
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3 

Становлення та розвиток світового господарства 

 

Контрольні питання та завдання: 

1. Чому світове господарство називають продуктом тривалої еволюції? Поясніть, 

як відбувається історичний відбір найбільш життєздатних економічних систем у 

цивілізаційному розвитку людства. 

2. В який час натуральне господарство почало трансформуватись у товарне? 

3. Які історичні події передували соціально-економічній трансформації Європи та 

її становлення як лідера світового господарства? 

4. Поясніть еволюцію світового господарства (за М.С. Мироненком) 

5. Охарактеризуйте етапи еволюції світового господарства за І. Валерстайном. 

6. Поясніть зміст і форму циклічного розвитку світового господарства. На які фази 

поділяють цикли економічного розвитку? 

7. Проаналізуйте схему великих циклів світової економіки, розроблену 

М. Кондратьєвим. Назвіть періоди висхідних та низхідних фаз зазначених циклів. У якій фазі 

перебуває сучасна світова економіка? 

8. За яким економічним показником поділяють країни у складі світового 

господарства на центр – напівпериферію – периферію? 

Опрацювати: 

Стор. 271 – 286 документу: http://noocivil.esrae.ru/pdf/2012/1/879.pdf 

Питання до семінару 

1. Поняття про економічні системи. Класифікація економічних систем 

2. Поняття про світове господарство. 

3. Еволюція світового господарства. 

4. Технологічні зміни світового господарства. Промислові революції 

5. Циклічність розвитку світового господарства. Цикли Кондратьєва. Етапи розвитку 

світового господарства за М.С. Мироненко 

6. Геопросторова структура світового господарства (цент (ядро) світового господарства, 

напівпериферія, периферія світового господарства) 
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