
- проведення проміжного контролю;
- проведення підсумкового контролю.
Загальна оцінка з дисципліни визначається як сукупність балів, що
студент отримує за змістовні модулі та модульний контроль.
Проміжний контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення
тестування з основних навчальних елементів змістовних тем. Сума балів, яку
студент денної форми навчання може набрати за першим, другим та третім
розділом, дорівнює 60.
Підсумковий контроль здійснюється у форму екзамену. До екзамену
допускаються студенти, які мають достатню кількість балів з поточного
контролю та написання і захисту контрольної роботи. Загальна кількість балів
за успішне виконання екзаменаційних завдань становить 40.
Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума балів,
отриманих за результатами поточного контролю, самостійної роботи протягом
семестру та контрольної роботи та складає 100.
Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі екзамену з
екзаменаційною роботою:
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Контро
льна
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11
робота
4
5
4
4
5
5
4
5
5
4
5
10

Разом

Екзамена
ційна
робота

Сума

60

40

100

Т1, Т2 ... Т11 – теми розділів.

Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни
Поточний контроль – 60 балів.
З них:
– активна робота на семінарських заняттях – 30 балів;
– поточний контроль – 20 балів;
– контрольна робота – 10 балів.
Критерії оцінювання контрольної роботи з дисципліни «Географія
світового господарства»:
 Оформлення роботи 2 бали.
 Повнота викладеної інформації 4 бали.
 Захист роботи 4 бали.
Теми контрольних робіт з дисципліни «Географія світового
господарства» додаються.
Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю
(екзамену): виконання контрольної роботи, написання поточного контролю та
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робота на семінарських заняттях за результатами яких він набрав не менше 30
балів.
Підсумковий контроль 40 балів, в т. ч:
2 теоретичних питання – 30 б (2х15).
Визначення понять з дисципліни (відкриті тести) – 10 б (2х5).
Питання до екзамену додаються.
Бали за відповіді на теоретичні питання викладач виставляє після усної
співбесіди. За підсумками поточного і підсумкового контролю студент може
набрати від 0 до 100 балів включно. Мінімальна кількість балів, які повинен
набрати студент для одержання екзамену, становить 50 балів. Бали за відповіді
на теоретичні питання викладач виставляє на оголошенні екзаменаційних
оцінок після усної співбесіди.
Для дистанційної форми навчання
Вид навчальної діяльності
Проміжний поточний контроль
Контрольна робота
Поточний контроль
Підсумковий семестровий екзаменаційний
контроль
Підсумковий контроль
ВСЬОГО

Максимальна
кількість балів
40
20
60

Мінімальна
кількість балів
20
10
30

40

20

40
100

20
50

В процесі вивчення дисципліни можливо отримати додаткові бали за
кожну участь у всеукраїнських олімпіадах та внутрішньовузівських,
всеукраїнських чи міжнародних конференціях, за публікацію матеріалів
власного дослідження. Додаткові бали (їх кількість встановлює викладач)
будуть враховані й додані до загальної кількості балів.
Шкала оцінювання
Оцінка

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

для чотирирівневої
шкали оцінювання
відмінно

90 – 100
70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для дворівневої
шкали оцінювання
зараховано
не зараховано

Оцінку «відмінно» отримує студент, який відвідував лекції з дисципліни,
доповідав на семінарських заняттях, виконував всі необхідні завдання та здав
контрольну роботу, що правильно оформлена та містить глибокий аналіз
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питань обраної теми. В екзаменаційній роботі розкрито всі питання на
високому рівні.
Оцінку «добре» отримує студент, який відвідував лекції з дисципліни,
доповідав на семінарських заняттях, виконував всі необхідні завдання та здав
контрольну роботу. Але допускаються деякі недоліки методичного характеру в
письмових роботах, в доповідях невпевнено презентовано особисту позицію
студента з проблем, що розглядаються. В екзаменаційній роботі розкрито всі
питання але недостатньо аргументовані висновки та пропозиції.
Оцінку «задовільно» одержує студент, який відвідував не всі лекції та
семінарські заняття, контрольна робота містить недостатньо елементів
наукового дослідження, висновки та пропозиції погано аргументовані, текст
оформлений неакуратно. В екзаменаційній роботі питання розкриті лише
частково.
Оцінку «незадовільно» отримує студент навіть з наявністю написаної
екзаменаційної роботи, який на протязі семестру не відвідував лекції та
семінарські заняття та не здав контрольну роботу.
5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ
ТА ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Контрольна робота представляє собою позааудиторну самостійну роботу
студентів навчально-дослідного характеру. Вона передбачає створення умов
для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті
поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у
процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.
Контрольна робота передбачає систематизацію, закріплення, розширення
теоретичних і практичних знань з курсу, розвиток навичок самостійної роботи з
літературними джерелами, вміння презентувати результати роботи.
Індивідуальна робота виконується студентом самостійно. Студент має право
самостійно обрати тему роботи заздалегідь узгодивши її з викладачем. Оцінка
за контрольну роботу враховується при виставленні загальної оцінки з
дисципліни.
Контрольна робота складається з титульної сторінки (приклад
оформлення наведено в Додатку А), змісту, вступу, основної частини,
висновків, списку використаних джерел та додатків за необхідності.
Вступ має розкривати актуальність обраної теми, мету та завдання
написання контрольної роботи. Орієнтовний обсяг – 1-2 сторінки.
Основна частина має складатися з кількох пунктів, що послідовно
розкривають тему роботи. Орієнтовний обсяг – 12-20 сторінок.
Висновки повинні містити особисті думки щодо результатів виконаної
роботи. Орієнтовний обсяг – 2 сторінки.
В друкованому варіанті обсяг роботи повинен становити 17-25 стор., не
враховуючи додатки.
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Виконується контрольна робота з додержанням усіх технічних вимог до
письмових робіт. Текст має бути надрукований через 1,5 міжрядкових
інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New
Roman, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве –
30 мм, нижнє та верхнє – 20 мм, праве – 15 мм. Робота починається з
титульного аркуша, за ним розміщуються послідовно зміст, основний текст
(схеми, таблиці, графіки, карти, завдання з підзаголовками відповідно до змісту
роботи), список використаних джерел (не менше 15).
При написанні контрольної роботи необхідно здійснювати посилання на
всі використані джерела. У списку джерел вказують лише ті з них, що дійсно
використовувались. Їх слід розташовувати в алфавітній послідовності та
оформляти згідно з вимогами бібліографічного опису.
Рисунки і таблиці наводяться в роботі безпосередньо після тексту за
першою згадкою або на наступній сторінці. Рисунки нумеруються послідовно в
межах контрольної роботи, за винятком ілюстрацій в додатках. Номер рисунка,
його назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ним. Приклад
оформлення наведено в Додатку Б.
Кожна таблиця повинна мати назву, яка розміщується над таблицею.
Назва і слово «Таблиця» починаються з великої літери. Приклад оформлення
наведено в Додатку В.
Форма проведення підсумкового оцінювання виконаної роботи –
публічна доповідь (3-4 хвилини) з подальшим відкритим обговоренням.
При оцінці контрольної роботи враховується глибина опрацювання та
широта обхвату теми, уміння аналізувати зібраний матеріал, грамотність та
стиль викладу, якість технічного оформлення роботи.
Робота оцінюється в 10 балів, з яких:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Складові роботи
Оформлення відповідно вимог стандарту
Структурно-логічна побудова роботи, актуальність теми
Висновки
Захист індивідуальної роботи
Разом

Бали
2
2
2
4
10

Теми контрольних робіт
1. Фактори розміщення галузей світового господарства в умовах глобалізації.
2. Вплив глобалізації на міжнародний географічний поділ праці.
3. Найбільші регіональні економічні інтеграційні утворення: склад, мета
створення, роль у світовій економіці.
4. Транснаціональні корпорації як економічні суб’єкти глобалізованого світу:
найбільші ТНК, їх роль у світовій економіці, особливості їх діяльності.
5. Високорозвинуті країни: склад, особливості розвитку, структура ВВП.
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6. Країни, що розвиваються: склад, особливості розвитку, структура ВВП.
7. Найменш розвинуті країни: склад, особливості розвитку, структура ВВП.
8. Паливні ресурси світу: запаси вугілля, нафти, газу, ресурсозабезпеченість
світового господарства, країни-видобувники, експортери та імпортери.
9. Рудні ресурси світу: запаси залізних, алюмінієвих, мідних руд,
ресурсозабезпеченість світового господарства, країни-видобувники,
експортери та імпортери.
10. Земельно-ресурсний потенціал світового господарства.
11. Чорна металургія світу: основні виробники та експортери.
12. Кольорова металургія світу: основні виробники та експортери.
13. Машинобудування світу: галузева структура, тенденції розвитку, провідні
виробники.
14. Основні регіони хімічної промисловості світу та їх характеристика.
15. Легка промисловість світу: галузева структура, географія основних
галузей (найбільші виробники та експортери).
16. Харчова промисловість світу: галузева структура, географія основних
галузей (найбільші виробники та експортери).
17. Зернове господарство світу: основні виробники, експортери та імпортери.
18. Головні технічні культури: основні виробники, експортери та імпортери.
19. Особливості розвитку тваринництва за регіонами світу.
20. Географія основних галузей тваринництва світу.
21. Залізничний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з
найбільшою довжиною і густотою залізниць.
22. Автомобільний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни
з найбільшою довжиною і густотою автошляхів.
23. Морський транспорт світу: значення, регіональні відмінності, головні
«морські» держави, найбільші порти світу.
24. Річковий транспорт світу: значення, регіональні відмінності, країни з
найбільшою довжиною і густотою внутрішніх водних шляхів.
25. Авіаційний транспорт світу: значення, регіональні відмінності, головні
авіалінії, найбільші аеропорти.
26. Міжнародні економічні відносини, їх основні форми.
27. Міжнародна торгівля: товарна структура, основні міжрегіональні потоки
товарів.
28.Особливості розвитку Європейської економічної інтеграції
29.Особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній та Латинській
Америці.
30.Відносини України з міжнародними економічними організаціями.
31.Глобальні проблеми міжнародної економіки.
32.Передумови створення та функціонування Світової організації торгівлі.
33.Особливості та закономірності розвитку міжнародної економіки.
34.Особливості регулювання міжнародної міграції робочої сили.
35.Участь України в регіональних інтеграційних об’єднаннях.
36.Причини та наслідки міжнародної міграції робочої сили.
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37.Розвиток світового господарства в умовах глобалізації.
38.Багатомірність системи світового господарства.
39.Основні тенденції сучасного розвитку міжнародного ринку технологій.
40.Європейська валютна система: стан та перспективи розвитку.
41.Глобалізація сучасного економічного розвитку.
42.Міжнародна регіональна інтеграція: динаміка та чинники розвитку.
43.Просторовий розвиток ЄС: сучасні протиріччя та перспективи вирішення.
6. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ
1. Становлення та суть світового господарства.
2. Поняття світового господарства.
3. Закони, закономірності та принципи розвитку і розміщення світового
господарства.
4. Етапи формування світової економіки.
5. Періоди розвитку світового господарства. Теорії формування та розвитку
світового господарства.
6. Типологія країн світу.
7. Інтеграція як відносини і як процес.
8. Фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції.
9. Форми та особливості регіональної економічної інтеграції.
10.Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз.
11.Інтеграція східноєвропейських країн.
12.Північноамериканська економічна інтеграція. Зона вільної торгівлі
«США-Канада».
13.США у світових інтеграційних процесах.
14.Економічна інтеграція у Латинській Америці.
15.Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії.
16.Інтеграційні зусилля арабських країн. Взаємозв’язки країн Африки.
17.Україна в світових інтеграційних процесах. Передумови інтеграції
України у світове господарство.
18.Взаємодія національних економік із світовим господарством.
19.Система національних рахунків
20.Сутність та класифікація глобальних проблем людства.
21.Основні підходи до класифікації та оцінки природних ресурсів світу.
22.Паливно-енергетичні ресурси.
23.Рудні корисні копалини.
24.Нерудна хімічна і будівельна сировина.
25.Земельні ресурси світу.
26.Водні ресурси світу.
27.Освоєння ресурсів Світового океану.
28.Територіальні поєднання природних ресурсів.
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29.Географія промисловості світу: історичний контекст, сучасні фактори
розміщення, науково-технічний прогрес (НТП) і географія галузей.
30.Видобувна промисловість світу.
31.Обробна промисловість світу.
32.Географія сільського господарства світу: основні етапи й особливості
розвитку. НТР і сільське господарство.
33.Типи сільського господарства.
34.Географія тваринництва світу.
35.Географія рослинництва світу.
36.Суть понять: транспорт, транспортна система.
37.Основні параметри та тенденції розвитку світової транспортної системи.
38.Класифікація видів транспорту світу.
39.Міжнародні транспортні коридори.
40.Етапи розвитку сучасної системи зв’язку.
41.Міжнародні комп’ютерні мережі.
42.Розвиток новітніх видів зв’язку в країнах світу.
43.Природний рух населення. Відтворення населення. Статева і вікова
структура населення.
44.Національний і релігійний склад населення світу.
45.Суть понять «трудовий потенціал», «соціальна структура населення»,
«професійна структура населення», «зайнятість населення».
46.Суть поняття «урбанізація».
47.Сутність і види міжнародної трудової міграції.
48.Етапи розвитку міжнародної міграції трудових ресурсів.
49.Напрямки міграції робочої сили.
50.Особливості формування та розвитку світового ринку праці.
51.Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та
еміграції.
52.Регулювання міжнародних міграційних процесів.
53.Україна в світових міграційних процесах.
54.Форми інтеграції науки і виробництва.
55.Конкуренція та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій.
56.Міжнародний трансфер технологій як фактор економічного розвитку.
57.Проблеми та перспективи розвитку міжнародної торгівлі України.
58.Структура та типологія національних туристичних ринків.
59.Споживачі й виробники туристичних послуг.
60.Туристичний консорціум та корпорація.
61.Ресурси туризму.
62.Попит на міжнародному туристичному ринку.
63.Споживчі вимоги до якості туристичних послуг.
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7. РЕКОМЕНДОВАНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Основна література:
1. Алисов Н.В. География мирового хозяйства / Н.В.Алисов, Б.С. Хорев –
М., 2000. – 668 с.
2. Алисов Н.В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор):
учебник / Н.В.Алисов, Б.С. Хорев. – М., 2001. – 704с.
3. Анализ экономики: Страна, рынок, фирма: учеб. по экон. специальностям
/ под ред. Рыбалкина В.Е. – 2-е изд. – М.: Междунар. отношения, 2006. –
348 с.
4. Антипов Н.П. Экономическая интеграция в мировой экономике и
транснациональные корпорации / Антипов Н.П., Королев А.Е. //
Междунар. публичное и частное право. – 2001. – № 2. – С.32-34.
5. Арыстанбекова А. Глобализация. Объективная логика и новые вызовы //
Междунар. жизнь. – 2004. – № 4-5. – С.54-65.
6. Байков Н. Мировое потребление и производство первичных
энергоресурсов / Н. Байков, Г. Безмельницына // Мировая экономика и
междунар. отношения. – 2003. – № 5. – С.44-52.
7. Балаева А. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития /
А. Балаева, П. Предводителева // Мировая экономика и междунар.
отношения. – 2007. – № 3. – С.23-28.
8. Балацкий Е. Глобализация мировой экономики и "корпоративная модель"
формирования государственного сектора / Е. Балацкий, В. Конышев //
Общество и экономика. – 2003. – № 9. – С.106-126
9. Богомолов О.Т. Экономическая глобализация: критический анализ (к
выходу книги лауреата Нобелевской премии, профессора Джозефа
Стиглица – Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents, 2002) //
Проблемы прогнозирования. – 2003. – № 4. – С.22-33.
10.Бозуленко О. Я. Економічний розвиток світового господарства в умовах
глобалізації / О. Я. Бозуленко // Економічний простір. – 2010. – №37. – С.
15-21.
11.Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет / Б. Болотин // Мировая
экономика и междунар. отношения. – 2001. – № 9. – С.90-114.
12.Бородоевский А. Тенденции социально-экономического развития в
разных регионах мира / А. Бородоевский // Мировая экономика и
междунар. отношения. – 2007. – № 4. – С.18-28.
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Додаток Б
Приклад оформлення рисунків

Рисунок 1. Напрями розвитку енергозабезпечення країн ОЕСР
відповідно до концепції інтелектуального енергозабезпечення [7]

Додаток В
Приклад оформлення таблиць
Таблиця 1
Країни, що найшвидше у світі розвиваються
Назва країни

Приріст ВВП в 2017 році, %

Китай
Руанда
Танзанія
Мозамбік
Бутан
Індія
Нова Гвінея
Кот-д’Івуар
Узбекистан
Бірма
ДР Конго
Туркменістан
Ефіопія

7,00
7,00
7,10
7,30
8,40
7,80
5,00
7,70
7,80
8,20
8,50
9,00
10,50
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Прогноз приросту ВВП в
2018 році, %
6,90
7,50
7,10
7,30
7,00
8,00
2,40
7,50
8,00
8,00
9,00
9,00
8,50

