
Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства 
 

 

 

 

           «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

доц. Пантелеймонов А.В. 

 
___________________________ 

 

2018 р. 

 
 

 

 

 

 Робоча програма навчальної дисципліни 

Географія світового господарства 

 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

галузь знань 24 Сфера обслуговування» 

спеціальність 242 «Туризм» 

освітня програма «Туризм» 

вид дисципліни за вибором 

факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 / 2019 навчальний рік 



 2 

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу 

 

 

“28” серпня 2018 року, протокол № 1 

 

 
 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: 
канд. екон. наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Гапоненко Г.І. 
 

 

 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства 

 

 

Протокол від “28” серпня 2018 року № 1 

 

                         Завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

 

                                                                _______________________ А.Ю. Парфіненко 
                                                                                                                 (підпис)  

 

Програму погоджено методичною комісією  

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

Протокол від “28” серпня 2018 року № 1 

 

                         Голова методичної комісії факультету міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу 

                                                               _______________________ Л.І. Григорова-Беренда 
                                                                                                                 (підпис)                                       

                          

 

 

 



 3 

ВСТУП 

 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку світу, враховуючи процеси 

глобалізації, географія світового господарства набуває великого значення та статусу 

світоглядної дисципліни, яка формує розуміння структурної та територіальної організації 

сучасного світового господарства, тенденцій в світових господарських зв’язках. 

Програма навчальної дисципліни «Географія світового господарства» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 242 

«Туризм» 

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни – висвітлення особливостей, закономірностей 

розвитку та функціонування галузевої, територіальної структури сучасного світового 

господарства.  

1.2. Завдання навчальної дисципліни:  
- розкрити структуру світового господарства як складової 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.  

 

 1.3. Кількість кредитів  

3 кредити 

 

1.4. Загальна кількість годин 

90 год. 



 4 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

За вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

32 год. 14 год. (4 ауд. та 10 дист.) 

Практичні, семінарські заняття 

16 год. - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

42 год., в т.ч. 76 год., в т.ч. 

Індивідуальні завдання  

Контрольна робота 12 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

- володіння теоретичними знаннями щодо формування та функціонування географії 

світового господарства;  

- опанування структури галузей сучасного світового господарства;  

- засвоєння особливостей світових господарських зв’язків;  

- вміння давати характеристику галузям світового господарства;  

- використання методів аналізу та оцінки факторів, що визначають ступінь розвитку 

галузей світового господарства.  
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО – ЯК СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Тема 1. Становлення та тенденції розвитку світового господарства та його структура 

Становлення 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. Теорії формування та розвитку світового господарства. Типологія країн 

світу. 

 

Тема 2. Міжнародна економічна інтеграція  

Інтеграція як відносини і як процес. Фактори розвитку міжнародної економічної 

інтеграції. Форми та особливості регіональної економічної інтеграції. Проблеми і 

перспективи світової (глобальної) інтеграції. Міжнародний туризм. 

Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз. Інтеграція східноєвропейських 

країн. Чорноморське економічне співробітництво. Потенціал і особливості 

загальноєвропейської економічної інтеграції, Північноамериканська економічна 

інтеграція. Зона вільної торгівлі «США-Канада». НАФТА. США у світових інтеграційних 

процесах. Економічна інтеграція у Латинській Америці. Потенціал і особливості 

регіональної інтеграції країн Азії. Інтеграційні зусилля арабських країн. Взаємозв’язки 

країн Африки.  

Україна в світових інтеграційних процесах. Передумови інтеграції України у світове 

господарство. Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України. 

 

Тема 3. Національна економіка як частина світового господарства  

Взаємодія національних економік із світовим господарством. Державне регулювання 

взаємодії національних економік із світовим господарством.  

Система національних рахунків 

 

Тема 4. Глобальні проблеми світового господарства та шляхи їх вирішення  

Класифікація глобальних проблем людства. Проблема подолання бідності та відсталості. 

Конверсія. Проблема миру ти демілітаризації. Виробнича проблема, масштаби, 

перспективи рішення. Проблема природних ресурсів. Екологічна криза. Демографічна 

проблема. Проблема стійкого розвитку. Проблема розвитку людського потенціалу. 

 

РОЗДІЛ 2. ГЕОГРАФІЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ СФЕРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Тема 5. Географія природних ресурсів світу  

Суть понять: природні умови, природні ресурси, природно-ресурсний потенціал. Основні 

підходи до класифікації та оцінки природних ресурсів світу. Паливно-енергетичні 

ресурси. Рудні корисні копалини. Нерудна хімічна і будівельна сировина. Земельні 

ресурси. Агрокліматичні ресурси. Водні ресурси. Біологічні ресурси. Рекреаційні ресурси. 

Освоєння ресурсів Світового океану. Територіальні поєднання природних ресурсів.  

 

Тема 6. Промисловість світу та її розміщення  

Географія промисловості світу: історичний контекст, сучасні фактори розміщення, 

науково-технічний прогрес (НТП) і географія галузей. Видобувна промисловість: 

гірничовидобувна, лісозаготівельна, морський промисел та рибальство. Обробна 

промисловість світу: паливно-енергетичний комплекс, металургійний комплекс, 
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машинобудування, хімічна, лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість, 

легка та харчова промисловість.  

 

Тема 7. Географія сільського господарства світу  

Географія сільського господарства світу: основні етапи й особливості розвитку. НТР і 

сільське господарство. Географічні відмінності в напрямах і рівнях розвитку. Основні 

риси географії сільськогосподарського виробництва. Типи сільського господарства. 

Географія тваринництва світу. Географія рослинництва світу. 

 

РОЗДІЛ 3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ГАЛУЗЕЙ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ 

 

Тема 8. Географія транспорту та зв’язку в світі 

Суть понять: транспорт, транспортна система. Основні параметри та тенденції розвитку 

світової транспортної системи. Класифікація видів транспорту світу. Залізничний 

транспорт. Автомобільний транспорт. Трубопровідний транспорт. Водний транспорт. 

Авіаційний транспорт. Міжнародні транспортні коридори. Регіональні транспортні 

системи. Суть, функції та склад зв’язку. Етапи розвитку сучасної системи зв’язку. 

Міжнародна пошта. Міжнародний електрозв’язок. Міжнародні супутникові системи 

зв’язку. Оптико-волоконні лінії зв’язку. Регіональні особливості розвитку індивідуальних 

видів зв’язку. Регіональні особливості розвитку засобів масової інформації. Міжнародні 

комп’ютерні мережі. Розвиток новітніх видів зв’язку в країнах світу.  

 

Тема 9. Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція  

Природний рух населення. Зростання кількості населення. Відтворення населення. 

Статева і вікова структура населення. Національний і релігійний склад населення світу. 

Суть понять «трудовий потенціал», «соціальна структура населення», «професійна 

структура населення», зайнятість населення. Розміщення населення. Міське і сільське 

населення. Суть поняття «урбанізація». Основні форми міського розселення. 

Причини міжнародної міграції робочої сили. Сутність і види міжнародної трудової 

міграції. Етапи розвитку міжнародної міграції трудових ресурсів. Напрямки міграції 

робочої сили. Особливості формування та розвитку світового ринку праці.  

Види міграції. Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та 

еміграції. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Методи та рівні регулювання 

міграції трудових ресурсів міжнародної організації праці. Україна в світових міграційних 

процесах. 

 

Тема 10. Географія НІОКР та трансфер технологій в світовому господарстві 

Науково-технічне співробітництво. Форми інтеграції науки і виробництва. Конкуренція та 

кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій. Міжнародний трансфер технологій 

як фактор економічного розвитку. Міжнародне науково-технічне співробітництво як 

інструмент переходу вітчизняної економіки до стабільного розвитку. Проблеми та 

перспективи розвитку міжнародної торгівлі України. 

 

Тема 11. Сучасні процеси та явища на міжнародному туристичному ринку 

Структура та типологія національних туристичних ринків. Сегментація ринку 

туристичних послуг. Міжнародна система послуг. Способи постачання послуг. Специфіка 

виробництва та постачання послуг. Споживачі й виробники туристичних послуг. 

Туристичне посередництво. Туристичний консорціум та корпорація. Ресурси туризму. 

Попит на міжнародному туристичному ринку. Споживчі вимоги до якості туристичних 

послуг.  
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3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1.  

Тема 1. Становлення та 

тенденції розвитку 

світового господарства 

та його структура 

7 3 2   2 7 2    5 

Тема 2. Міжнародна 

економічна інтеграція  

7 3 2   2 7 2    5 

Тема 3. Національна 

економіка як частина 

світового господарства  

7 3 2   2 7 2    5 

Тема 4. Глобальні 

проблеми світового 

господарства та шляхи 

їх вирішення 

7 3 2   2 7 1    6 

Разом за розділом 1 28 12 8   8 28 7    21 

Розділ 2.  

Тема 5. Географія 

природних ресурсів 

світу  

7 2 1   4 7 1    6 

Тема 6. Промисловість 

світу та її розміщення  

7 2 1   4 7 1    6 

Тема 7. Географія 

сільського господарства 

світу 

7 2 1   4 7 1    6 

Разом за розділом 2 21 6 3   12 21 3    18 

Розділ 3. 

Тема 8. Географія 

транспорту та зв’язку в 

світі 

7 3 1   3 7 1    6 

Тема 9. Світовий ринок 

праці та міжнародна 

трудова міграція 

7 4 1   2 7 1    6 

Тема 10. Географія 

НІОКР та трансфер 

технологій в світовому 

господарстві 

7 3 1   3 7 1    6 

Тема 11. Сучасні 

процеси та явища на 

міжнародному 

туристичному ринку 

8 4 2   2 8 1    7 

Разом за розділом 3 29 14 5   10 29 4    25 

Контрольна робота 12     12 12     12 

Усього годин  90 32 16   42 90 14    76 
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Становлення та тенденції розвитку світового господарства та його 

структура 

2 

2 Міжнародна економічна інтеграція  2 

3 Національна економіка як частина світового господарства  2 

4 Глобальні проблеми світового господарства та шляхи їх вирішення 2 

5 Географія природних ресурсів світу  1 

6 Промисловість світу та її розміщення  1 

7 Географія сільського господарства світу 1 

8 Географія транспорту та зв’язку в світі 1 

9 Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція 1 

10 Географія НІОКР та трансфер технологій в світовому господарстві 1 

11 Сучасні процеси та явища на міжнародному туристичному ринку 2 

 Разом 16 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денн

а 

Заоч

на 
1 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Становлення та тенденції розвитку світового 

господарства та його структура» 

2 5 

2 Самостійне опрацювання навчального матеріалу, додаткової 

рекомендованої літератури та підготовка до семінарського заняття з 

теми «Міжнародна економічна інтеграція»  

2 5 

3 Опрацювання питань з теми «Національна економіка як частина 

світового господарства» 

2 5 

4 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Глобальні проблеми світового господарства та 

шляхи їх вирішення 

2 6 

5 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Географія природних ресурсів світу» 

4 6 

6 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Промисловість світу та її розміщення» 

4 6 

7 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Географія сільського господарства світу» 

4 6 

8 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Географія транспорту та зв’язку в світі» 

3 6 

9 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Світовий ринок праці та міжнародна трудова 

міграція» 

2 6 

10 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Географія НІОКР та трансфер технологій в світовому 

господарстві» 

3 6 

11 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Сучасні процеси та явища на міжнародному 

туристичному ринку» 

2 7 

 Підготовка контрольної роботи – індивідуального завдання 12 12 

 Разом 42 76 
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6. Індивідуальні завдання 

Семестрова контрольна робота з дисципліни «Географія світового господарства» є 

індивідуальним комплексним завданням.  

Контрольна робота передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і 

практичних знань з курсу, розвиток навичок самостійної роботи з літературними 

джерелами, вміння презентувати результати роботи. Виконується студентом самостійно. 

Студент має право самостійно обрати тему контрольної роботи заздалегідь узгодивши її з 

викладачем. Оцінка за роботу враховується при виставленні загальної оцінки з 

дисципліни. 

Контрольна робота  складається з титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, 

висновків, списку використаних джерел та додатків за необхідності. Вступ має розкривати 

актуальність обраної теми, мету та завдання написання реферату. Основна частина має 

складатися з кількох пунктів, що послідовно розкривають тему реферату. У висновках 

повинні міститися власні міркування щодо досягнутої мети реферату. 

В друкованому варіанті обсяг роботи повинен становити 20-25 стор., де вступ – 2 стор., 

основна частина – 15-18 стор., висновок – 1,5-2 стор., список використаної літератури – 2-

3 стор. 

Термін виконання – не пізніше ніж за 20 днів до початку залікового тижня. Детальні 

вимоги до змісту індивідуальних завдань, критерії оцінювання та оформлення 

контрольної роботи наведені в НМКД «Георграфія світового господарства» 

 

7. Методи контролю 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення 

оцінок за усіма формами проведення занять. 

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися у наступних формах: 

- оцінювання роботи студентів під час практичних занять; 

- оцінка за індивідуальну роботу студентів; 

- проведення проміжного контролю; 

- проведення підсумкового контролю. 

Загальна оцінка з дисципліни визначається як сукупність балів, що студент отримує 

за змістовні модулі та модульний контроль. 

Проміжний контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення тестування 

з основних навчальних елементів змістовних тем. Сума балів, які студент денної форми 

навчання може набрати за першим та другим розділом, дорівнює 60. 

Підсумковий контроль здійснюється у форму екзамену. До екзамену допускаються 

студенти, які мають достатню кількість балів з поточного контролю та написання і 

захисту реферату. Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань 

становить 40. 

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума контрольних 

оцінок та балів, отриманих за результатами поточного та підсумкового семестрового 

контролю. Загальна сума балів підсумкового семестрового контролю складає 100. 

 

8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Разом 

Екзамен

аційна 

робота 

Су

ма 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Індивід

уальне 

завданн

я 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 10 60 40 100 

 

Т1, Т2 ... Т11 – теми розділів. 
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Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни 

Поточний контроль – 60 балів.  

З них:  

– активна робота на семінарських заняттях – 30 балів; 

– поточний контроль – 20 балів;  

– контрольна робота – 10 балів. 

Критерії оцінювання контрольної роботи з дисципліни «Географія світового 

господарства»: 

 Оформлення роботи 2 бали. 

 Повнота викладеної інформації 4 бали. 

 Захист роботи 4 бали. 

Теми контрольних робіт з дисципліни «Географія світового господарства» додаються. 

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю (екзамену): виконання 

контрольної роботи, написання поточного контролю та робота на семінарських заняттях 

за результатами яких він набрав не менше 30 балів. 

Підсумковий контроль 40 балів, в т. ч: 

2 теоретичних питання – 30 б (2х15). 

Визначення понять з дисципліни (відкриті тести) – 10 б (2х5). 

Питання до екзамену додаються. 

Бали за відповіді на теоретичні питання викладач виставляє після усної співбесіди. За 

підсумками поточного і підсумкового контролю студент може набрати від 0 до 100 балів 

включно. Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для одержання 

екзамену, становить 50 балів. Бали за відповіді на теоретичні питання викладач виставляє 

на оголошенні екзаменаційних оцінок після усної співбесіди. 

 

Для дистанційної форми навчання 

Вид навчальної діяльності 
Максимальна 

кількість балів 

Мінімальна 

кількість балів 

Проміжний поточний контроль 40 20 

Контрольна робота 20 10 

Поточний контроль 60 30 

Підсумковий семестровий екзаменаційний 

контроль 
40 20 

Підсумковий контроль 40 20 

ВСЬОГО 100 50 

 

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 
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9. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Азарян Е.М. Международный маркетинг: учебное пособие. К.: студцентр, 1998г.  

2. Алисов Н.В. География мирового хозяйства / Н.В.Алисов, Б.С.Хорев - М., 2000. – 668 с.  

3. Алисов Н.В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): учебник / 

Н.В.Алисов, Б.С.Хорев. - М., 2001. - 704с.  

4. Анализ экономики: Страна, рынок, фирма: учеб. по экон. специальностям / под ред. 

Рыбалкина В.Е. - 2-е изд. - М.: Междунар. отношения, 2006. - 348 с.  

5. Антипов Н.П. Экономическая интеграция в мировой экономике и транснациональные 

корпорации / Антипов Н.П., Королев А.Е. // Междунар. публичное и частное право. - 2001. 

- N 2. - С.32-34.  

6. Арыстанбекова А. Глобализация. Объективная логика и новые вызовы // Междунар. 

жизнь. - 2004. - N 4-5. - С.54-65.  

7. Байков Н. Мировое потребление и производство первичных энергоресурсов / Н.Байков, 

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

8. Балабанов И.Т. и др. Внешнеэкономические связи. Учебное пособие для вузов. М., 

1998, 2000г.  

9. Балаева А. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития / А.Балаева, 

П.Предводителева // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2007. - N 3. - С.23-28.  

10. Балацкий Е. Глобализация мировой экономики и "корпоративная модель" 

формирования государственного сектора / Е.Балацкий, В.Конышев // Общество и 

экономика. - 2003. - N 9. - С.106-126  

11. Богомолов О.Т. Экономическая глобализация: критический анализ (к выходу книги 

лауреата Нобелевской премии, профессора Джозефа Стиглица - Joseph E.Stiglitz, 

Globalization and its Discontents, 2002) // Проблемы прогнозирования. - 2003. - N 4. - С.22-

33.  

12. Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет // Мировая экономика и междунар. 

отношения. - 2001. - N 9. - С.90-114.  

13. Борисов С.М. Мировая экономическая и валютная ситуация в 90-х годах (Стат. 

обозрение) // Деньги и кредит. - 1998. - N 5. - С.62-75.  

14. Борисова М. Мировая экономика скатывается к депрессии // Независимая газ. - 2003. - 

13 мая. - С.3.  

15. Бородоевский А. Тенденции социально-экономического развития в разных регионах 

мира // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2007. - N 4. - С.18-28.  

16. Брагина Е. Мировая промышленность: статика и динамика / Брагина Е., Гумен Р. // 

Мировая экономика и междунар. отношения. - 1995. - N 5. - С.131-139.  

17. Бураковский И. Международная торговля и экономическое развитие стран с 

переходной экономикой. К. 1998г.  

18. В.В. Безуглий, С.В. Козинець, „Регіональна економічна та соціальна географія світу”, 

К: „Академія” 2003  

19. Вольский В.В. Социально-экономическая география зарубежного мира. Учебник для 

вузов. М.МГУ, 1998г.  

20. 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. - 236с.  

21. „Вступ до Економічної і соц. Географії”/ Голиков А.П., Я.Б. Олійник., А.В Степаненко, 

К:”Либідь” 1997  

22. „Географія. Світи, регіони, концепти.” – К: Либідь, 2004 р., за ред. О. Шаблія.  

23. «Географія світового господарства з основами економіки». / – навч. Посібник за ред. 

Я.Б. Олійника, І.Г. Смірнова, К.: «Знання» 2011 р.  

24. Глобализация и национальные финансовые системы: сборник: пер. с англ. / под ред. 

Хансона Д.А., Хонохана П., Маджнони Дж. - М.: Весь Мир, 2005. - 306с.  
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25. Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова Н.А., Сидоров В.И. География мирового 

хозяйства: Учедное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008. – 192 с.  

26. „Економічна і соц. Географія світу”/ за ред. Кузика С.П. Львів: „Світ” 2002.  

27. Загашвили В. Мировая торговля и международные инвестиции / Загашвили, 

Ю.Шишков // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2000. - N 8. - С.17-24.  

28. Зевин Л. Проблемы регулирования глобальных экономических процессов // Мировая 

экономика и междунар. отношения. - 2002. - N 7. - С.38-45.  

29. Знаемова О.В. Макроэкономические критерии деления стран на развитые и 

развивающиеся / О.В.Знаемова, П.А.Степанов // Вестн. Омского ун-та. - 2002. - Вып.3. - 

С.107-110.  

30. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития // Мировая 

экономика и междунар. отношения. - 2000. - N 3. - С.12-18.  

31. Илларионов А. Основные тенденции развития мировой экономики во второй половине 

ХХ века // Вопр. экономики. - 1997. - N 10. - С.117-140.  

32. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі учбовий посібник. К,: наукова думка, 

1998р.  

33. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил. К., 1999р.  

34. Конартевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. М., 2000г.  

35. Курнин Е.Б. Управление образованием в условиях рынка. М.,1997г.  

36. Лижу Ю.Г. и др. География Мирового хозяйства. М.: Владос, 1999г.  

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

38. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Ф. Жукова и др. М.: Юнити, 

1999г.  

39. Международные экономические отношения. Учебник для вузов. Под ред. Рыбалкина 

В.Е. и др. М.: Юнити, 2000г.  

40. Мировая экономика в ХХ веке: потрясающие достижения и серьезные 

проблемы//Мировая экономика и междунар. отношения. - 2001. - N 1. - С.3-15.  

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

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

42. Мировая экономика и переход к устойчивому развитию / Отв. ред. В.И.Зоркальцев. - 

Новосибирск: Наука, 2000. - 269с.  

43. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: учебник. - М., 2000. - 480с.  

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

деловой и учеб. лит., 2004. - 320с.  

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

Мачавариани Г.И. - М.: Магистр, 2007. - 429с.  

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

47. Мировое развитие // Год планеты, 2005: Политика, экономика, бизнес, банки, 

образование. - М.: Экономика, 2005. - С.5-59.  

48. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций. - М., 1998.  

49. «Світова економіка», А.С. Філіпченко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков, К.: «Либідь» 2000.  

50. «Словник термінів і понять з географії», - Технодрук, Чернівці, 2006, Я. І. 

Жупанський.  

51. «Словник довідник з економічної і соціальної географії світу», Масляк П.О., Олійник 

Я.Б., Степаненко А.В., Київ: «Лібра» 1996.  

52. Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник. М: Информ- М, 1998г.  

 

Допоміжна література 
53. Бейдик О.О. Рекреаційне районування. // ГЕУ, в 3 -х т. - К. : Вид-во ім. М.П. Бажана, 

1990. - т.З. - с. 120. 

54. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної 

географії. - К. : Інститут туризму федерації профспілок України., 1998. - 130 с. 
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55. География международного туризма: Зарубежные страны: Учеб. пособие / Авт.-сост. 

Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, В.А. Клицунова и др. - Мн. : Аверсэв, 2004. - 252 с. 

56. Истомин В.И. Лагутенко Б.Т. Страны мира : справочник туроператора и туриста. - М. : 

Советский спорт, 2000. - 224 с. 

57. Косолапов А.Б. Туристское страноведение. Европа и Азия. - М.: КноРус, 2005 - 400 с. 

58. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, 

національний, регіональний досвід/ Колектив авторів за редакцією А.Ю. Парфіненка, 

Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – 280 с. 

59. Ткаченко ТІ. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу. - К. : Київ, 

нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 537 с. 
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