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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

24 Сфера обслуговування 

 

обов'язковий компонент 

освітньої програми 

 

 

Загальна кількість годин 

– 90 

Спеціальність: 

242 Туризм 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

 

24 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

 46 год. 80 год. 

Вид контролю: екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Мета: розкрити особливості розвитку світового господарства як цілісної соціально-

економічна 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. 

Завдання: знати етапи розвитку світового господарства; висвітлити особливості галузевої 

та територіальної структури світового господарства; закономірності територіальної організації 

виробничої сфери та сфери послуг у сучасному світі; процеси глобалізації, регіоналізації та її 

вплив на географію світового господарства. 

Під час лекційних та практичних занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Географія світового господарства» студенти, майбутні фахівці з туризму, набувають таких 

загальних (ЗК) та спеціальних (фахових) компетентностей (СК): 

ЗК-7. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК-13. Здатність планувати та управляти часом. 

СК-16. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК-22. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта 

туристичної індустрії та її підсистем. 

СК-28. Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення 

до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у 

професійній практиці. 

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні володіти такими програмними 

результатами навчання: 

ПРН-4. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору. 

ПРН-5. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 

ПРН-13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. 

 

 

3.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Світове господарство як складова цілісної соціально-економічної системи. 

Промисловість світу та її розміщення 

 

Тема 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. 

Література: основна [2,3,6,11] допоміжна [8, 17, 18, 23, 24, 25]. 

 Тема 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. 

Література: основна [1,3,8,11],  допоміжна [19, 21, 29, 30]. 

Тема 3. Гірничо-видобувна промисловість. Територіальна організація 

металургійного комплексу у світі. Гірничодобувна промисловість світу. Металургійна 
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промисловість світу та її структура. Географія чорної металургії у світі. Географія кольорової 

металургії світу та її галузей. 

Література: основна [3,11],  допоміжна [5; 16, 24, 29, 30]. 

Тема 4. Машинобудівна промисловість світу. Територіальна організація світового 

машинобудівного комплексу. Тенденції розвитку сучасного машинобудування. Характеристика 

машинобудівного комплексу світу за галузями. Машинобудівні регіони світу.  

Література: основна [1, 3,11, 12],  допоміжна [14, 22, 24, 25]. 

Тема 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. 

Література: основна [3,5,7,11],  допоміжна [16, 24, 30]. 

Тема 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.  

Література: основна [1,3,8,11],  допоміжна [24, 27, 28, 30]. 

Змістовий модуль 2. Географія сільського господарства та галузей  

сфери послуг у світі 

Тема 7. Географія сільського господарства. Значення сільського господарства в системі 

світової економіки. Галузева структура світового сільського 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.  

Література: основна [1, 8, 11],  допоміжна [14, 18, 25, 30]. 

Тема 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.  

Література: основна [2, 3, 11],  допоміжна [13, 18, 30, 31, 32, 33]. 

Тема 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. 

Література: основна [3,11],  допоміжна [13, 16, 24, 27]. 

Тема 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. 

 Література: основна [2,3,11],  допоміжна [13, 15, 16, 26]. 

 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р. л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Змістовий модуль 1. Світове господарство як складова цілісної соціально-економічної 

системи. Промисловість світу та її розміщення 

 

Тема 1. Світове 

господарство як 

складова цілісної 

соціально-економічної 

системи. 

Еволюція світового 

господарства 

8 2 2 - - 4 10 2 - - - 6 

Тема 2. Промисловість 

світу та її розміщення. 

Паливно-енергетичний 

комплекс світу. 

6 2 2 - - 2 8 
 

 - - 8 

Тема3. 

Гірничовидобувна 

промисловість. 

Територіальна 

організація 

металургійного 

комплексу у світі. 

6 2 2 - - 2 6  
 

- - 6 

Тема 4. Машинобудівна 

промисловість світу. 
8 4 2 - - 2 10 2 2 - - 6 

Тема5. Територіальна 

організація лісохімічної 

промисловості світу. 

6 2 2 - - 2 6   - - 6 

Тема 6. Розвиток легкої 

та харчової 

промисловості у світі. 

6 2 2 - - 2 6   - - 6 

Змістовий модуль 2. Географія сільського господарства та 

 галузей сфери послуг у світі 

Тема 7. Географія 

сільського господарства 
10 4 2 - - 4 6   - - 6 

Тема 8. Географія 

туризму. Міжнародні 

економічні зв’язки. 

10 2 4 - - 4 12 2 2 - - 8 

Тема 9. Географія 

транспорту у світі. 

Світова система зв'язку   

10 4 2 - - 4 8 
 

 - - 8 

Тема 10. Глобалізація та 

її вплив на географію 

світового господарства. 

20 - - - 20  20 - - - 20 - 

Усього годин 90 24 20 0 20 26 90 6 4 0 20 60 

 

 

5.Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна/ 

заочна 

1 Світове господарство: суть поняття та структура. Основні 

етапи розвитку світового господарства 

2 
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2 Природно-ресурсний потенціал світу 2 

3 Розвиток паливної промисловості у світі.                                                                                                                                                   

Електроенергетика 

2 

 

4 Металургійний комплекс: особливості галузевої та 

територіальної структури 

2 

5 Територіальна організація світового машинобудування 2/2 

6 Лісовиробничий комплекс світу 2 

7 Хімічна промисловість світу 2 

8 Легка та харчова промисловість світу 2 

9 Географія рослинництва та тваринництва у світі 2 

10 Транспортна система світу 2/2 

 Разом 20/4 

 

6.Самостійна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна/заочна 

1 Світове господарство як складова цілісної соціально-

економічної системи. Еволюція світового господарства 
4/6 

2 Промисловість світу та її розміщення. Паливно-енергетичний 

комплекс світу. 
2/8 

3 Гірничовидобувна промисловість. Територіальна організація 

металургійного комплексу у світі. 
2/6 

4 Машинобудівна промисловість світу. 2/6 

5 Територіальна організація лісохімічної промисловості світу. 2/6 

6 Розвиток легкої та харчової промисловості у світі. 2/6 

7 Географія сільського господарства. 4/6 

8 Географія туризму. Міжнародні економічні зв’язки. 4/8 

9 Географія транспорту у світі. Світова система зв'язку. 
4/8 

10  Глобалізація та її вплив на географію світового господарства. 
20/20 

 Разом 46/80 
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7. Завдання для опрацювання тем дисципліни 

Назва теми Зміст завдання для 

відпрацювання 

пропущених занять і 

невиконаних завдань 

Форми контролю Література Кіль-

кість 

балів 

Змістовий модуль 1. 

Світове господарство як складова цілісної соціально-економічної системи 

Тема 1. Світове 

господарство як складова 

цілісної соціально-

економічної системи. 

Еволюція світового 

господарства. 

Анотація матеріалу. 

Вивчення основних 

визначень і термінів. 

Виконання завдань 

практично-семінарської 

роботи №1 

Представлення 

анотованого 

матеріалу. Усне 

опитування. 

Підготовка 

короткого  словника 

термінів 

основна 

[2,3,6,11] 

допоміжна [8, 

17, 18, 23, 24, 

25]. 

 

6 

Тема 2. Промисловість 

світу та її розміщення. 

Паливно-енергетичний 

комплекс світу. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання завдань 

практичної роботи №2 

Здача виконаних 

практичних завдань 

з захистом 

теоретичних 

положень. Робота з 

картою. 

основна 

[1,3,8,11],  

допоміжна [19, 

21, 29, 30]. 

6 

Тема3. Гірничовидобувна 

промисловість. 

Територіальна 

організація 

металургійного 

комплексу у світі. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

завдань практичних №3. 

Здача виконаних 

практичних завдань 

з захистом 

теоретичних 

положень. Робота з 

картою. 

основна [3,11],  

допоміжна [5; 

16, 24, 29, 30]. 

6 

Тема 4. Машинобудівна 

промисловість світу. 

Анотація матеріалу за 

темою. Виконання завдань 

практичної роботи №4 

Представлення 

анотованого 

матеріалу. Усне 

опитування. 

основна [1, 

3,11, 12],  

допоміжна [14, 

22, 24, 25]. 

6 

Тема5. Територіальна 

організація лісохімічної 

промисловості світу. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних №5-6. 

Здача виконаних 

практичних завдань 

з захистом 

теоретичних 

положень. 

Перевірка знань на 

карті. 

основна 

[3,5,7,11],  

допоміжна [16, 

24, 30]. 

 

6 

Тема 6. Розвиток легкої 

та харчової 

промисловості у світі. 

Анотація матеріалу за 

темою. Виконання завдань 

практичних №8. 

Представлення 

анотованого 

матеріалу. Усне 

опитування. 

основна 

[1,3,8,11],  

допоміжна [24, 

27, 28, 30]. 

6 

Змістовий модуль 2. Географія сільського господарства та галузей сфери послуг у світі 

Тема 7. Географія 

сільського господарства 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних №9. 

Здача виконаних 

практичних завдань 

з захистом 

теоретичних 

положень 

основна 

[1, 8, 11],  

допоміжна [14, 

18, 25, 30]. 

 

6 

Тема 8. Географія 

туризму. Міжнародні 

економічні зв’язки. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Здача виконаних 

практичних завдань 

з захистом 

основна 

[2, 3, 11],  

допоміжна [13, 

6 
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8. Індивідуальні завдання 

 

На основі літературних та Інтернет-джерел у вигляді презентації (15-20 слайдів) 

розкрити географічні аспекти глобальних проблем людства та вплив процесу глобалізації на 

географію світового господарства (20/20 год): 

1.Глобалізація і її вплив на географію світового господарства. 

2.Глобальні проблеми людства: 

-    Політичні проблеми – проблеми миру і безпеки народів. 

- Демографічні проблеми.  

- Соціальні проблеми.  

- Проблеми освіти, науки і культури.  

- Проблеми охорони здоров’я.  

- Економічні проблеми.  

- Ресурсна проблема. 

- Енергетична проблема. 

- Проблеми запровадження нового економічного порядку. 

- Екологічні проблеми.  

 

Форми контролю: представлення презентацій, аналіз, бесіда з елементами дискусії. 

 

 

9. Методи навчання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Географія світового господарства» застосовуються такі 

методи навчання: 

- лекції, в тому числі із застосуванням пояснювально-ілюстративного методу, із 

використанням мультимедійних презентацій та картографічних джерел; 

- практичні заняття у їх різноманітних формах (бесіда з елементами дискусії, презентації 

під час практичних занять, ситуативний підхід, бесіда за «круглим столом»); 

- робота з картографічними джерелами (карти, атласи); 

- стандартизовані тести та поточне опитування; 

- презентація результатів виконаних завдань та досліджень; 

- поточне консультування; 

- самостійна робота студентів з літературними та Інтернет-джерелами; 

- індивідуальне завдання. 

 

 

теоретичних 

положень. 

18, 30, 31, 32, 

33]. 

 

Тема 9. Географія 

транспорту у світі. 

Світова система зв'язку. 

Анотація матеріалу за 

темою. Виконання 

практично-семінарського 

заняття  №10. 

Представлення 

анотованого 

матеріалу. Усне 

опитування. 

основна 

[3,11],  

допоміжна [13, 

16, 24, 27]. 

 

6 

Тема 10. Глобалізація та 

її вплив на географію 

світового господарства 

Анотація матеріалу за 

темою. 

Усне опитування. 

Представлення 

завдань 

індивідуальної 

роботи (презентації) 

основна 

[2,3,11],  

допоміжна [13, 

15, 16, 26]. 

6 
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10. Методи контролю 

 

При вивченні студентами курсу «Географія світового господарства» застосовуються такі 

методи контролю: 

- поточне (усне) опитування. Реалізується у формі опитування, виступів на семінарських та 

практичних заняттях, експрес-контролю, тестового контролю, перевірка знань на карті тощо. 

- складання опорного конспекту теми (чи основних поять і термінів); 

- побудова структурно-логічної схеми теми, окремого питання; 

- контроль самостійної роботи; 

- індивідуальне науково-дослідне завдання; 

- тестування; 

- підсумковий контроль. Складання іспиту. 

 

Питання гарантованого рівня знань здобувачів вищої освіти 

 

1. Дайте визначення поняття "світове господарство". Назвіть складові елементи та 

аргументи єдності системи світове господарство.  

2. Дайте визначення поняття "світовий ринок". Розкрийте особливості формування 

світового ринку. 

3. Міжнародний географічний поділ праці: суть, причини та види. 

4. Інтеграція. Наведіть приклади інтеграційних процесів у світі.  

5. Дайте визначення поняття "територіальна організація господарства".  

6. Проаналізуйте галузеву структуру господарства країн світу з різним                              

рівнем соціально-економічного розвитку. 

7. Назвіть головні показники аналізу господарства країн у світі. 

8. Індекс людського розвитку, його структура. 

9. Проаналізуйте ВВП, ВНП, ІЛР в світовій економіці і групах країн різного рівня 

соціально-економічного розвитку. 

10. Типологія країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Наведіть приклади.  

11. Розкрийте основну мету і завдання діяльності міжнародних організацій у сучасному 

світі.  

12. Назвіть міжнародні організації та союзи різних напрямків діяльності.  

13. Головні етапи розвитку господарства у світі.  

14. Дайте коротку характеристику епох розвитку світового господарства (за А. Кузиком). 

15. Розкрийте суть понять: науково-технічна революція (НТР) та науково-технічний прогрес 

(НТП). Назвіть головні риси та складові НТР.  

16. Проаналізуйте розвиток світового господарства у період науково-технічної революції та 

інформаційних технологій. 

17. Наведіть приклади зміни галузевої структури під впливом НТР.  

18. Виділіть головні риси розвитку сучасного світового господарства.  

19. Назвіть середні структурні характеристики світового господарства наприкінці ХХ 

початку ХХІ століть. 

20. Здійсніть аналіз господарства країн світу з високим рівнем соціально-економічного 

розвитку.  

21. Промисловість світу та її розміщення. Складіть схему галузевої структури 

промисловості світу. 

22. Природно-ресурсний потенціал світу. 

23. Визначте чинники розміщення виробництва в умовах науково-технічної революції. 

24. Паливно-енергетичні ресурси світу: загальна характеристика. 

25. Дайте характеристику паливної промисловості у сучасному світі.  

26. Розкрийте головні тенденції розвитку електроенергетики у світі.  
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27. Географія гірничовидобувної промисловості світу. 

28. Класифікуйте країни за рівнем розвитку чорної металургії і ступенем забезпеченості 

паливно-сировинними ресурсами. Прокоментуйте сучасні тенденції, що відбуваються в 

розвитку і розміщенні чорної металургії світу. 

29. Назвіть етапи розвитку кольорової металургії у світі. Виділіть головні тенденції 

розвитку даної галузі на сучасному етапі.  

30. Географія основних галузей кольорової металургії у світі.  

31. Територіальна організація світового машинобудівного комплексу. Назвіть характерні 

тенденції розвитку сучасного машинобудування. 

32. Дайте коротку характеристику машинобудівним регіонам світу. 

33. Перерахуєте провідні країни в області розвитку машинобудування.  

34. Дайте оцінку сучасного світового ринку машинобудівної продукції. Вкажіть позицію 

України на ринках продукції машинобудування. 

35. Накресліть схему галузевої структури хімічної промисловості світу. Охарактеризуйте 

чинники розвитку і розміщення хімічної промисловості. Перерахуєте найважливіші 

регіони хімічної промисловості світу і дайте їм коротку характеристику. 

36. Назвіть країни, що займають провідні позиції у виробництві деревообробної і паперової 

продукції. Які тенденції спостерігаються на їх світових ринках? 

37. Дайте оцінку світового розвитку промисловості будівельних матеріалів. 

38. Назвіть країни, які є найкрупнішими виробниками будівельних матеріалів у світі.  

39. Складіть схему галузевої структури легкої промисловості світу. Особливості її 

розміщення і тенденції розвитку. 

40. Охарактеризуйте ювелірну промисловість світу. 

41. Морський промисел та рибальство світу. 

42. Охарактеризуйте тенденції розвитку і розміщення харчової промисловості у світі.  

43. Визначіть значення сільського господарства в системі світової економіки. 

44. Складіть схему галузевої структури світового сільського господарства.  

45. Вкажіть особливості розвитку сільського господарства по регіонам і країнах світу з 

різним соціально-економічним розвитком.  

46. Географія рослинництва світу. 

47. Дайте характеристику зернового господарства світу і кон'юнктури продукції на його 

ринках. Назвіть найважливіших експортерів і імпортерів зернової продукції.  

48. Перерахуєте найважливіші технічні культури, покажіть географію їх виробництва. 

49. Географія тваринництва у світі. Визначте головні чинники його розвитку. 

50. Назвіть найважливіших експортерів та імпортерів м'ясо-молочної продукції у світі.  

51. Географія туризму у сучасному світі. Спробуйте визначити розвиток туризму на 

перспективу.  

52. Назвіть найвідоміші світові райони (країни) туристської спеціалізації. 

53. Визначте місце України у світовій індустрії туризму. 

54. Міжнародні економічні зв’язки: суть поняття та основні їх форми.  

55. Визначте роль кредитно-фінансових відносин у сучасному світі. Відповідь обґрунтуйте. 

56. Виробнича інфраструктура світу. 

57. Географія транспорту у світі 

58. Розвиток світового залізничного транспорту. 

59. Автомобільний вид транспорту 

60. Водний транспорт світу. 

61. Повітряний транспорт світу. 

62. Трубопровідний транспорт світу. 

63. Світова система зв’язку 

64. Соціальна інфраструктура світу 

65. Сучасна глобалізація, її найважливіші ознаки. Розкрийте вплив глобалізації на зміст і 

форми міжнародного поділу праці. 
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66. Виділіть позитивні результати впливу глобалізації на світове господарство. 

67. Процес деіндустріалізації у сучасному світі. Виділіть негативні і позитивні наслідки 

впливу деіндустріалізації на сучасне світове господарство.  

68. Регіоналізація як "противага" глобалізації. Обґрунтуйте. 

69. Наведіть приклади найкрупніших регіональних економічних угрупувань світу.  

70. Географічні аспекти глобальних проблем людства. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовний модуль2  (екзамен) 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 Т8 Т9 Т10  

40 
100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Т1, Т2 ... Т10– теми змістових модулів. 

 

12.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види  

навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS  
Критерії оцінювання  

Оцінка за 

національною 

шкалою  

для екзамену, 

курсової 

роботи, 

практики  

90-100  А  

Студент виявляє особливі творчі здібності, глибокі 
знання навчального матеріалу, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; вміє аналізувати явища, які вивчаються, у 

їх взаємозв’язку і розвитку; застосовувати теоретичні 

положення при розв’язанні практичних задач; володіє 
вмінням надавати чітку аргументовану відповідь на 

поставленні питання  

відмінно  

82-89  В  

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи, 

надає лаконічну відповідь майже на всі поставленні 

питання; самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна   

добре  

74-81  С  

Студент вміє оперувати необхідним колом понять та 

категорій; узагальнювати та систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; виправляти 

помилки, серед яких є суттєві  

64-73  D  

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень, слабке їх застосування при розв’язанні 

практичних завдань; аналізує навчальний матеріал за 

допомогою викладача, надає мало аргументовані 

задовільно  
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відповіді, виправляє не всі помилки, значна кількість 

яких є суттєвими  

60-63  Е  

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 

вищому за початковий, проте має фрагментарне 

уявлення про деякі поняття та категорії курсу; надає 

неповне висвітлення змісту питань; має недостатнє 

вміння зробити аргументовані висновки; відповіді 

містять значну кількість недоліків і помилок  

35-59  FX  

Студент не опанував значну частину матеріалу курсу; 

не володіє понятійним апаратом; не опрацював базову 

та допоміжну літературу. Мова не виразна, обмежена, 
бідна, словниковий запас не дає змогу оформити ідею. 

Практичні навички на рівні розпізнавання  

незадовільно  

з можливістю 

повторного 

складання  

0-34  F  

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не 

працював в аудиторії з викладачем або самостійно; 

допускає суттєві помилки у відповідях на питання, не 

вміє застосовувати теоретичні положення при 

розв’язанні практичних завдань   

незадовільно  

з  

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Географія світового господарства» 

включає: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Навчальні посібники у локальній мережі університету.  

2.1. Яроменко О.В. Географія світового господарства. Навч. посібник. – Рівне, 2010. – 132 

с. 

2.2. Яроменко О. В., Селецький В.П. Методичні вказівки до вивчення курсу «Економічна 

географія України». Рівне, 2010. – 79 с. 

3.  Презентації 

4. Тестові завдання. 

 

14. Рекомендована література 

 

Основна 

 

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

В. Безуглий, С. В. Козинець. – К. : Видавничий центр "Академія", 2003. – 688 с. 

2. Блій Г. Географія : світи, регіони, концепти / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій. – 

Київ : Либідь, 2004. – 740 с.  

3. Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посіб. 

Рекомендовано МОН / Я.Б. Олійника та ін., за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – К.: знання 

2011. – 640 с. 

4. Голиков А. П. География мирового хозяйства : Учебное пособие / А. П. Голиков, 

Ю. П. Грицак, Н. А. Казакова, В. И. Сидоров. – К. : Центр учебной литературы, 2008. – 192 с. 



12 

 

  

5. Голиков А. П. Мировое хозяйство : отраслевая структура, география, 

современные тенденции : Учебное пособие / А. П. Голиков, Н. А. Казакова. – Х. : ХНУ, 2002. – 

112 с.  

6. Голіков А. П. Вступ до економічної і соціальної географії : Підручник / А. П. 

Голіков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К. : Либідь, 1997. – 320 с. 

7. Довгань Г. Д. Географія: регіони та країни. 10 клас. – Х. : Вид. група «Основа», 

2018. – 112 с.  

8. Економічна і соціальна географія світу : Навч. посібник / за ред. Кузика С. П. – 

Львів : Світ, 2002. – 672 с. 

9. Підручник Географія 10 клас Гільберг 2018 (рівень стандарту). Гільберг Т. Г., 

Савчук І. Г., Совенко В. В. 2018. 240 с. 

10. Світове господарство в умовах глобалізації : Монографія / за ред. Я. Б. Олійника, 

Б, П. Яценка, В. К. Бабарицької. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 145 с.  

11. Яроменко О.В. Географія світового господарства. Навч. посібник. – Рівне, 2010. – 

132 с.  

12. Яценко Б. П. Світове господарство: тенденції розвитку структури на межі 

тисячоліть / Б. П. Яценко // Український географічний журнал. – 2017. – №1. – С. 16–21. 

 

Допоміжна 

 

 

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. – 704 с. 

3. Бородоевский А. Тенденции социально-экономического развития в разных 

регионах мира / А. Бородоевский // Мировая экономика и международное отношения. – 2007. – 

N 4. – С. 18–28.  

4. Вольский В. В. Социально-экономическая география зарубежного мира. Учебник 

для вузов / В. В. Вольский. – М. : МГУ, 1998.– 480 с.  

5. Воронин В. П. Мировое хозяйство и экономика стран мира : учеб. пособие / В. П. 

Воронин, Г. В. Кандакова, И. М. Подмолодина. – М. : Финасы и статистика, 2007. – 236 с.  

6. Гаращук О.В., Куценко В.І. Модифікація освітнього менеджменту в контексті 

суспільних проблем регіонального розвитку// Регіон – 2018: суспільно-географічні аспекти: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 

науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2018 р.) / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2018. – 200 с. 

7. Грицак Ю. П. Социально-экономические типы стран : Пособие для студентов и 

учителей / Ю. П. Грицак. – Х. : ХГУ, 1998. – 72 с. 

8. Илларионов А. Основные тенденции развития мировой экономики во второй 

половине ХХ века / А. Илларионов // Вопросы экономики. – 1997. – N 10. – С. 117–140.  

9. Кобернік С. Г. Географія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх 

навчальних закладів : Навчально-методичний посібник / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – К. : 

Літера ЛТД, 2007. – 512 с.  

10. Липец Ю. Г. География мирового хозяйства : учеб. пособие / Ю. Г. Липец. – М., 

1999. – 400 с.  

11. Максакoвский В. П. Географическая картина мира : в 2 кн. Кн. 1: Общая 

характеристика мира / В. П. Максакoвский. – М. : Дрофа, 2004. – 496 с. 

12. Максаковский В. П. Географическая картина мира : 230 "каналов углубления" 

курсу "Экономическая и социальная география мира": в 3-х частях / В. П. Максаковский. – 

Ярославль : Верх.-Волж. кн. из-во, 1995–1996. 

13. Мандрик І. П. Основні тенденції розвитку світової транспортної системи в умовах 



13 

 

  

глобалізації / І. П. Мандрик // Географія в інформаційному суспільстві. ЗБ. наук. праць. – К. : 

ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІ. – С. 73–76.  

14. Маруняк Є. Глобальні зміни у світовій економіці і їх прояв у регіонах України / Є. 

Маруняк // Географія в інформаційному суспільстві. ЗБ. наук. праць. – К. : ВГЛ Обрії, 2008. – Т. 

ІІ. – С. 135–137.  

15. Маца К. О. Глобалізація як історичний і соціальний феномен / К. О. Маца // 

Україна : Географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. – К. : ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 3. 

– С. 6–8. 

16. Мировая экономика и международный бизнес: учебник / Под ред. В. В. Полякова, 

Р. К. Щенина. – М. : КноРус, 2006. – 650 с.  

17. Міжнародні організації: навчальний посібник / за ред. Ю. Г. Козака, В. Г. 

Ковалевського. – К. : ЦУЛ, 2003. 

18. Нікітіна М. Г. Світове господарство та міжнародні економічні відносини : 

просторові аспекти розвитку : Навчальний посібник / М. Г. Нікітіна. – Київ : "Центр навчальної 

літератури", 2004. – 192 с.  

19. Осіпчук І., Яроменко О. Використання паливних ресурсів у Рівненській області // 

Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: Я. Б. Олійник  (відп. ред) та  ін.]  - 

2015. - Вип. 3  (73). – С. 84-90 

20. Осіпчук І.О., Яроменко О.В. Соціально-незахищені діти в Україні: суспільно-

географічні дослідження // Географія в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка: 85 років – досягнення иа перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30-32 березня 2018 р. гол. Ред.. 

колегії Я.Б. Олійник; КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – С.106–108. 

21. Петровська Т. Е. Становлення вугільної промисловості як галузі світового 

паливно-енергетичного комплексу. Ефективна економіка № 10, 2012. Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1471 

22. Салоїд, С. В. Організаційно-економічний механізм управління економічною 

безпекою підприємств машинобудування : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами / Салоїд Станіслав Васильович. – Київ, 2019. – 305 с. 

23. Філіпенко А. С. Економічний розвиток. Європейський контекст / А. С. Філіпенко. 

– К. : "Знання", 2000. – 174 с.  

24. Філіпенко А. С. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. 

Шнирков. – К. : Либідь, 2000. – 582 с.  

25. Філіпенко А. С. Україна і світове господарство : взаємодія на межі тисячоліть / А. 

С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. – К. : Либідь, 2002. – 470 с.  

26. Шакула Ю. В. Вплив глобалізації на інвестиційні процеси світу : географічний 

вимір / Ю. В. Шакула // Україна : Географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. – К. : 

ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 3. – С. 17–19. 

27. Юрченко С. А. География инфраструктуры : Учебное пособие / С. А. Юрченко. – 

Х. : ХНУ, 2003. – 180 с.  

28. Федорак, В. І. Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої 

промисловості в умовах глобалізації. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 231–236. 

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-231-236 

29. Яроменко О. В. Розвиток суспільно-географічної регіоналістики / О. В. Яроменко 

// Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х т.– К.: ВГЛ Обрії, 2008 – Т.II – 

C. 141–143. 

30. Яроменко О. В., Селецький В.П. Методичні вказівки до вивчення курсу 

«Економічна географія України». Рівне, 2010. – 79 с. 

31. Яроменко О.В. Міста Краків і Львів як туристичні дестинації // Сучасні 

інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1471


14 

 

  

особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матеріалів  Y Всеукр. 

наук.-практ. конф. (19-21 квітн. 2018 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2018. – С. 141–145. 

32. Яроменко О.В. Подієвий туризм в системі креативної економіки // Збірник тез 

виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» (26-27 жовтня 2017 р.). – Рівне : РВЦ 

МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – С. 189–192. 

33. Яроменко О.В., Басюк Т.О., Лобова Н.М., Смик Г.В. Регіональне представлення 

віртуального туризму в Україні // Материали за XIV международна научна практична 

конференция, Найновите постижения на европейската наука - 2018, 15-22 юни 2018 г. 

География и геология. Математика. Съвременните информационни технологии. Технически 

науки. : София.« Бял ГРАД-БГ». – 84 c. С. 76–78. 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

 

1. Energy Statistics Yearboоk / Статистический сайт ООН. URL:  

http://unstats.un.org/unsd. 

2. FAO Statistical Yearboоk / База данных Продовольственной организации при ООН 

(FAOSTAT). URL:  http://apps.fao.org 

3. Human Development Report / Институт статистики UNESKO. Режим доступу:   

http://www.hdr.undp.org. 

4. Всесвітня організація з охорони здоров’я. URL: http://www.who.org  

5. Конференція ООН з торгівлі і розвитку. URL:  http://www.unctad.org  

6. Міжнародна організація з міграції (МОМ). URL:  http://www.iom.org  

7. Міжнародна організація праці (МОП). URL:  http://www.ilo.org  

8. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН.  URL: http://www.fao.org  

9. Світовий банк. URL:  http://www.worldbank.org  

 

 

http://apps.fao.org/
http://www.hdr.undp.org/

	1b60287536b19fd6c9226196f25df2d39732c60dd6015304ff4b30af194a2993.pdf
	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	Приклад для екзамену


	1b60287536b19fd6c9226196f25df2d39732c60dd6015304ff4b30af194a2993.pdf
	1b60287536b19fd6c9226196f25df2d39732c60dd6015304ff4b30af194a2993.pdf

