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КОМУНІКАЦІЯ 

 Спілкування в аудиторії за розкладом. В позааудиторний час студенти зможуть 

поставити питання під час консультації (черверг 14.00-15.00). Інші види комунікації: 

група в Viber, очна та онлайн консультації за розкладом 

            e-mail: laboratorygis@ukr.net 

 телефон: (0482) 68-76-93 

            соціальні мережі: Viber (за номером телефону) 

 аудиторія: за розкладом 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 

 Предмет вивчення дисципліни є територіальні та галузеві особливості структури 

сучасного світового господарства.  

 Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з курсу «Географія 

світового господарства» викладається після засвоєння бакалаврами наступних дисциплін: 

«Основи фізичної географії», «Основи суспільної географія», «Фізична географія 

материків і океанів». 

Мета курсу - вивчення навчальної дисципліни «Географія світового господарства» 

є висвітлення особливостей, закономірностей розвитку та функціонування галузевої, 

територіальної структури сучасного світового господарства.  

Завдання дисципліни:  

розкрити структуру світового господарства як складову глобальної соціально-

економічної системи;  

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.  

 



Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

- ЗК1. Знати й розуміти предметну область та розуміння професійної діяльності.  

- ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

- ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- ФК1. Здатність демонструвати знання об`єктно-предметної суті, понятійно-

термінологічного апарату, структури географії, її місця і зв’язків в системі наук, історії 

розвитку, значення для суспільства 

- ФК2. Здатність застосовувати базові знання з природничих та суспільних наук 

у навчанні та професійній діяльності при вивченні Землі, геосфер, материків і океанів, 

України, природних і суспільних територіальних комплексів 

- ФК3. Здатність використовувати поняття, концепції, парадигми, теорії 

географії для характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових рівнях 

(глобальному, регіональному, в межах України, локальному) 
- ФК11. Здатність до системного географічного мислення, розуміння та 

пояснення основних фізико-географічних та суспільно-географічних процесів, що 

відбуваються у географічному просторі на різних просторових та часових рівнях його 

організації, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між компонентами 

природи та суспільства. 
- ФК15 - Здатність розуміти методологію пізнання економічних явищ і процесів, 

законів, закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш 

повного задоволення матеріальних і соціально-економічних потреб 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: 

 ПРН1. Знає та розуміє основні концепції, парадигми, теорії та загальну структуру 

географічної науки, предмет її дослідження, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії 

розвитку географії 

 ПРН2. Знає просторову диференціацію географічної оболонки і географічного 

середовища на глобальному, регіональному та локальному територіальних рівнях;  

 ПРН3. Усвідомлює зміни, які відбуваються у географічному середовищі під 

впливом чинників різного характеру; розуміє наслідки і детермінанти в контексті 

концепції сталого розвитку людства; знає важливість збереження навколишнього 

середовища, охорони біологічного різноманіття, природоохоронної та природно-

заповідної діяльності  

 ПРН4. Знає основні фізико-географічні та суспільно-географічні процеси, що 

відбуваються у географічному просторі на різних рівнях його організації, причинно-

наслідкові зв’язки між компонентами природи та суспільства 
 ПРН6 - Знає та розуміє  закономірності територіальної організації суспільного 

виробництва, населення, культури та релігій, просторових процесів та форм організації 

життя людей у світі, його регіонах та країнах, в Україні та її регіонах, територіального 

планування  

 ПРН7. Розуміє основні механізми функціонування природних і суспільних 

територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікує зв'язки і залежності між 

компонентами, знає причини, перебіг і наслідки процесів, що відбуваються в них 
 ПРН9 - Знає та розуміє  роль і місце України у сучасному світі в контексті 

географічних чинників її розвитку, особливості геопросторової організації природи, 

населення та господарства України  

 ПРН11. Вміє встановлювати географічні закономірності та причинно-наслідкові 

зв’язки між компонентами природи та суспільства, використовує концепції, парадигми, 

теорії географії для характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових 

рівнях  



 ПРН15. Здійснює відбір, аналіз, представлення і поширення географічної 

інформації, використовуючи різноманітні письмові, усні та візуальні засоби, 

картографічні методи, застосовує ГІС-технології для вирішення задач, пов’язаних з 

просторово-розподіленою інформацією та створенням тематичних карт використовує 

програмні засоби в комп’ютерних мережах, створює бази даних і використовує інтернет-

ресурси; 

 ПРН22. Застосовує  базовий поняттєвий, термінологічний, концептуальний 

апарат географії, її теоретичні й емпіричні досягнення на рівні, що дозволяє 

інтерпретувати суспільно-географічні явища і процеси, пов’язувати та порівнювати різні 

погляди на проблемні питання сучасної географії; вільно передає географічні ідеї, 

принципи і теорії письмовими, усними та візуальними засобами 
 ПРН23 - Вибирає і застосовує основні методики та інструменти, які є типовими 

для різних галузей географії, виконує стандартні виміри і спостереження основних 

параметрів географічного середовища, необхідні для формування предметних 

компетентностей з географії в середніх загальноосвітніх школах    

 ПРН29. Здатний проектувати траєкторію власного професійного розвитку і 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання предметні 

компетентності. 

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

- cтановлення та суть світового господарства, поняття світового господарства; 

- особливості державного регулювання взаємодії національних економік із світовим 

господарством; 

- природно-ресурсний потенціал світового господарства, роль природних ресурсів в 

світовій економіці та розподіл між країнами світу; 

- основні зрушення в структурі світової економіки; 

- структуру та територіальну організацію промисловості світу, тенденції розвитку та 

розміщення; 

- структуру та територіальна організація сільськогосподарського виробництва світу;  

- інфраструктуру світового господарства;  

- глобальні проблеми світового господарства та шляхи їх вирішення 

вміти: 

- аналізувати загальні закономірності та регіональну диференціацію економічних і 

соціальних процесів у світі;  

- пояснити факторну роль природно-ресурсного потенціалу в структурі господарства;  

- аналізувати особливості взаємодії національних економік із світовим господарством; 

- самостійно працювати з літературними джерелами, статистичними матеріалами, 

географічними картами та іншими довідковими матеріалами; 

-  сформувати практичні навички щодо дослідження територіальних відмінностей 

економічного розвитку інфраструктури світового господарства;  

 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

 Курс буде викладений у формі лекцій (28 год.), практичних занять (12 год.), 

організації самостійної роботи студентів (50 год.). 

 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, 

але у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної 

форми навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються 

методи навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація презентації з 



картами, графіками, фото та відеосюжетами); лабораторні (лабораторні роботи); 

практичні (практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, 

самостійна робота студентів).  

Навчальний контент  

 Перелік тем (загальні блоки) Результати навчання 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Світове господарство – як складова глобальної 

соціально-економічної системи 

1 Тема 1. Становлення та тенденції 

розвитку світового господарства та 

його структура  

 

знати: 

- cтановлення 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; 

- міжнародний поділ праці; 

- рух факторів виробництва; 

- теорії формування та розвитку світового 

господарства; 

- типологія країн світу; 

2 Тема 2. Потенціал світової економіки 

та фактори виробництва  

 

знати: 

- природно-ресурсний потенціал світового 

господарства, роль природних ресурсів в 

світовій економіці та розподіл між країнами 

світу; 

- трудові ресурси світового господарства: 

кількісні та якісні аспекти; 

- фінансові ресурси світового господарства, 

світові ринки капіталу; 

- глобалізація фінансових ресурсів світу; 

- фінансова допомога та зовнішній борг, світові 

фінансові кризи; 

- підприємницькі ресурси світу; 

-  підприємництво в умовах глобалізації 

господарської діяльності, тіньова економіка 

світу; 

- наукові ресурси світу, основні науково-

технічні центри світу – США, Західної Європи, 

Росії, Японії; 

- науково-технічні зв‟язки в світі; 

3 Тема 3. Територіальна та галузева 

структура світового господарства 

  

 

знати: 

- основні зрушення в структурі світової 

економіки; 

- промисловість світу, тенденції розвитку та 

розміщення видобувної, легкої, харчової, 

будівельної промисловості, чорної та 

кольорової металургії, машинобудування, 

паливно-енергетичного, хімічного, воєнно-

промислового та лісовиробничого комплексу; 



- структура світового сільськогосподарського 

виробництва: територіальна організація 

тваринництва та рослинництва; 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Інфраструктура та механізми світового господарства. 

Проблеми світової економіки  

4 Тема 4. Інфраструктура світового 

господарства  

 

знати: 

- інфраструктура як наукова категорія; 

- транспортна система світу: залізничний, 

автомобільний, авіаційний, морський, 

трубопровідний транспорт світу;  

- світова система зв‟язків; 

- соціальна інфраструктура; 
5 Тема 5. Національна економіка як 

частина світового господарства 

  

 

знати: 

- взаємодія національних економік із світовим 

господарством; 

- державне регулювання взаємодії 

національних економік із світовим 

господарством; 

- транснаціональні корпорації в світовому 

господарстві; 

- форми та механізми інтеграційних об‟єднань; 

- міжнародні економічні організації: цілі, та 

принципи формування; 

- види міжнародних організацій: торговельно-

економічні, валютно-фінансові, економічні, 

науково-технічні організації.  

6 Тема 6. Глобальні проблеми 

світового господарства та шляхи їх 

вирішення  

 

 

знати: 

 - проблема подолання бідності та відсталості; 

-  проблема миру ти демілітаризації; 

- виробнича проблема, масштаби, перспективи 

рішення; 

- проблема природних ресурсів, екологічна 

криза; 

- демографічна проблема; 

-  проблема розвитку людського потенціалу; 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо 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 та підготовки практичних 

завдань в процесі заняття. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу.  

 



Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

(в балах) Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

15 10 10 10 10 15 20 100 
    Т1, Т2 ... Т23 – теми змістового модуля 

 

Підсумковий контроль за дисципліною – залік. До здачі іспиту  допускається  

студент, який виконав усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною 

програмою дисципліни та під час опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. Для 

студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж необхідний 

мінімум (60) допускається доздача за  темами лекційних, лабораторних занять чи 

самостійної роботи, за які отримана незадовільна чи взагалі відсутня оцінка.   

 

Самостійна робота студентів 

Робота студентів складається з самостійного опрацювання та вивчення навчального 

матеріалу з переліку тем, що наведені вище. Самостійна робота студента (СРС) 

оцінюється  за результатами підготовки і захисту рефератів, доповідей, поточного 

тестування. Під час оцінювання самостійної роботи студента за кожним змістовим 

модулем максимально можлива  кількість балів  дорівнює 10.    

 


