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1. Загальні положення 

 
Курсова робота з дисципліни «Географія світового господарства» 

передбачена навчальним планом підготовки бакалаврів, що навчаються за 

напрямом підготовки 6.010401 – «Географія», спеціальністю «Економічна 

та соціальна географія». 

Курсова робота є важливою формою самостійної роботи студентів, її 

виконання сприяє поглибленому ознайомленню з окремими аспектами 

розвитку світового господарства, зокрема з регіональними особливостями 

природно-ресурсного потенціалу, сучасними демографічними проблемами, 

специфікою розвитку окремих галузей господарства, функціонуванням 

транспортного комплексу, сучасними тенденціями міжнародної торгівлі та 

сфери послуг.  

Під час виконання курсової роботи студенти удосконалюють навички 

пошуку необхідних літературних джерел та статистичної інформації, їх 

аналізу та узагальнення. Підготовка курсових робіт дає можливість 

студентам систематизувати здобуті теоретичні знання, розвивати 

пізнавальну активність, креативно мислити, застосовувати творчий підхід 

у вирішенні поставлених завдань. 

 

 

2. Тематика курсових робіт 
 

Тему курсової роботи студент обирає самостійно, керуючись 

приблизною тематикою, погоджує її з викладачем. За бажанням студента 

тема курсової роботи може бути уточнена або відрізнятися від переліку 

рекомендованих тем. Курсові роботи студентів, які не відповідають 

наведеній тематиці або не погоджені з керівником, до захисту не 

приймаються.  

Після вибору теми курсової роботи студент складає орієнтовний план 

роботи, який у процесі роботи над літературою план може бути дещо 

скоригований. Курсова робота повинна бути виконана та здана на 

перевірку не пізніше, ніж за 10 днів до захисту. 
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Перелік орієнтовних тем курсових робіт з дисципліни  

«Географія світового господарства» 

 

1. Етапи формування політичної карти світу. 

2. Міжнародні економічні організації та місце України в них 

3. Географія транснаціональних компаній 

4. Світова торгівля як одна з форм міжнародних економічних зв'язків. 

5. Регіональні економічні об’єднання та їх роль у світовому господарстві. 

6. Географія світових ресурсів мінерального палива 

7. Географія світових рудних мінеральних ресурсів 

8. Географія світових ресурсів будівельної сировини 

9. Світовий земельний фонд: географічні аспекти 

10. Географія світових водних ресурсів 

11. Світові лісові ресурси: географічні аспекти 

12. Демографічні тенденції та особливості розміщення населення світу 

13. Світові процеси урбанізації. Найкрупніші агломерації. 

14. Ринок праці у світі: географічні аспекти  

15. Географія вугільної промисловості світу 

16. Географія нафтогазової промисловості світу 

17. Географія світової електроенергетики 

18. Географія нетрадиційних джерел енергії світу 

19. Географія світової чорної металургії 

20. Географія світової кольорової металургії 

21. Географія автомобілебудування світу 

22. Географія суднобудування світу 

23. Географія авіа- та космічного машинобудування світу  

24. Географія електротехнічного машинобудування світу 

25. Географія виробництва засобів зв’язку у світі 

26. Структура світової хімічної промисловості: географічні аспекти 

27. Географія хіміко-фармацевтичної промисловості світу 

28. Географія лісової та деревообробної промисловості світу 

29. Географія промисловості будівельних матеріалів світу 

30. Географія легкої промисловості світу 

31. Географія харчової промисловості світу 

32. Географія цукрової промисловість світу 

33. Географія виноробної промисловості світу 

34. Географія тютюнової промисловості світу 

35. Особливості розвитку світового сільського господарства: географічні 

аспекти 



6 

 

36. Тенденції розвитку світового ринку зерна: географічні аспекти 

37. Особливості рослинництва як галузі світового сільського господарства 

38. Вирощування та ринок цукроносних культур у світі: географічні 

аспекти  

39. Вирощування та ринок тонізуючих культур у світі: географічні аспекти 

40. Вирощування та ринок пряностей у світі: географічні аспекти 

41. Географія овочівництва та  садівництва світу 

42. Особливості тваринництва як галузі світового сільського господарства 

43. Видавничо-поліграфічна індустрія світу: географічні аспекти  

44. Кіноіндустрія світу: географічні аспекти 

45. Міжнародний туризм як галузь світового господарства 

46. Світова транспортна система: історико-географічні риси розвитку 

47. Географія трубопровідного транспорту світу 

48. Порти: місце у системі морського транспорту світу 

49. Міжнародні канали та протоки: місце у системі морського транспорту 

світу 

50. Актуальні проблеми світового господарства: географічні аспекти 

 

 

3. Структура та вимоги курсової роботи  
 

Курсова робота має містити наступні елементи: 

 

• титульний аркуш (1 стор.); 

• зміст (1 стор.); 

• вступ (2 – 3 стор.); 

• основна частина (розділи та підрозділи) (30 – 35 стор.); 

• висновки (2 – 3 стор.); 

• список використаних джерел (20 – 25 найменувань); 

• додатки. 

 

Рекомендований обсяг курсової роботи – 30 – 35 стор. основного 

тексту. 

 

Титульний аркуш курсової роботи оформляється відповідно до 

Додатку А. на титульному аркуші студент повинен біля прізвища 

поставити свій підпис. 
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Зміст подають на початку курсової роботи (Додаток Б). Він містить 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, 

пунктів (якщо вони є і мають заголовок), зокрема, вступу, висновків, 

списку використаних джерел, додатків.  

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, 

обґрунтування необхідності проведення дослідження.  

Вступ має містити наступні складові: актуальність, аналіз попередніх 

досліджень, мета та завдання роботи, об’єкт та предмет дослідження, 

методи дослідження, інформаційна база, структура роботи. 

Актуальність теми (обґрунтування доцільності роботи). 

Актуальність проблеми розкривається шляхом стислого аналізу даного 

питання. На основі визначених протиріч виділяється проблема, на 

розв’язання якої і буде спрямовано дослідження. 

Аналіз попередніх досліджень передбачає висвітлення стану 

дослідження даної проблеми у працях українських та зарубіжних 

науковців з наведенням конкретних прізвищ учених. 

Мета дослідження полягає у встановленні певних територіальних 

особливостей, формулюванні закономірностей розвитку окремих 

складових світового господарства. Мета роботи виходить з її назви. При 

формулюванні мети найчастіше використовуються такі терміни: 

“охарактеризувати”, “визначити”, “дослідити”, “виявити”, “встановити”, 

“обґрунтувати”, “довести”, “перевірити”, тощо. 

Наприклад: мета курсової роботи – дати економіко-географічну 

характеристику розвитку чорної металургії в світі, виявити проблеми та 

перспективи галузі; мета курсової роботи – виявити сучасні регіональні 

особливості демографічних процесів в світі. 

Завдання – це послідовні етапи дослідницької роботи, спрямовані на 

досягнення поставленої мети. Завдання повинні розкривати, 

конкретизувати мету дослідження і в загальному підсумку повинні бути 

адекватні цій меті. В цілому завдання курсової роботи мають відображати 

її зміст та відповідати назвам розділів. 

Об’єкт дослідження – це частина реальної дійсності, яка підлягає 

дослідженню, предмет дослідження міститься в межах об’єкта і 

конкретизує, що саме в об'єкті буде вивчатись.  

Наприклад: об’єкт дослідження – чорна металургія, а предмет – 

регіональні особливості розвитку чорної металургії в світі; об’єкт 

дослідження – демографічні процеси, а предмет – часові та 

територіальні аспекти світових демографічних процесів. 
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Методи дослідження. В курсовій роботі подають перелік 

використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі 

мети. Щоб отримати достовірні результати, рекомендується 

використовувати різноманітні методи. При проведенні суспільно-

географічних досліджень частіше використовуються наступні методи: 

 загальнонаукові: індукція та дедукція, аналіз і синтез; 

порівняння, класифікація, абстрагування, конкретизація, систематизація; 

узагальнення, формалізація, моделювання тощо; 

 конкретно наукові: порівняльно-географічний, картографічний, 

математико-статистичний, ранжирування, групування, районування, 

типізація тощо. 

Інформаційна база розкриває основні джерела літературної та 

статистичної інформації. 

Структура роботи містить характеристику основних розділів 

роботи, обсяг курсової роботи (кількість сторінок), кількість використаних 

джерел та наявного графічного матеріалу. 

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки, підрозділи та пункти 

– на поточній сторінці. У кінці кожного розділу формулюються висновки 

зі стислим викладом результатів, що дає змогу вивільнити загальні 

висновки від другорядних подробиць. 

Перший розділ присвячується теоретичному обґрунтуванню питання 

та викладенню методичних аспектів дослідження. Назва розділу має 

відображати сутність проблеми та починатися зі слів «ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ…», «ТЕОРЕТИЧНІ ТА 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ….», «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ» 

тощо. 

Перший розділ має розкривати понятійно-термінологічний апарат 

дослідження, умови та фактори розвитку досліджуваного об’єкту, стислу 

характеристику методів, що були використані під час виконання роботи. 

Невід’ємною частиною першого розділу є також огляд наукових джерел з 

досліджуваного питання. В огляді літератури окреслюють основні етапи 

розвитку наукової думки з даної проблеми. 

У другому розділі дається детальна характеристика об’єкту 

дослідження на основі аналізу літературних та статистичних джерел. Як 

правило другий розділ містить 2-3 підрозділи, які за необхідністю можуть 

поділятися на пункти. Основний текст даного розділу обов’язково має 

супроводжуватися графічними та картографічними зображеннями, 
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таблицями, схемами. Кожний підрозділ повинен закінчуватися 

узагальнюючим висновком. 

У третьому розділі висвітлюють регіональні особливості, проблеми 

та перспективи досліджуваного об’єкту. 

У висновках викладають найбільш важливі результати, одержані в 

роботі, які базуються на висновках до кожного розділу. Висновки мають 

бути сформульовані чітко та лаконічно у відповідності з поставленими 

завданнями.  

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, 

що містить бібліографічні зведення про джерела, які були використані при 

написанні курсової роботи і розміщується після висновків. Список 

використаних джерел наводиться за алфавітом за прізвищами авторів або 

назвами робіт. 

Приклад оформлення списку використаних джерел наведено у 

додатку В. 

До додатків доцільно включити допоміжний матеріал, необхідний 

для повноти сприйняття роботи: вихідні таблиці статистичних даних, 

розрахункові таблиці та інші графічні матеріали. Додатки розташовуються 

після списку використаних джерел в порядку посилань на них в основному 

тексті курсової роботи. Перед додатками розміщується аркуш з назвою 

«ДОДАТКИ» (великими літерами (розмір 26-28) по центру). 

Кожен додаток має свій заголовок і починається з нової сторінки, їх 

кількість не обмежується. Позначаються вони великими літерами 

української абетки (за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь), наприклад, 

«Додаток А». рекомендується об’єднувати додатки за їх змістом. 

 

4. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи 

 
Курсова робота має бути виконана у комп’ютерному вигляді за 

допомогою текстового редактора World розміру 14 з міжрядковим 

інтервалом 1,5 на одній стороні листа білого паперу формату А4 (210 х 297 

мм). 

Текст роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не 

менше 2,5 cм, праве – 1,5 cм, верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм. 

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи. 

Заголовки структурних частин роботи ЗМІСТ, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими 

літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими 
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літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці 

заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше 

речень, їх розділяють крапкою. Бажано назви розділів та підрозділів 

подавати із інтервалом 1 або 1,15. Перед текстом один інтервал відступ. 

Кожну структурну частину роботи (за виключенням підрозділів) 

починають з нової сторінки. Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, 

на наступному рядку друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують у 

межах кожного розділу. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 

наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку 

йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують в межах підрозділу, 

друкують курсивом, наприклад 2.2.1. (перший пункт другого підрозділу). 

 

Наприклад: 

РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ЧОРНОЇ 

МЕТАЛУРГІЇ У СВІТІ 

 

2.1. Динаміка і структура виробництва основних видів продукції 

чорної металургії 

 

2.1.1. Виробництво чавуну. Чавун – це сполука заліза з вуглецем, 

перша стадія безпосереднього отримання металу 

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. До 

загального обсягу роботи не входять додатки, таблиці і рисунки, що 

займають аркуш повністю, але всі сторінки зазначених елементів роботи 

підлягають нумерації на загальних підставах. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи, не проставляючи його номера. 

Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без 

крапки в кінці. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці 

слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, 

або на наступній сторінці. Ілюстрації беруться в рамку. 

Ілюстрації позначають словом Рис. і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації 

складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 

ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). 
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Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно 

під ілюстрацією, рівняння від центру, одинарний інтервал. Якщо в роботі 

подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 

Приклади нумерації та оформлення графічних зображень наведені у 

додатку Г. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують курсивом напис Таблиця із зазначенням її 

номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2  друга   

таблиця першого розділу) Назва таблиці – зверху, рівняння від центру. При 

переносі частини таблиці на інший аркуш слово “Таблиця”, номер її і назву 

вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть слова Продовження таблиці 1.2. 

Формули, які використовуються в роботі, при наведенні у тексті 

нумеруються у круглих дужках рівнянням справа відповідно до номеру 

розділу та порядку послідовного формули. 

Наприклад: 

                                                    ЗТО=Vекс+ Vімп,                                  
(1.1) 

 де ЗТО – зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг; 

      Vекс – обсяги експорту товарів і послуг; 

      Vімп – обсяги імпорту товарів і послуг 

 

При написанні роботи потрібно давати посилання на літературні 

джерела, з яких запозичені матеріали. Оформлення посилання в тексті: [3, 

с. 63] – означає, що цитата запозичена із 63 сторінки 3 джерела в 

бібліографії. Посилання на декілька видань оформлюється так: [5; 7; 10; 

23] (вказуються порядкові номери у списку джерел). В окремих випадках, 

коли номер сторінки вказати неможливо, скажімо в Інтернет-публікації, то 

посилання оформляється так:  [23], де 23 – номер джерела у списку. 

При посиланнях на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, 

рівняння, додатки позначають їх номер, наприклад, «... у розділі 2....», «... 

на рис. 2.3...». 

Числа та знаки у тексті. Великі круглі числа (тисячі, мільйони, 

мільярди) зручніше писати у вигляді поєднання цифр із скороченням тис., 

млн., млрд., наприклад, 6 тис., 12 млн., 14 млрд. Довільні скорочення слів 

застосовувати неприпустимо. Щоб правильно користуватись 
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скороченнями, слід звертатись до словників прийнятих скорочень, які 

можна знайти у довідкових виданнях. 

Знак №, §, %, С у тексті може стояти тільки біля цифри. Якщо такий 

знак застосований без поєднання з числом у цифровій формі, то його 

замінюють словом. 

 

5. Шкала оцінювання 
 

№ Параметри Максимум 

балів 

1 Вступ 10: 

 Актуальність теми дослідження 2 

 Визначення мети та постановка завдань дослідження 2 

 Визначення об'єкта та предмета дослідження 2 

 Методи дослідження 2 

 Інформаційна база дослідження 1 

 Короткий опис структури роботи 1 

2 Основна частина роботи 50: 

 Повнота викладення матеріалу, відповідність змісту 

назвам розділів, підрозділів, пунктів 

 

 Графічний супровід (графіки, діаграми, картосхеми)  

4 Висновки (відповідність поставленим завданням) 10. 

5 Список використаних джерел (відповідність темі 

курсової роботи, наявність нових літературних 

джерел, правильність оформлення) 

5 

6 Загальне технічне оформлення 5 

7 Захист курсової роботи 20 

ЗАГАЛЬНА МАКСИМАЛЬНА СУМА БАЛІВ 100 

 

6. Перелік рекомендованих джерел 

 
Літературні джерела 

1. Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу / 

В. В. Безуглий, С. В. Козинець. – К.: Академія, 2009 р. – 688 с. 

2. Вавилова Е.В. Экономическая и социальная география мира: учеб. 

пособие для студентов вузов / Е.В. Вавилова. – М.: Гардарики, 2009 

р. – 175 с. 

3. Економічна і соціальна географія світу: Атлас – К: ДНВП 

«Картографія», 2011. – 52 с. 
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4. Желтиков В.П. Экономическая география / В. П. Желтиков, Н. Г. 

Кузнецов, С. Г. Тяглов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 г. – 336 с. 

5. Лаврова С. Б. Экономическая, социальная и политическая география 

мира. Регионы и страны / С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. – М.: 

Гардарики, 2012. – 928 с. 

6. Липец Ю.Г. География мирового хазяйства / Ю.Г. Липец, В.А. 

Пуляркин, С.Б. Шлихтер. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2009 р. – 

400 с. 

7. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 

Учебник / В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2012 г. – 397 с. 

8. Мартынов В.А. Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития 

мировой экономики до 2015 г.) / В.А. Мартынов, А.А. Дынкин, Г.И. 

Мачавариани.– М.: Изд. «Новый Век», 2009.– 670 с.  

9. Мироненко Н.С. География мирового хозяйства / Н.С. Мироненко.–

М.:  Изд-во СГУ, 2010. – 272 с.  

10. Морозова Т.Г. Региональная экономика: ученик / Т.Г. Морозова - М.: 

Юнити, 2010 р. -204 с. 

11. Олійник Я.Б. Географія світового господарства (з основами 

економіки) / Я.Б. Олійник, І.Г. Смирнов.  – К.: Знання,  2011 р. – 640 

с. 

12. Родионова И.А. Население и мировое хозяйство / И.А. Родионова, 

В.Н. Холина. – М.: Уникум-центр, 2008 г. – 116 с. 

13. Топузов О. М. Економічна і соціальна географія світу / О.М. 

Топузов, Л.В. Тименко. – К.: Зодіак-ЕКО, 2010 р. – 208 с. 

 

Джерела статистичної інформації 

1. Мировая экономика и мировые рынки [Электронныйресурс].– Режим 

доступа:  http://www.ereport.ru  

2. Мировые товарные рынки [Электронныйресурс].– Режим доступа:  

http://www.cmmarket.ru  

3. Хохлов А. В. Справочные статистические материалы по географии 

мирового хозяйства. Випуск второй. Стат.сб. / А.В. Хохлов. –  К.: 

Влант, 2013. –122 с. 

 

http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
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7. Додатки 

Додаток А 

Приклад оформлення титульної сторінки 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. Н. КАРАЗІНА 

 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І 

РЕГІОНОЗНАВСТВА 

 

 
 

 

КУРСОВА РОБОТА 

 
з дисципліни «Географія світового господарства» 

 

на тему: 

«ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

СВІТУ» 

 

 
Студента (ки) 4 курсу групи ГЦ-42 

напряму підготовки 6.040104 – 

Географія 

__________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник:  

к.геогр.н., доц. Кулєшова Г. О. 

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________ Оцінка:  

ECTS _____ 

  

 

                                                                                Члени комісії    ______       Кандиба Ю. І._ 
                                                                                                                                                                 (п ідпис)             (прізвище та ініціали) 

______        Ключко Л. В.  _ 
                                                                                                                                                                 (п ідпис)             (прізвище та ініціали) 

______        Сегіда К. Ю.   _ 
                                                                                                                                                                 (п ідпис)             (прізвище та ініціали) 

 

Харків – 2013
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Додаток Б 

Приклади оформлення змісту 

 

Тема: Географія світової чорної металургії 

ВСТУП…………………………………………………………………….. 3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ.…………………….......................... 

 

5 

1.1. Місце чорної металургії в структурі господарства світу… 5 

1.2. Фактори розміщення та галузева структура чорної 

металургії…………………………………………………….. 

 

7 

1.3. Методи дослідження………………………………………… 9 

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ 

ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ У СВІТІ…………………………….                     

 

12 

2.1.  Динаміка і структура виробництва основних видів 

продукції чорної металургії в світі………………………....... 

 

12 

2.2. Регіональні особливості розвитку чорної металургії …….. 21 

РОЗДІЛ 3.  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЧОРНОЇ 

МЕТАЛУРГІЇ СВІТУ ……………………………………….. 

 

30 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………. 34 

СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.………………………………... 37 

ДОДАТКИ………………………………………………………………… 39 
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Тема: Ринок праці у світі: географічні аспекти  

 

ВСТУП……………………………………………………………………….. 3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ 

СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ…………….…………………… 

 

5 

 1.1. Сутність світового ринку праці……………………………… 5 

 1.2. Ключові складові ринку праці……………………………….. 9 

  1.2.1. Зайнятість ………………………………………………….. 9 

  1.2.2. Безробіття…………………………………………………… 11 

 1.3. Методи дослідження………………………………………….. 12 

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ……….. 16 

 2.1. Особливості розвитку та сучасний стан світового ринку                   

праці…………………………………………………………….. 

 

16 

 2.2. Галузеві аспекти зайнятості населення в світі……………… 20 

 2.3. Регіональні ринки праці та міжнародні трудові 

міграції…………………………………………………………. 

 

25 

  2.3.1. Європейський ринок праці…………………………….. 25 

  2.3.2. Азійський ринок праці………………………………… 26 

  2.3.3. Північноамериканський ринок праці………………… 28 

  2.3.4. Трудові міграції……………………………………….. 29 

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО 

РИНКУ ПРАЦІ ………………………………………………. 

 

30 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 33 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 35 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………. 38 

 



17 

 

Додаток В 

Правила оформлення списку використаних джерел 

 

Характеристика 

джерела 

 

Приклад оформлення 

Один автор Білоцерківець В. В. Міжнародна економіка. Навч. посіб. 

/ Володимир Вікторович Білоцерківець. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2009. – 212 с. 

Гриньова В. М. Економіка праці та соціально-трудові 

відносини / Валентина Михайлівна Гриньова. – К.: 

Либідь, 2011. – 423 с. 

Два та більше 

авторів 

Заячук М. Д. Економічна та соціальна географія світу : 

Навч. посіб. / М. Д. Заячук, О. С. Чубрей. – Чернівці: 

Чернівецький Ун-т, 2009. – 200 с. 

Бугас В. В. Міжнародні економічні відносини: навч. 

посібник / В. В. Бугас, О. О.  Веклич, О. Ю. Чубукова, 

В. М. Козаченко, Н. О. Костевич, О. В. Романенко – К. : 

ПП ВМБ, 2008. – 111c. 

Без автора Ринок праці Харківської області в 2012 році. – 

Харківський обласний центр зайнятості. Аналітично-

статистичний збірник. – Харків, 2006. – 185 с. 

Харківська області у 2012 році (статистичний 

щорічник) / [під ред. за редакцією О. Г. Мамонтової]. – 

Х., 2013. – 577 с. 

Багатотомний 

документ 

Географічна енциклопедія України : В 3 т. / [під ред. 

О. М. Маринич]. – К. : «Українська Радянська 

Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2. – 480 с. 

 

Частина книги, 

періодичного 
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Додаток Г 

Приклади оформлення графічних зображень 

 

Графіки та діаграми: 

Рис. 2.2. Динаміка світового рівня безробіття та кількості безробітних 

(побудовано автором за даними [24, 27]) 

 

 

 

Рис. 1.3. Структура виробництва основних кольорових металів у світі (тис. 

т) (побудовано автором за даними [32]) 
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Рис. 2.7. Структура виробництва сталі за регіонами і країнами світу  

у 2012 році (побудовано автором за даними [41]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Ранжирування країн за часткою зайнятих у сільському 

господарстві у 2011 р. (побудовано автором за даними [25]) 
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Картосхеми:  

 

 
Рис. 2.12. регіональні особливості виплавки чавуну в світі у 2011 р. 

(побудовано автором за даними [41]) 

 

 

Блок-схеми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Форми зайнятості населення 

(складено автором за даними [10, 11, 12]) 

первинна вторинна неповна повна 

вимушена 

поденна сезонна 

часткова 

неповний робочий час тимчасова 

Зайнятість 
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Таблиці: 

 

Таблиця 2.2 

Виробництво благородних металів у світі за період  

2008-2012 рр. [25] 

 

 

Таблиця 3.1 

Зайнятість населення країн світу (побудовано автором за даними [27]) 

 

Країна 2011 
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ь
 

б
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р
о
б

іт
тя

, 
%

 

Австралія 21 4 75 11,3 4,2 

Аргентина 23 5 72 16,27 7,3 

Бельгія 24 1,3 74,7 5,08 7,5 

Білорусь 34,7 9,4 55,9 4,21 0,5 

Болгарія 35,5 7 56,6 3,47 9,9 

Боснія і Герцеговина 32,6 22 45,4 2,6 27,2 

Бразилія 18,2 1,4 80,4 31,2 5,6 

Велика Британія 18 1,4 80 57,7 7,9 

Естонія 20,2 4,2 75,6 0,7 5,1 

Індія 12 60 28 523,5 9,1 

Індонезія 18,6 42,1 39,3 112 8,4 

Іран 31 24 45 24,4 12,5 

 

 

                    Роки 

 

 

Виробництво 

металу 

2008 2009 2010 2011 2012 

Срібло, тис. т 25,9 26,3 30,5 29,5 29,7 

Золото, т 3 469,0 4 034,1 4 082,6 3 783,0 3 901,0 

Платина, т 241,7 231,2 245,1 265,9 238,6 
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