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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Географія світового господарства» складена відповід-

но до освітньо-професійної програми підготовки  

бакалавра  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

спеціальності       103. Науки про Землю 

 

спеціалізації      Економічна та соціальна географія  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення особливостей і закономірнос-

тей розвитку та функціонування галузевої і територіальної структури сучасного світового гос-

подарства. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:  

– розкрити структуру світового господарства як складової глобальної соціально-економічної 

системи; 

– визначити особливості функціонування світового господарства в умовах глобалізації; 

– розкрити сутність та особливості міжнародного географічного поділу праці; 

– показати основні методологічні підходи до визначення типів країн за рівнем розвитку; 

– вивчити географію природно-ресурсного потенціалу світу, світової промисловості, сільсько-

го господарства, сфери послуг. 

 

 1.3. Кількість кредитів – 3  

 

1.4. Загальна кількість годин – 90 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й 3-й 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекції 

30 год. 8 год. 

Практичні, семінарські заняття 

20 год. 6 год. 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

40  год. 76 год. 

Індивідуальні завдання  

- 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

Знання:  

– особливості формування та функціонування світового господарства; 

– структуру сучасного світового господарства; 

– соціально-економічні типи країн; 
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– географію природно-ресурсного потенціалу світу, світової промисловості, сільського госпо-

дарства, сфери послуг; 

– особливості світових господарських зв’язків. 

Уміння і навички: 

– проводити аналіз та оцінку факторів, що визначають рівень розвитку галузей світового гос-

подарства; 

– давати характеристику галузей світового господарства; 

– досліджувати територіальні відмінності розвитку окремих галузей світового господарства; 

– застосовувати отримані знання та навички у вирішенні глобальних проблем сучасної цивілі-

зації.  

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. Світове господарство як складова глобальної соціально-економічної сис-

теми 

ТЕМА 1. Світове господарство та його структура. 

Поняття світового господарства. Становлення та періоди розвитку світового  господарс-

тва. Галузева, функціональна і територіальна структура світового господарства. Закони, зако-

номірності і принципи розвитку та розміщення світового господарства. Система національних 

рахунків. Стадії економічного розвитку. Міжнародний географічний поділ праці.  

 

ТЕМА 2. Розвиток світового господарства в умовах глобалізації. 

Інтернаціоналізація та глобалізація у світовому господарстві. Сутність глобалізації. Рівні 

глобалізації. Фактори розміщення господарства в умовах глобалізації. Географічні аспекти мі-

жнародної економічної інтеграції. Регіональні інтеграційні утворення. Міжнародні економічні 

організації. Транснаціональні корпорації.  

 

ТЕМА 3. Типологія країн за рівнем соціально-економічного розвитку. 

Основні методологічні підходи до визначення типів країн за рівнем розвитку. Розвинуті 

країни: найрозвинутіші країни; високорозвинені країни; середньорозвинені країни. Країни, що 

розвиваються: з високим і середнім доходом; з доходом нижче середнього; з низьким доходом; 

з дуже низьким доходом; найменш розвинені. 

 

РОЗДІЛ 2. Галузева і територіальна структура світового господарства 

ТЕМА 1. Природно-ресурсний потенціал світового господарства. 

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) як фактор виробництва. Мінерально-ресурсний 

потенціал. Земельно-ресурсний потенціал. Водно-ресурсний потенціал. Рослинний ПРП. Рекре-

аційний потенціал. Ресурси Світового океану.  

 

ТЕМА 2. Промисловість світу. 

Особливості сучасної галузевої структури промисловості. Основні зрушення у структурі 

світової промисловості. Тенденції розвитку та розміщення галузей промисловості: паливної, 

електроенергетики, чорної і кольорової металургії, машинобудування, хімічної, лісової, будіве-

льних матеріалів, легкої, харчової.  

 

ТЕМА 3. Сільське господарство світу. 

Сільськогосподарське виробництво в системі світового господарства. Структура світово-

го сільськогосподарського виробництва. Форми сільськогосподарського використання земель. 

Географія рослинництва світу. Географія тваринництва світу. Регіональні особливості світового 

сільського господарства. 

ТЕМА 4. Географія сфери послуг у світовому господарстві. 
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Транспортна система світу. Світовий ринок транспортно-логістичних послуг. Світова 

система зв’язку. Інформаційний сектор світового господарства. Ринок фінансово-банківських 

послуг. Ринок освітніх послуг. Географія міжнародного туризму. 

 

ТЕМА 5. Географія міжнародної торгівлі. 

Зміст міжнародної торгівлі та сучасні тенденції її розвитку. Характеристика ринків това-

рів і послуг у міжнародній торгівлі. Міжнародна торгівля сировинними і готовими промисло-

вими товарами. Міжнародна торгівля послугами. 

 

ТЕМА 6. Глобальні проблеми світового господарства та шляхи їх вирішення. 

Проблема подолання бідності та відсталості. Конверсія. Проблема миру ти демілітариза-

ції. Виробнича проблема, масштаби, перспективи рішення. Проблема природних ресурсів. Еко-

логічна криза. Демографічна проблема. Проблема стійкого розвитку. Проблема розвитку люд-

ського потенціалу.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Світове господарство як складова глобальної соціально-економічної системи 

Тема 1. Світове господар-

ство та його структура 
6 2    4 9 1    8 

Тема 2. Розвиток світового 

господарства в умовах 

глобалізації 

11 4 2   5 9 1    8 

Тема 3. Типологія країн за 

рівнем соціально-

економічного розвитку 

13 4 4   5 12 1 2   9 

Разом за розділом 1 30 10 6   14 30 3 2   25 

Розділ 2. Галузева і територіальна структура світового господарства 

Тема 1. Природно-

ресурсний потенціал сві-

тового господарства 

8 2 2   4 9 1    8 

Тема 2. Промисловість 

світу 
12 4 4   4 12 1 2   9 

Тема 3. Сільське госпо-

дарство світу 
12 4 4   4 12 1 2   9 

Тема 4. Географія сфери 

послуг у світовому госпо-

дарстві 

13 4 4   5 10 1    9 

Тема 5. Географія міжна-

родної торгівлі 
9 4    5 9 1    8 

Тема 6. Глобальні пробле-

ми світового господарства 

та шляхи їх вирішення 

6 2    4 8     8 

Разом за розділом 2 60 20 14   26 60 5 4   51 

Усього годин  90 30 20   40 90 8 6   76 

4. Теми практичних  занять 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Глобалізація та її вплив на географію світового господарства 2 

2.  Типологія країн за рівнем соціально-економічного розвитку 4 

3.  Природно-ресурсний потенціал світового господарства 2 

4.  Промисловість світу 4 

5.  Світове сільське господарство 4 

6.  Географія світового транспорту 4 

 Разом 20 

                                    

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацювання літературних джерел за темою «Світове господарство та 

його структура» 
4 

2 Вивчення особливостей розвитку світового господарства в умовах 

глобалізації, підготовка до практично-семінарського заняття 
5 

3 Ознайомлення з науковими підходами до типології країн за рівнем со-

ціально-економічного розвитку, підготовка до практичної роботи 
5 

4 Опрацювання матеріалу за темою «Природно-ресурсний потенціал 

світового господарства», підготовка до практичної роботи 
4 

5 Вивчення особливостей промисловості світу, підготовка до практич-

ної роботи 
4 

6 Вивчення особливостей сільського господарства світу, підготовка до 

практичної роботи 
4 

7 Опрацювання матеріалу за темою «Географія сфери послуг у світово-

му господарстві», підготовка до практичної роботи 
5 

8 Вивчення географічних особливостей міжнародної торгівлі 5 

9 Ознайомлення з глобальними проблемами світового господарства та 

шляхами їх вирішення 
4 

 Разом 40 

 

6. Індивідуальні завдання 

Програмою не передбачені. 

 

7. Методи контролю 

Усне експрес-опитування, виконання практичних робіт, контрольна робота, екзамен. 

 

8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання   

Розділ 1  

 

Розділ 2  

 

Контрольна 

робота,  

передбаче-
на навчаль-

ним планом 

Індиві-
дуальне 

завдан-

ня  

Разом  Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
15 - 60 40 100 

 5 8 8 8 8 8   
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Т2 – практично-семінарське заняття 

Т3 – практична робота 

Т4 – практична робота 

Т5 – практична робота 

Т6 – практична робота 

Т7 – практична робота 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої  

шкали оцінювання 

90-100 відмінно  

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

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. – 704 с. 

3. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. – С. 271-305. 

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

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

5.  Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посіб. / за ред. 

Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – К.: Знання 2011. – 640 с. 

6. Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова Н.А., Сидоров В.И. География мирового хозяйства: 

Учебное пособие. – К.: Центр учеб. литературы, 2008. – 192 с. 

7. Липец Ю.Г. и др. География мирового хозяйства: учеб. пособие. – М., 1999. – 400 с.  

8.  Международные экономические отношения // Под ред. Е.Ф. Жукова и др. М.: Юнити, 1999. 

9.  Международные экономические отношения. Учебник для вузов // Под ред. Рыбалкина В.Е. и 

др. М.: Юнити, 2000. 

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

Р.К. – Изд. 3-е, стер. – М.: КноРус, 2006. – 650 с.  

11.  Мировая экономика и переход к устойчивому развитию / Отв. ред. В.И. Зоркальцев. – Но-

восибирск: Наука, 2000. – 269 с.  

12.  Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: учебник. – М., 2000. – 480 с.  

13.  Мировая экономика: механизмы и факторы роста / Дайнеко А.Е. и др. – М.: Изд-во деловой 

и учеб. лит., 2004. – 320 с.  

14.  Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред. Дынкина А.А., Королева И.С., Мача-

вариани Г.И. – М.: Магистр, 2007. – 429 с.  

15.  Мировая экономика: тенденции 90-х годов. – М., 1999. – 303 с.  

16. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства: Международное разделение 

труда: Уч. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 253 с. 

17. Пространственные структуры мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. – М.: Пресс-

Соло, 1999. – 420 с. 

18. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные 

рынки (вторая половина ХХ- начало ХХI в.): учеб.пособие. – М.: Магистр, 2007. – 670 с. 

19.  Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник. М: Информ-М, 1998. 
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Допоміжна література 
1. Антипов Н.П. Экономическая интеграция в мировой экономике и транснациональные корпо-

рации / Антипов Н.П., Королев А.Е. // Междунар. публичное и частное право. – 2001. – N 2. 

– С. 32-34. 

2. Арыстанбекова А. Глобализация. Объективная логика и новые вызовы // Междунар. жизнь. – 

2004. – N 4-5. – С. 54-65. 

3. Байков Н. Мировое потребление и производство первичных энергоресурсов / Н. Байков, Г. 

Безмельницына // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2003. – N 5. – С. 44-52.  

4. Балаева А. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития / А. Балаева, П. Предво-
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