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I. Навчальний контент 

Тема 1. Світове господарство та його структура 

Поняття «світове господарство» та «світова економіка». Основні риси 

світової економіки. Елементи системи світової економіки. Галузева, функціональна 

та територіальна структури світового господарства. Основні пропорції розвитку 

світового господарства. 

Тема 2. Закони розвитку світової економіки 

Головні протиріччя у розвитку світової економічної системи. Закони 

розвитку світового господарства: закон вартості, закон міжнародної конкуренції, 

закон нерівномірності розвитку національних економік, закон інтернаціоналізації 

виробництва.  

Тема 3. Система показників рівнів розвитку світового господарства 

Валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт та механізм їх 

визначення. Національний доход. Потенціал гуманітарного розвитку. Проблема 

тінізації економіки. 

Тема 4. Стадії економічного росту світового господарства та 

національних економік 

Доіндустріальна стадія розвитку світового господарства. Індустріальна 

стадія та її етапи. Постіндустріальна стадія. 

Тема 5. Класифікація країн у світовій економіці 

Критерії виділення підсистем в світовій економіці. Групи країн у світовій 

економіці. Класифікація країн за методикою Світового Банку. Класифікація за 

ступенем відкритості світового ринку. Визначення ролі окремих країн у 

міжнародній економіці. 

Тема 6. Міжнародний поділ праці 

Сутність поняття «територіального поділу праці» та «міжнародного поділу 

праці». Підрозділи (форми) територіального поділу праці. Організаційні форми 

участі країни в міжнародному поділі праці. Рівні міжнародної спеціалізації та 

методи їх оцінки.  

Тема 7. Потенціал світової економіки та фактори виробництва 

Фактори виробництва та їх класифікація згідно походження та спеціалізації. 

Міжнародний розподіл факторів виробництва. Природно–ресурсний потенціал 

світового господарства та його оцінка. Мінеральні, водні, земельні, рослинні та 

фауністичні, рекреаційні ресурси світу. Роль природних ресурсів в світовій 

економіці та розподіл між країнами світу. Населення як важлива складова 

продуктивних сил.  

Тема 8. Світова промисловість: фактори розвитку, розміщення 

Промисловість – провідна галузь світового господарства. Галузева та 

територіальна структура. Тенденції розвитку та розміщення видобувної, легкої, 

харчової , будівельної промисловості, чорної та кольорової металургії, 

машинобудування, паливно-енергетичного, хімічного, воєнно-промислового та 

лісо виробничого комплексу.  



Тема 9. Світовий агропромисловий комплекс та сільське господарство 

Агропромислова інтеграція. Сільськогосподарське виробництво в системі 

світової економіки. Структура світового сільськогосподарського виробництва. 

Територіальна організація тваринництва. Особливості розміщення рослинництва. 

Тема 10. Роль розвинених країн у формуванні та функціонуванні 

світової економіки 

Характеристика групи. Критерії віднесення. Еволюція становлення 

економічних систем. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку 

країн групи. 

Тема 11. Роль країн, що розвиваються у формуванні та функціонуванні 

світової економіки 

Характеристика групи. Критерії віднесення. Еволюція становлення 

економічних систем. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку 

країн групи. 

Тема 12. Роль країн з перехідною (транзитивною) економікою у 

формуванні та функціонуванні світової економіки 

Характеристика групи. Критерії віднесення. Еволюція становлення 

економічних систем. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку 

країн групи. 

Тема 13. Сучасні проблеми та перспективи розвитку світового 

господарства 

Постіндустріалізація як головна тенденція розвитку у сучасній світовій 

економіці. Інтернаціоналізація, глобалізація та транснаціоналізація господарської 

діяльності. Інтеграційні процеси в світовому господарстві. Глобальні проблеми 

світового господарства. 
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14. Syed Khalid Mustafa, M. Ayaz Ahmad, Valeria Baranova, Zhanna 
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International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. – Volume 8. No. 7. – 
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Допоміжна література 

1. Апокип А.Ю. Світова економіка в довгостроковій перспективі: цілі та 
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государств и некоторые вопросы теории международного права / Н.Е. Тюрина // 
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Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

методичне забезпечення 

1. www.worldbank.org – офіційний сайт Світового Банку 

2. www.mfa.gov.ua – офіційний сайт Міністерства закордонних справ України 

3. www.wto.org – офіційний сайт Світової організації торгівлі 

4. www.un.org – офіційний сайт Організації об’єднаних націй (ООН) 

5. http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm – офіційний сайт 
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України 

8. http://www.me.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України 

9. http://www.nbuv.gov.ua/ – офіційний сайт Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського 
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II. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних 

робіт, самостійної роботи 

Дистанційний курс: Баранова В.В. Світова економіка: дистанційний курс. // 

Навчально-методична праця. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. Режим 

доступу: http://dist.karazin.ua/moodle/course /view.php?id=1716 

 

Зміст практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

Тема 1. Світове господарство та його структура: 

- охарактеризувати великі події ХV-ХVІ ст., які особливо посилюють процес 

становлення світового господарства; 

- охарактеризувати поняття «вивезення капіталу» і якими були його особливості 

в період первісного нагромадження; 

- зробити порівняльний аналіз теорії абсолютних переваг А.Сміта та теорії 

порівняльних або відносних переваг Д.Рікардо; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

Тема 2. Закони розвитку світової економіки: 

- виявити головні протиріччя у розвитку світової економічної системи; 

- підготовити інформаційні повідомлення та виступи щодо законів розвитку 

світового господарства: закон вартості, закон міжнародної конкуренції, закон 

нерівномірності розвитку національних економік, закон інтернаціоналізації 

виробництва. 

Тема 3. Система показників рівнів розвитку світового господарства: 

- охарактеризувати систему національних рахунків (СНР) в Україні та її 

показники; 

- проаналізувати динаміку ВВП та ВНП України за 2020 рік; 

- проаналізувати рівень безробіття та інфляції в Україні за 2020 рік, а також 

виявити фактори впливу на ці показники; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

Тема 4. Стадії економічного росту світового господарства та національних 

економік: 

- охарактеризувати стадії економічного росту країни (країну здобувач вищої 

освіти обирає самостійно); 

- виявити проблеми та перспективи розвитку національної економіки країни 

(країну здобувач вищої освіти обирає самостійно); 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

Тема 5. Класифікація країн у світовій економіці: 

- виявити критерії виділення підсистем в світовій економіці; 

- охарактеризувати групи країн у світовій економіці; 

- зробити порівняльний аналіз класифікацій країн за методикою Світового Банку, 



за ступенем відкритості світового ринку та ін.; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

Тема 6. Міжнародний поділ праці: 

- проаналізувати категорії «кооперація» та «спеціалізація»; 

- виявити рівні міжнародної спеціалізації та методи їх оцінки; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи з наведенням конкретних 

прикладів. 

Тема 7. Потенціал світової економіки та фактори виробництва: 

- самостійно опрацювати та законспектувати вказані питання (Природно-

ресурсний потенціал: склад та способи оцінки; Земельний природно-ресурсний 

потенціал; Водний природно-ресурсний потенціал; Мінеральний природно-

ресурсний потенціал; Паливно-енергетичні ресурси; Рудні ресурси; Рослинні та 

фауністичні ресурси; Рекреаційний потенціал); 

- побудувати структурні схеми класифікації природних ресурсів та природно-

ресурсного потенціалу; 

- дати характеристику територіальному розміщенню ресурсів світової економіки; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

Тема 8. Світова промисловість: фактори розвитку, розміщення: 

- скласти схему галузевої структури світового промислового виробництва; 

- виявити галузі паливно-енергетичного комплексу та їх територіальну 

організацію; 

- скласти класифікацію країн по рівню розвитку чорної та кольорової металургії 

та виявити сучасні тенденції розвитку цих галузей; 

- дати оцінку сучасного світового ринку машинобудування; 

- виявити основні тенденції розвитку світового воєнно-промислового комплексу; 

- скласти схему галузевої структури легкої промисловості та виявити особливості 

її розміщення та тенденції розвитку; 

- скласти схему галузевої структури харчової промисловості та виявити 

особливості її розміщення та тенденції розвитку; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

Тема 9. Світовий агропромисловий комплекс та сільське господарство: 

- скласти схему галузевої структури світового сільського господарства; 

- розглянути проблему продовольчої безпеки в світі; 

- виявити форми аграрних відносин; 

- розглянути територіальну організацію виробництва галузей рослинництва та 

тваринництва 

- виявити головні проблеми розвитку світового сільського господарства; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

Тема 10. Роль розвинених країн у формуванні та функціонуванні світової 

економіки: 

- проаналізувати еволюцію та сучасний стан розвитку окремих країн вказаної 



групи; 

- виявити проблеми та перспективи розвитку та роль в світовій економіці 

окремих країн вказаної групи; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

Тема 11. Роль країн, що розвиваються у формуванні та функціонуванні 

світової економіки: 

- проаналізувати еволюцію та сучасний стан розвитку окремих країн вказаної 

групи; 

- виявити проблеми та перспективи розвитку та роль в світовій економіці 

окремих країн вказаної групи; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

Тема 12. Роль країн з перехідною (транзитивною) економікою у формуванні 

та функціонуванні світової економіки: 

- проаналізувати еволюцію та сучасний стан розвитку окремих країн вказаної 

групи; 

- виявити проблеми та перспективи розвитку та роль в світовій економіці 

окремих країн вказаної групи; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

Тема 13. Сучасні проблеми та перспективи розвитку світового господарства: 

- охарактеризувати процес глобалізації та транс націоналізації сучасного світу; 

- виявити та проаналізувати глобальні проблеми світового господарства; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи. 

 

III. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, 

передбачених навчальним планом, після атестаційного моніторингу 

набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни 

 

Контрольна робота 

Контрольна робота є складовою навчального процесу, активною формою 

самостійної роботи студентів, і представляє собою закінчене дослідження певного 

напрямку. 

Метою виконання контрольної роботи є активізація самостійної роботи, 

покращення теоретичної та практичної роботи студентів. Кожен з студентів 

отримує індивідуальне завдання, що сприяє: 

- поглибленому вивченню теоретичного матеріалу; 

- формуванню вмінь використання методів аналізу та оцінки факторів, що 

визначають розвиток галузей та процесів світового господарства; 

- залученню студентів до самостійної роботи з науковою літературою 

конкретного спрямування та розвитку навиків глибокого вивчення, узагальнення та 

систематизації підібраного матеріалу; 



- розвитку здібностей до формулювання авторських висновків та пропозицій на 

основі проведеного дослідження. 

Контрольна робота виконується студентом самостійно і здається у 

встановлений термін (як правило, за два тижні до закінчення навчального 

семестру). 

Здобувач вищої освіти повинен самостійно навчитися працювати з науковою 

економічною літературою, посібниками, довідковими, статистичними та іншими 

науково допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою. 

При виконанні контрольної роботи здобувач вищої освіти повинен 

користуватися методичними вказівками щодо виконання контрольної роботи 

навчальної дисципліни, методичними вказівками щодо самостійної роботи 

дисципліни, а також навчально-методичною літературою. Запорукою успішного 

виконання контрольних робіт виступає повне дотримання методичних 

рекомендацій. 

Успішне виконання контрольної роботи виступає обов’язковою умовою 

допуску до проходження підсумкового контролю (іспиту) з дисципліни. Якісно 

проведені дослідження можуть виступати основою для написання курсових та 

дипломних робіт. 

Контрольну роботу студенти виконують державною мовою. Загальний 

обсяг – мінімум 15-20 сторінок, надрукованих через 1,5 інтервалу, гарнітура Times 

New Roman, кегль 14 в редакторі Місrosoft Word на одному звороті сторінок 

стандартного формату (А4) з дотриманням стандартних полів, сторінки нумерують 

у правому нижньому куті. В кінці роботи наводиться список використаних джерел. 

Форма проведення підсумкового оцінювання виконаного дослідження – 

презентація та публічна доповідь (5-7 хвилин) з подальшим відкритим 

обговоренням або індивідуальна співбесіда на тему контрольної роботи. 

Результати виконання контрольної роботи зараховується як відповідний 

модуль. Загальна кількість балів за виконання дослідження – 10. Бали 

враховуються в підсумковий результат вивчення дисципліни. 

Перелік рекомендованих тем для написання контрольних 

робіт з дисципліни «Світова економіка» 

1. Сучасні тенденції розвитку світової економіки. 

2. Проблеми та шляхи подолання тіньової економіки сучасного світу. 

3. Тіньова економіка країни: сучасний та аналіз за 2018-2020рр. (країна – 

на вибір студента). 

4. ТНК та їх роль у світовому економічному розвитку. 

5. Глобальні проблеми сучасності та їх вплив на розвиток світової 

економіки. 

6. Місце та роль економіки України в світовому господарстві. 

7. Глобалізація та її вплив на розвиток світової економіки. 

8. Особливості створення та функціонування вільних економічних зон. 

9. Дефолт: сутність та значення у сучасній світовій економіці. 



10. Реформи світової економіки в посткризовий період. 

11. Роль природно-ресурсного потенціалу в світовій економіці. 

12. Світова економічна криза та її вплив на економіку України. 

13. Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних 

змін. 

14. Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку світової 

економіки. 

15. Європейський Союз та Україна: перспективи співробітництва. 

16. Характеристика Євразійського економічного співтовариства 

(ЄврАзЕС): цілі та завдання. 

17. Характеристика Європейського Союзу (ЄС) як сучасного 

інтеграційного угруповання світу. 

18. Характеристика СНД як приклад інтеграційних процесів світу. 

Формування єдиного економічного простору (ЄЕП) країн СНД. 

19. Характеристика Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) як 

сучасного інтеграційного угруповання в Західній Європі. 

20. Характеристика Північноамериканської угоди про вільну торгівлю 

(НАФТА) як сучасного інтеграційного угруповання в Північній Америці. 

21. Характеристика Асоціації Азіатсько-тихоокеанського економічного 

співробітництва (АТЕС) як сучасного інтеграційного угруповання Азіатсько-

Тихоокеанському регіону. 

22. Характеристика інтеграційного угруповання – Латино-американська 

асоціація інтеграції (ГАВКІТ). 

23. Характеристика інтеграційного угруповання МЕРКОСУР. 

24. Характеристика інтеграційного угруповання ОЧЕС: цілі та завдання. 

25. Інфляція та антиінфляційні заходи: закордонний та вітчизняний досвід. 

26. Роль офшорів в світовій економіці. 

27. Перехідна економіка в сучасному світі: основні закономірності 

функціонування («поступовий шлях реформ»). 

28. Міжнародне енергетичне співробітництво як основний чинник 

функціонування світової економіки. 

29. Структурні зміни світового паливно-енергетичного комплексу. 

30. Охарактеризувати діяльність Групи двадцяти (G–20) в функціонуванні 

світової економіки. 

31. Охарактеризувати держави Великої сімки (Great 7 – G7) за економічним 

розвитком за 2018-2020 рр. 

32. Характеристика дисбалансів сучасної світової економіки. 

33. Особливості формування міжнародних партнерських відносин у 

сучасній світовій економіці. 

34. Нооекономіка – шлях сталого розвитку людства в ХХІ столітті. 

35. Проблеми та перспективи розвитку світової валютної системи в умовах 

глобальної економічної кризи. 



36. Інтелектуалізація сучасної світової економіки. 

37. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку економіки країни (країну 

здобувач вищої освіти обирає самостійно) 

 

IV. Завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт) 

Максимальна кількість балів при поточному контролі – 60 балів. 

Максимальна кількість балів за екзамен складає 40 балів. 

Відповідно, максимальна кількість набраних балів по вивченню дисципліни 

складає 100 балів. 

Форма контролю – екзамен. Вміст екзаменаційного білета й оцінювання 

відповідей на екзамені: 

Теоретичне питання № 1 – 10 балів 

Теоретичне питання № 2 – 10 балів 

Тестові питання – 20 балів 

Питання до іспиту з дисципліни «Світова економіка» 

1. Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили. 

2. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та критерії спеціалізації 

країн. 

3. Основні тенденції економічного розвитку провідних держав в епоху 

Промислової революції. 

4. Проблеми тіньової економіки сучасного світу. 

5. Проблеми дефолту у сучасній світовій економіці. В яких країнах були 

(існують) проблеми дефолту. 

6. Світова економічна криза та її вплив на економіку України. 

7. Глобалізація та її вплив на розвиток світової економіки. 

8. Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних 

змін. 

9. Глобальні проблеми сучасності та їх вплив на розвиток світової 

економіки. 

10. ТНК та їх роль у світовому економічному розвитку. 

11. Роль офшорів в світовій економіці. 

12. Роль природно-ресурсного потенціалу в світовій економіці. 

13. Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку світової 

економіки. 

14. Інфляція: сутність, види та їх характеристика. 

15. Інфляція та антиінфляційні заходи: закордонний та вітчизняний досвід. 

16. Безробіття: сутність, види та їх характеристика. 

17. Характеристика транснаціональної спеціалізації і кооперування. 

18. Характеристика міжнародної регіональної інтеграції. 

19. Характеристика світової економіки як сукупності національних 

господарств. 

20. Місце та роль економіки України в світовому господарстві. 



21. Характеристика типологічного підходу до класифікації країн світу. 

22. Характеристика регіонально-інтеграційного підходу до класифікації 

країн світу. 

23. Характеристика типу економічної системи – ринкова економіка. 

24. Характеристика типу економічної системи – командно-адміністративна 

економіка. 

25. Характеристика типу економічної системи – «перехідна економіка». 

26. Характеристика типу економічної системи – традиційна економіка. 

27. Характеристика моделей змішаного типу економічної системи. 

28. Позитивні й негативні аспекти «шокової» терапії як напрям 

реформування економіки. 

29. Позитивні й негативні аспекти «еволюційго» шляху як напряму 

реформування економіки (шлях поступових реформ). 

30. Класифікація країн згідно з методикою міжнародних організацій: 

Світового Банку, ООН, МВФ, ОЕСР тощо. 

31. Характеристика країн, що належать до групи нових індустріально 

розвинутих країн. 

32. Як змінювалися позиції розвинутих країн у світовій економіці протягом 

ХХ століття? 

33. Характеристика основних показників, які визначають належність країни 

до групи розвинутих. Система національних рахунків. 

34. Характеристика історико-економічних умов, що впливають на 

формування групи розвинутих країн. 

35. Міжнародне енергетичне співробітництво як основний чинник 

функціонування світової економіки. 

36. Роль діяльності Групи двадцяти (G-20) в функціонуванні світової 

економіки. 

37. Характеристика Північноамериканської угоди про вільну торгівлю 

(НАФТА) як сучасного інтеграційного угруповання в Північній Америці. 

38. Характеристика інтеграційного угруповання МЕРКОСУР. 

39. Характеристика інтеграційного угруповання ОЧЕС: цілі та завдання. 

40. Характеристика Євразійського економічного співтовариства 

(ЄврАзЕС): цілі та завдання. 

41. Характеристика інтеграційного угруповання – Латино-американська 

асоціація інтеграції (ГАВКІТ). 

42. Міжнародна організація ГУУАМ як сучасне інтеграційне угруповання. 

Характеристика, цілі та завдання. 

43. Характеристика Асоціації Азіатсько-тихоокеанського економічного 

співробітництва (АТЕС) як сучасного інтеграційного угруповання Азіатсько-

Тихоокеанському регіону. 

44. В яких міжнародних організаціях бере участь Україна? Роль та 

значення України в цих організаціях. 



45. Характеристика Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) як 

сучасного інтеграційного угруповання в Західній Європі. 

46. БРІКС – неформальне міждержавне об’єднання: характеристика, цілі та 

завдання. 

47. Формування єдиного економічного простору (ЄЕП) країн СНД. 

48. Характеристика Європейського Союзу (ЄС) як сучасного 

інтеграційного угруповання світу. 

49. Європейський Союз та Україна: перспективи співробітництва. 

50. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку економіки країни (країни, 

за якими здобувачі вищої освіти працювали в контрольній роботі). 

 

 

 

Приклад екзаменаційного білету 

Харківський національний університет імені В.Н Каразіна 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

Рівень вищої освіти      перший (бакалаврський) 

Спеціальність       242 «Туризм» 

Семестр        3 

Форма навчання       денна, заочна 

Навчальна дисципліна      Світова економіка 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

1. Роль діяльності Групи двадцяти (G-20) в функціонуванні світової економіки. 

(10 балів) 

2. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку економіки України. 

(10 балів) 

3. Тестові питання. (20 балів) 

 
Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Протокол № 1  від «27» серпня 2021 року 

 

Завідувач кафедри    __________________  А.Ю. Парфіненко 
(підпис)    (прізвище та ініціали) 

Екзаменатор               __________________  В.В. Баранова 
(підпис)    (прізвище та ініціали) 


