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ІІІ. Опис дисципліни 

 

1. Анотація курсу.  Навчальна дисципліна «Географія світового ринку»  

висвітлює питання щодо еволюції, сутності, характерних рис, структури 

та географії світових ринків товарів, послуг, фінансів, робочої сили, організації 

та регулювання зовнішньоторговельних процесів на світовому ринку, дозволяє 

набути практичні навички оцінювання ситуації на окремих ринках товарів і 

послуг. Вивчення навчальної дисципліни збагачує уявлення про характер 

процесів, що відбуваються на світових ринках, поглиблює знання про 

кон’юнктуру на окремих товарних ринках, потенційні можливості виходу 

України на світовий ринок. Студентам запропоновано вивчення географії і 

тенденцій розвитку низки галузевих ринків: енергоносіїв; руд і металів; 

напівфабрикатів; сільськогосподарської сировини і продовольства; товарів 

широкого вжитку; машино-технічної продукції; транспортних послуг; 
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туристичних послуг; інформаційно-комунікаційних послуг; рекламних послуг; 

фінансових і страхових послуг; освітніх послуг. 

2. Пререквізити. Географія промисловості, Географія АПК, Регіональна 

економічна і соціальна географія, Економічна теорія. 

Постреквізити. Просторовий аналіз, Регіоналістика, Управління 

розвитком регіону, Соціально-економічна статистика. 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Мета навчальної дисципліни  полягає у формуванні у студентів системи 

сучасних теоретичних знань і практичних навичок щодо географії та 

особливостей формування сучасного світового ринку та його окремих сегментів 

відповідно до процесів інтернаціоналізації та глобалізації господарського 

життя. 

Завдання навчальної дисципліни:  

- ознайомлення  з теоретичними та методологічними засадами географії 

світових ринків; 

- вивчення закономірностей і принципів функціонування світового ринку 

з урахуванням впливу чинників його формування; 

- ознайомлення з географічною і товарною структурою світового ринку; 

- ознайомлення з особливостями міжнародної товарної номенклатури, 

специфікою товарної структури експорту й імпорту; 

- оволодіння знаннями про методи організації міжнародної торгівлі, 

основні форми та методи державного регулювання міжнародної торгівлі та 

специфіки здійснення регулювання світового ринку в контексті діяльності 

міжнародних організацій та впливу інтеграційних об’єднань на ці процеси; 

- формування вмінь аналізувати окремі галузеві ринки товарів, послуг, 

фінансів, робочої сили; 

- визначення потенційних можливостей виходу України на світові ринки. 

4. Результати навчання (компетентності). Згідно з вимогами 

освітньої програми студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

знати:  суть і зміст основних понять і категорій дисципліни; етапи становлення 

та сучасні особливості та тенденції функціонування світового ринку; 

кон’юнктуру світового ринку та чинники її формування; географічну і товарно-

галузеву структуру світового ринку; особливості функціонування та географію 

окремих ринків товарів, послуг, фінансів, робочої сили; методи організації 

міжнародної торгівлі; форми та методи державного регулювання міжнародної 

торгівлі; специфіку здійснення регулювання світового ринку в контексті 

діяльності міжнародних організацій; місце України на світових ринках; вміти: 

систематизувати й аналізувати теоретичну інформацію з дисципліни; визначати 

кон’юнктуру світових товарних ринків та чинники її формування; аналізувати 

окремі галузеві ринки товарів, послуг, фінансів, робочої сили; визначати 

тенденції функціонування окремих світових ринків та прогнозувати їх 

подальший розвиток; визначати потенційні можливості виходу України на 

світові ринки. 

У процесі вивчення дисципліни студенти набудуть таких 

компетентностей: 



Інтегральні компетентності  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності вчителя географії та економіки із 

застосуванням сучасних теорій та методів географічної, економічної та 

психолого-педагогічних наук, із використанням комплексу міждисциплінарних 

даних, за умов недостатності інформації та невизначеності умов організації 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти (ІК).  

  

Загальні компетентності (ЗК) 

- знання й розуміння предметної професійної діяльності та здатність до 

професійного розвитку та навчання впродовж життя (ЗК 2); 

- здатність до письмової й усної комунікації державною мовою (ЗК 4);  

- здатність до пошуку, обробки та критичного аналізу інформації з різних 

джерел, до інноваційного мислення, креативності, до генерування нових ідей 

(ЗК 8);  

- здатність до використання знань в практичній діяльності, до адаптації та 

дії в нових умовах (ЗК 9).  

 

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК) 

- здатність застосовувати набуті географічні, економічні та психолого-

педагогічні компетентності для формування в учнів ключових і предметних 

компетентностей на рівні базової середньої освіти (ФК 1).  

 

Спеціальні (предметні) компетентності (ПК) 

- здатність використовувати поняття, концепції, теорії географії й 

економіки для комплексної характеристики природних та соціально-

економічних явищ і процесів на різних просторових рівнях (глобальному, 

регіональному, в межах України, локальному) (ПК 1);  

- здатність усвідомлювати сутність взаємозв’язків між природним 

середовищем та людиною, розуміти і пояснювати стратегію сталого розвитку 

людства (ПК 2);  

- здатність пояснювати закономірності територіальної організації 

суспільного виробництва, просторових процесів та форм організації життя 

людей у світі, його регіонах і країнах (ПК 4); 

-  здатність встановлювати роль і місце України у сучасному світі в 

контексті географічних чинників її розвитку, аналізувати і пояснювати 

особливості геопросторової організації її природи, населення і господарства 

(ПК 5);  

- здатність пояснювати закономірності територіальної організації 

суспільного виробництва, просторових процесів і форм організації життя людей 

у світі, регіонах, країнах (ПК 9);  

- здатність виконувати прийоми опису, аналізу, систематизації 

інформації, отриманої із загальногеографічних та тематичних карт, 

представляти за картами комплексну географічну оцінку території, укладати 



картографічні твори з використанням сучасних інформаційних технологій (ПК 

10).  

 

5.  Структура навчальної дисципліни 

Для денної форми навчання 

Назви змістових модулів 

 і тем 

 

Усього 

Лек. Практ.  Конс. 
Сам. 

роб. 

Форма 

контролю 

Бали 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи географії світових 

ринків 

 

Тема 1. Становлення світового 

ринку та його особливості 

11 2 2 - 7 3 

Тема 2.   Міжнародна торгівля 

товарами та послугами на світовому 

ринку 

11 2 2 - 7 3 

Тема 3. Теорії міжнародної торгівлі 10 4  1 7 3 

Тема 4. Методи організації 

зовнішньоторговельної діяльності 

12 2 2 1 7 3 

Тема 5. Регулювання міжнародної 

торгівлі 

15 2 2 1 8 4 

Разом за змістовим модулем 1 59 12 8 3 36 16 

Змістовий модуль 2. Географія та особливості функціонування світових 

ринків 

 

Тема 6. Географія світових товарних 

ринків 

25 4 8 1 12 8 

Тема 7. Географія світових ринків 

послуг 

21 4 2 1 10 8 

Тема 8. Географія світового 

фінансового ринку 

15 2 2 1 10 2 

Тема 9. Географія світового ринку 

праці 

15 2 2 1 10 2 

Тема 10. Україна на світовому ринку 

товарів і послуг 

15 4 4 1 10 4 

Разом за змістовим модулем 2 91 16 18 5 52 24 

Види підсумкових робіт (за потреби)  

Модульна контрольна робота 1  Т/20  

Модульна контрольна робота 2 Т/40  

Усього годин 150 28 26 8 88 100 

 

 

 

 



Для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів 

 і тем 

 

Усього 

Лек. Практ.  Конс. 
Сам. 

роб. 

Форма 

контролю 

Бали 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи географії світових 

ринків 

 

Тема 1. Становлення світового 

ринку та його особливості 

27 2 2 3 20 5 

Тема 2. Регулювання міжнародної 

торгівлі 

25 - 2 3 20  5 

Разом за змістовим модулем 1 52 2 4 6 40 10 

Змістовий модуль 2. Географія та особливості функціонування світових 

ринків 

 

Тема 3. Географія світових товарних 

ринків 

52 2 4 6 40 20 

Тема 4. Географія світових ринків 

послуг 

46 - 2 6 38 10 

Разом за змістовим модулем 2 98 2 6 12 78 30 

Види підсумкових робіт (за потреби)  

Модульна контрольна робота  Т/60  

Усього годин 150 4 10 18 118 100 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання 

Кожна з визначених тем містить питання для додаткового самостійного 

опрацювання. Питання самостійної роботи оголошуються викладачем як на 

лекціях, так і під час проведення практичних занять. Загалом, основне коло 

самостійної роботи студента буде стосуватись наступних питань: 

 
№ 

п/п 

Тема Кількість 

годин, 

денна ф.н./ 

заочна ф.н. 

1 Особливості формування світового ринку 2 / 2 

2 Світовий ринок як економічна категорія 2 / 2 

3 Вихід на світовий ринок як один з напрямів процесу формування 

елементів глобальної економіки  

2 / 3 

4 Відкритість національної економіки як умова розвитку світового 

ринку 

2 / 3 

5 Значення міжнародної торгівлі у системі міжнародної економічної 

діяльності 

2 / 3 

6 Види і форми міжнародної торгівлі 2 / 3 

7  Поняття та форми товарообмінних операцій 2 / 3 

8 Сучасні тенденції у структурі та динаміці світової торгівлі 

товарами 

2 / 3 



9 Переваги та недоліки міжнародної електронної торгівлі 2 / 3 

10 Класичні теорії міжнародної торгівлі 2 / 3 

11 Альтернативні теорії міжнародної торгівлі 2 / 3 

12 Система класифікації товарів у міжнародній торгівлі 2 / 4 

13 Сутність світових цін на товари 2 / 3 

14 Кон’юнктура світового ринку та чинники її формування 2 / 3 

15 Світовий ринок сировини і напівфабрикатів 2 / 3 

16 Світовий ринок машинно-технічної продукції 2 / 3 

17 Світовий ринок паливно-енергетичних ресурсів 2 / 3 

18 Світовий ринок сільськогосподарської сировини продовольства 2 / 3 

19 Сутність та особливості міжнародної торгівлі послугами 2 / 3 

20 Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі 

послугами 

2 / 3 

21 Географічна і видова структура світового ринку послуг 2 / 3 

22 Форми міжнародних технологічних послуг 2 / 3 

23 Світовий ринок освітніх послуг 2 / 3 

24 Світовий ринок транспортних послуг 2 / 3 

25 Світовий ринок туристичних послуг 2 / 3 

26 Світовий ринок інформаційних, телекомунікаційних і 

комп’ютерних послуг 

2 / 3 

27 Світовий ринок рекламних послуг 2 / 3 

28 Світовий ринок фінансових послуг 2 / 3 

29 Світовий ринок страхових послуг 2 / 3 

30 Світовий ринок праці 2 / 3 

31 Лізинг та інші орендні послуги у міжнародному співробітництві 2 / 3 

32 Інструменти регулювання міжнародної торгівлі товарами і 

послугамит 

2 / 3 

33 Методи міжнародної торгівлі 3 / 3 

34 Торгівля через торговельно-посередницькі фірми 3 / 3 

35 Сутність і функції міжнародних товарних бірж 3 / 3 

36 Організаційні форми аукціонної торгівлі 3 / 3 

37 Міжнародні виставки і ярмарки 3 / 3 

38 Міжнародна тендерна торгівля 3 / 3 

39 Міжнародні організації з урегулювання світових товарних ринків 3 / 3 

40 Міжнародні економічні інститути, що регулюють міжнародну 

торгівлю 

3 / 3 
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IV. Політика оцінювання 

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі поточного і 

підсумкового контролю. Загальна оцінка за курс складається як алгебраїчна 

сума оцінок за поточне тестування (аудиторні заняття); контрольні роботи 

наприкінці кожного змістового модуля; самостійну роботу впродовж семестру. 

При цьому  враховується присутність студента на заняттях та його активність 

під час практичних (семінарських) занять.  

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу з 

дисципліни – 100 балів. За поточну успішність студент може отримати 



максимум 40 балів, за виконання підсумкових завдань (2 модульних 

контрольних роботи) – 60 балів.  

Теми семінарських (практичних) занять сформовані із поєднання усних 

запитань для обговорення та практичних завдань (розрахунково-аналітичні 

завдання, складання таблиць, графіків, діаграм тощо) та оцінюються у 3 або 4 

бали кожне залежно від складності практичних завдань. Практичні навички 

можуть бути оцінені, якщо виконано всі завдання, правильно оформлено 

роботу, написані висновки.  

Самостійна робота оцінюється під час усних відповідей студентів та 

включається до загальної оцінки теми під час виконання практичного заняття, а 

також під час написання модульних контрольних робіт. 

Модуль 2 передбачає перевірку підсумкових знань і вмінь студентів 

шляхом написання двох модульних контрольних робіт (у формі тестових 

завдань), кожна з яких оцінюється у зо балів (для заочної форми навчання 

передбачена одна модульна контрольна робота у формі тестових завдань на 60 

балів). 

Обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної культури і 

доброчесності. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставлених завдань. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. У разі відсутності студента 

на семінарських (практичних) заняттях з об’єктивних причин, він має право 

виконати завдання, передбачені планом семінарських (практичних) занять, і 

одержати відповідні оцінки. Відпрацювання пропущених занять має відбутися 

до останнього семінарського (практичного) заняття під час індивідуально-

консультативної роботи викладача. 

 

V. Підсумковий контроль 

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного й 

підсумкового контролю в діапазоні від 0 до 100 балів.  

Формою підсумкового контролю є залік. Студент, який упродовж 

семестру набрав на менше 60 балів, має право не складати залік. При цьому 

йому зараховуються бали, які набрані впродовж семестру. У випадку 

незадовільної оцінки або за бажанням підвищити рейтинг студент може 

добрати бали, виконавши окремі види робіт (здати практичні роботи, здати або 

перездати окремі теми, написати підсумковий тест). 

Оцінка за освоєння курсу виставляється згідно шкали оцінювання. 
 

Шкала оцінювання знань студентів 
Оцінка в балах за всі види  

навчальної діяльності 

Оцінка для заліку 

90–100  

 

зараховано 
82–89 

75–81 

67–74 



60–66 

1–59 Незараховано (з можливістю 

повторного складання) 

 

VІ. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

Основна 

1. Географія світового господарства з основами економіки: навч. 

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

2. Григорова-Беренда Л. І., Шуба М. В. Теорія і практика зовнішньої 

торгівлі : навч. посіб. Харків : Харківський національний університет імені В. 

Н. Каразіна, 2016. 136 с. 

3. Козак Ю. Г. Міжнародна торгівля: підручник / pа ред. Козака Ю. Г., 

Логвінової Н. С., Барановської М. І. 4-те вид. перероб. та доп.  Київ : Центр 

учбової літератури, 2011. 512 с.  

4. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні 

відносини: навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 405 с. 

5. Міжнародна економіка: навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. 

Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за заг. ред. С. М. Макухи. Харків : Право, 

2012.  192 с. 

6. Носач Л. Л., Козуб В. О., Гринько П. Л. Світовий ринок товарів та 

послуг : навч.-метод. посібник.  Харків : «Видавництво «Форт», 2014.  295 с. 

7. Світова економіка: підручник / за ред. Філіпенко А. С., Будкін В. С., 

Рогач О. І. Київ : Либідь, 2007. 582 с. 
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708 с. 
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