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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства, 
враховуючи процеси глобалізації та регіоналізації, географія світового 
господарства набуває великого значення статусу світоглядної дисципліни, 
яка формує розуміння структурної та територіальної організації сучасного 
світового господарства, тенденцій в світових господарських зв'язках та є 
вагомою у підготовці майбутнього бакалавра з туризму. Основними 
перевагами дисципліни є накопичення теоретичних засад формування 
поняттєво-термінологічної соціально-економічної господарської системи та 
можливість володіння рівнем розвитку господарства на міжнародному 
ринку, рівнем розвиту ресурсно-туристського потенціалу, що визначає 
практичний вектор у формуванні знань. 

Мета та цілі 

Розкрити особливості розвитку світового господарства як цілісної соціально-
економічної системи взаємопов'язаних і взаємозалежних національних 
господарств, яка базується на міжнародному поділі та інтеграції праці, 
торгівлі, науково-технічній і виробничій кооперації, кредитно-грошових 
відносинах, об'єднаних глобальними комунікаційними зв'язками. 
Знати етапи розвитку світового господарства; висвітлювати особливості 
галузевої та територіальної структури світового господарства; рекреаційно-
туристичний потенціал територій, закономірності територіальної організації 
виробничої сфери та сфери послуг у сучасному світі; процеси глобалізації, 
регіоналізації та їх вплив на географію світового господарства. 

Результати 
навчання 

 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 

Знати та розуміти поняттєво-категоріальний апарат господарської системи 
світу. Визначати закономірності територіальної організації виробничої 
сфери та сфери послуг у сучасному світі; процеси глобалізації, 
регіоналізації та її вплив на географію світового господарства. Здатність 
працювати у міжнародному середовищі. 
. 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
здатність логічно і системно мислити, вміння критично мислити, а саме, 



аспекти 
професійної 

компетентності, що 
відповідають 

заявленим цілям 
програми 

аналізувати ситуацію, що склалася, робити корисні висновки та змінювати 
поведінку відповідно до середовища, креативність, здатність брати на себе 
відповідальність, управляти часом. 

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Основи економічної теорії», «Основи 
туризмознавства», «Туристичне країнознавство». 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1.Світове 
господарство як 

складова 
цілісної 

соціально-
економічної 

системи. 
Еволюція 
світового 

господарства 

Світове господарство: суть поняття та структура. Основні 
показники аналізу господарства країн у світі. Країни світу за 

рівнем соціально-економічного розвитку. Етапи розвитку 
світового господарства. Світове господарство в період 

науково-технічної революції та інформаційних технологій. 
Аналіз світового господарства у сучасному світі. 

Виконання 
практично-

семінарськог
о завдання,  
 питання, 
короткий 
словник 
термінів 

2.Промисловість 
світу та її 

розміщення. 
Паливно-

енергетичний 
комплекс світу 

Промисловість світу та її розміщення. Паливна 
промисловість світу. Вугільна промисловість. Географія 

газової і нафтової промисловості світу. Електроенергетика 
світу. 

 

Виконання 
практичного 
завдання, 

тести  
 

 

3.Гірничо-
видобувна 

промисловість. 
Територіальна 

організація 
металургійного 

комплексу у 
світі 

Гірничодобувна промисловість світу. Металургійна 
промисловість світу та її структура. Географія чорної 

металургії у світі.  
Географія кольорової металургії світу та її галузей. 

Виконання 
завдання, 

тести, 
робота з 
картами 

4.Машинобудівн
а промисловість 

світу 

Територіальна організація світового машинобудівного 
комплексу. Тенденції розвитку сучасного машинобудування. 

Характеристика машинобудівного комплексу світу за 
галузями.  

Машинобудівні регіони світу. 

практичні 
завдання, 
робота з 
картами 

5. Територіальна 
організація 
лісохімічної 

промисловості 
світу 

Хімічна промисловість світу: загальна характеристика. 
Регіони хімічної промисловості світу. Лісовиробничий 
комплекс та його структура. Провідні позиції країн у 

виробництві деревообробної і паперової продукції та 
тенденції на їх світових ринках. 

 

практичні 
завдання, 
робота з 
картами,  

тести 

6. Розвиток 
легкої та 
харчової 

промисловості у 
світі 

Галузева структура легкої промисловості світу. Особливості 
її розміщення і тенденції розвитку. Ювелірна промисловість 

світу. Тенденції розвитку і розміщення харчової 
промисловості у світі. 

 

практичні 
завдання, 
робота з 
картами,  

тести 

7. Географія 
сільського 

Значення сільського господарства в системі світової 
економіки. Галузева структура світового сільського 

практичні 
завдання, 



господарства господарства. Географія рослинництва світу. Характеристика 
зернового господарства. Найважливіші технічні культури. 
Географія їх виробництва. Географія тваринництва у світі. 

Найважливіші експортери та імпортери м'ясо-молочної 
продукції у світі. 

 

робота з 
картами,  

 

8. Географія 
туризму. 

Міжнародні 
економічні 

зв’язки 
 

Географія туризму у сучасному світі. Розвиток туризму на 
перспективу.  Найвідоміші світові райони (країни) туристської 

спеціалізації. Місце України у світовій індустрії туризму. 
Міжнародні економічні зв’язки: суть поняття та основні їх 
форми. Роль кредитно-фінансових відносин у сучасному 

світі. 
 

практичні 
завдання, 
робота з 
картами,  

презентація 

9. Географія 
транспорту у 
світі. Світова 

система зв'язку. 

Транспортна система світу та її види. Розвиток світового 
залізничного транспорту та автомобільного видів транспорту. 

Роль водного та повітряного транспорту у 
світі.Трубопровідний транспорт світу. Світова система 

зв’язку. 
 

практичні 
завдання, 

тести 

10. Глобалізація 
та її вплив на 

географію 
світового 

господарства. 

Сучасна глобалізація, її найважливіші ознаки.  Вплив 
глобалізації на зміст і форми міжнародного поділу праці й на 

світове господарство вцілому. Процес деіндустріалізації у 
сучасному світі. Негативні і позитивні наслідки впливу 

деіндустріалізації на сучасне світове господарство.  
Географічні аспекти глобальних проблем людства. 

завдання, 
тести,  

презентація 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. 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. 

 
 
 
 

 
 



ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 (теми 1-6) 36 

Змістовий модуль 1 (теми 7-10) 24 

Підсумковий контроль (теми 1-10) – екзамен  40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


