
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: XXXX. 

2. Назва: географія світового господарства. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Холоденко В.С., к. геогр. н., 

доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• аналізувати за географічними картами, основними чинниками та факторами природно-

ресурсний потенціал світу; 

• аналізувати за географічними картами, основними чинниками розміщення та характеристику 

основних галузей господарства у світі; 

• визначати територіальні відмінності розвитку країн з різним рівнем соціально-економічного 

розвитку; 

• аналізувати галузеву і функціональну структуру господарства, тенденції в територіальній 

організації; 

• застосовувати отримані знання та навички у вирішенні глобальних проблем сучасної цивілізації.  

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, практичні роботи), самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи екології, основи фізичної 

географії, загальна геологія, загальна гідрологія, картографія, фізична географія материків, географія 

населення з основами демографії. 

12.  Зміст курсу: Світове господарство як складова глобальної соціально-економічної системи. 1.Вступ 

 до навчальної дисципліни «Географія світового господарства». Країни світу та їх типологія. 2. 

Чинники та принципи розміщення виробництва. Основні показники аналізу господарства країн у світі. 

3. Міжнародний поділ праці. Місце і роль міжнародної економічної інтеграції в географії світового  

господарства. 4. Світове господарство у період науково-технічного прогресу та інформаційних 

технологій. 5. Аналіз світового господарства та природно-ресурсного потенціалу у сучасному світі в 

умовах глобалізації. Територіально-галузева структура світового господарства. 6. Населення і трудові 

ресурси світу як основна складова світового господарства. 7-8. Географія промисловості світу. 9. 
Географія сільського господарства світу. 10. Географія транспортної системи світу. 11. Міжнародний 

туризм як складова інфраструктури світового господарства. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Географія світового господарства з основами економіки: 

навч. посібник / [за ред. Олійника Я. Б., Смирнова Г. Г.]. – Київ: Знання, 2011. – 637 с. 

2. 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., 28 с. 

іл. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-3201 від 16 квітня 2010 р.). 

3. Олійник Я.Б., Шищенко П.Г., Степаненко А.В., Масляк П.О. Географія: Україна і світ. – К.: Т-во «Знання», 

КОО, 2007. – 456 с. 

4. Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова Н.А., Сидоров В.П. География мирового хозяйства / Под ред. А.П. 

Голикова. – К.: ЦУЛ, 2008. – 192 с. 

5. Іщук С.І. Географія промислових комплексів / С.І. Іщук, О.В. Гладкий . – К.: Знання, 2011. – 375 с. – 

(Вища освіта ХХ століття). 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: Лекції – 22 год., практичні 

роботи – 22 год., 76 год. – самостійна робота. Разом 120 годин. Методи: лекції, індивідуальні завдання,  

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів, розв’язок 

ситуаційних задач. 

15. Форми та критерії оцінювання: здійснюється за 100-бальною шкалою: розрахункові практичні 

роботи – 60 балів та  поточний модульний   контроль 1, 2, по 20 балів (40 балів): екзамен (письмовий у 

тестовій формі).   

16. Мова викладання: українська. 

 
 

В.о. завідувача кафедри                                                                       Романів О.Я., к. геогр. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: XXXX. 

2. Title: geography of the world economy. 

3. Type: required. 

4. Higher education on level: I (baccalaureate). 

5. Year of study, when discipline is offered: 3. 

6. Semester when studying discipline: 6. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Kholodenko V.S., candidate of geographical 

sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to: 

 • analyze the geographical map, the main factors and factors of natural resource potential of the world;  

 • analyze the geographical maps, the main factors of location and characteristics of major industries in the 

world;  

 • identify territorial differences in the development of countries with different levels of socio-economic 

development;  

 • analyze the sectoral and functional structure of the economy, trends in territorial organization;  

 • apply the acquired knowledge and skills in solving global problems of modern civilization. 

10. Forms of organization of classes: study lessons (lectures, practical works), independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: basics of ecology, basics of physical 

geography, general geology, general hydrology, cartography, physical geography of continents, population 

geography with basics of demography. 

12. Course contents: The world economy as a component of the global socio-economic system. 1. Introduction 

to the discipline "Geography of the World Economy". Countries of the world and their typology. 2. Factors and 

principles of production location. The main indicators of the analysis of the economy of the world. 3. 

International division of labor. The place and role of international economic integration in the geography of the 

world economy. 4. The world economy in the period of scientific and technological progress and information 

technology. 5. Analysis of the world economy and natural resource potential in the modern world in the context 

of globalization. Territorial and sectoral structure of the world economy. 6. Population and labor resources of 

the world as a major component of the world economy. 7-8. Geography of world industry. 9. Geography of 

agriculture in the world. 10. Geography of the transport system of the world. 11. International tourism as a 

component of the infrastructure of the world economy. 

13. Recommended educational editions: 1. Geography of the world economy with the basics of economics: 

textbook. manual / [ed. Oliynyk Ya. B., Smirnova GG]. - Kyiv: Knowledge, 2011. - 637 pp.  

2. Geography of the world economy (with the basics of economics): textbook. way. Recommended by the 

Ministry of Education and Science / Ya.B. Oliynyk and others, ed. I WOULD. Oliynyk, IG Smirnova. - K .: 

knowledge 2011. - 640 p., 28 p. il. Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine (letter 

№1 / 11-3201 dated April 16, 2010).  

3. Oliynyk Ya.B., Shishchenko PG, Stepanenko AV, Maslyak PO Geography: Ukraine and the world. - К .: Т-во 

«Знання», КОО, 2007. - 456 с.  

4. Golikov AP, Gritsak YP, Kazakova NA, Sidorov VP Geography of the world economy / Ed. A.P. Golikova. - К 

.: ЦУЛ, 2008. - 192 с.  

5. Ishchuk SI Geography of industrial complexes / S.I. Ishchuk, OV Smooth. - К .: Знання, 2011. - 375 с. - 

(Higher education of the twentieth century). 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: Lectures - 22 hours, practical work – 22 

hours, 76 hours  - individual work,  120 hours total. Methods: lectures, individual tasks, individual and group 

research tasks, use of multimedia tools, solution of situational tasks. and current module control 1, 2 to 20 

points (40 points): exam (written in test form). 

15. Forms and evaluation criteria: carried out on a 100-point scale: calculated practical work - 60 points and 

current modular control 1, 2, 20 points (40 points): exam (written in test form). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

                                                                       

Acting Head of the Department              Romaniv O.Ya., Candidate of Geography Science., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


