Назва дисципліни
Інформація про факультети
(навчально-наукові
інститути) і курси навчання,
студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених до
викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Опис

«Світова економіка»
факультет МЕВ і ТБ.
цільова аудиторія – студенти 2 курсу:
рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
галузь знань – 24 «Сфера обслуговування»
спеціальність – 242 «Туризм»
доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства,
кандидат економічних наук, доцент Баранова В.В.
61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус,
3 поверх, каб. 366-а; тел. (057) 707-53-06
електронна адреса кафедри: v.v.baranova@karazin.ua
Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення
дисциплін: «Економічна теорія», «Географія туризму»,
«Економіка України»
Мета дисципліни:
формування системи знань зі світової економіки як
складної системи взаємозв’язків між національними
економіками; забезпечення студентів знаннями з питань
розвитку та функціонування галузевої та територіальної
структури світової економіки, сучасними проблемами та
перспективами її розвитку; ознайомити їх з теоретикометодологічними засадами дослідження різних її
складових.
Очікувані результати навчання:
у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти
(слухачі) повинні знати теоретичні основи формування та
функціонування
географії
світового
господарства;
особливості світових господарських зв’язків; структуру
галузей сучасної світової економіки.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи:
Заплановано 13 (тринадцять) тем, які вивчаються протягом
48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. –
семінарські (практичні) заняття).
Тема № 1. Світове господарство та його структура
(Лекцій – 4 год.)
Тема № 2. Закони розвитку світової економіки
(Сем. – 2 год.).
Тема № 3. Система показників рівнів розвитку
світового господарства (Лекцій – 4 год.)
Тема № 4. Стадії економічного росту світового
господарства та національних економік (Лекцій – 2 год.)
Тема № 5. Класифікація країн у світовій економіці
(Сем. – 2 год.)
Тема № 6. Міжнародний поділ праці
(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.)
Тема № 7. Потенціал світової економіки та фактори
виробництва (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.)
Тема № 8. Світова промисловість: фактори розвитку,

розміщення (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.)
Тема № 9. Світовий агропромисловий комплекс та
сільське господарство (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.)
Тема № 10. Роль розвинених країн у формуванні та
функціонуванні світової економіки (Лекцій – 4 год.)
Тема № 11. Роль країн, що розвиваються у формуванні
та функціонуванні світової економіки
(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.)
Тема № 12. Роль країн з перехідною (транзитивною)
економікою у формуванні та функціонуванні світової
економіки (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.)
Тема № 13. Сучасні проблеми та перспективи розвитку
світового господарства (Лекцій – 2 год.)
Методи контролю результатів навчання:
поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей
на семінарських заняттях; колоквіумів; тестових завдань;
виконання творчих завдань; розв’язування евристичних та
ситуаційних завдань; виконання індивідуальної семестрової
роботи (реферати, аналітичні обзори).
Підсумковий контроль – іспит.
Мова викладання: українська

