
КРАЇНОЗНАВСТВО 

     Мета курсу є: засвоєння студентами найважливіших відомостей про країни 

Західної Європи, країни Скандинавії та Бенілюксу, країни Середземномор’я, 

країни Англо Америки, країни Латинської Америки та Австралії; розкриття 

особливостей природи, історії, населення, господарства, культури, політичної 

організації країн Азії та Африки та ролі у сучасній системі міжнародних 

відносин; вивчення політичного, соціального, економічного та культурного 

розвитку країн, їхню міжнародну діяльність та розвиток відносин з Україною.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Країнознавство» має безпосередній зв'язок 

із такими дисциплінами, як: фізична географія, соціально-економічна географія 

та політична географія. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: розуміння рівня розвитку, структури економіки, провідних 

тенденцій розвитку господарства країн Європи, Азії, Африки, Північної та 

Південної Америки, Австралії; знання адміністративно-територіального поділу, 

характеристики основних регіонів країн; вміння студентами аналізувати 

зовнішню політику окремих держав на світовому і регіональному рівні, стан та 

перспективи співробітництва; підвищити загальну обізнаність студентської 

молоді в історії розвитку туризму країн Європи, Азії, Африки,  Північної та 

Південної Америки, Австралії; допомогти майбутнім фахівцям  виробляти 

власну оцінку сучасного стану розвитку країн в світі. 

Програмні результати навчання: 

знати: про ресурси, населення, політичну систему та господарство країн світу; 

вивчення геополітичних, природо-кліматичних, етнодемографічних, культурно- 

цивілізаційних, історичних, суспільно-економічних і політико-правових 

особливостей розвитку країн та регіонів; понятійно-термінологічного апарату з 

курсу «Країнознавство»;  

вміти: комплексно аналізувати країни регіону, розкриття особливостей їхньої 

природи, історії, населення, господарства, культури, політичної організації та 

ролі у сучасній системі міжнародних відносин; 



володіти: навиками виявляти й аналізувати сучасні особливості створення 

країнознавчої характеристики країн регіону; прогнозувати перспективи розвитку 

туристичної індустрії  країни Європи, Азії, Африки,  Північної та Південної 

Америки, Австралії.  

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 

Країнознавча характеристика країн Європи (загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем країн 

Європи). Форма держав Європи (країни Західної Європи: Німеччина, Франція, 

Велика Британія, Італія; країни Центральної Європи: Польща; країни Східної 

Європи: Росія, Казахстан, Туреччина; країни Північної Європи: Скандинавські 

країни): форма правління – республіка або монархія, форма державного устрою 

– унітарна держава або федерація, політичний режим – демократичний або 

авторитарний. Політична система країн Європи: поняття, елементи (суб’єкти 

політики, політичні норми та принципи, політичні відносини внутрішні та 

міжнародні, політична ідеологія та культура). Загальна характеристика 

економічної, соціальної та правової систем. 

Країнознавча характеристика країн Азії (загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем країн 

Азії). Форма держав Азії (країни Закавказзя: Грузія; країни Центральної Азії: 

Узбекистан; країни Південно-Західної Азії: Іран; країни Південної Азії: Індія; 

країни Східної Азії: Китай, Японія; країни Південно-Східної Азії: Індонезія): 

форма правління – республіка або монархія, форма державного устрою – 

унітарна держава або федерація, політичний режим – демократичний або 

авторитарний. Політична система країн Азії: поняття, елементи (суб’єкти 

політики, політичні норми та принципи, політичні відносини 3 внутрішні та 

міжнародні, політична ідеологія та культура). Загальна характеристика 

економічної, соціальної та правової систем. 

 Країнознавча характеристика країн Африки (загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем країн 

Африки). Форма держав Африки (країни Північної Африки: Єгипет; країни 

Західної Африки: Нігерія; країни Центральної Африки: Демократична 



Республіка Конго; країни Східної Африки: Кенія; країни Південної Африки: 

Південно-Африканська Республіка): форма правління – республіка або монархія, 

форма державного устрою – унітарна держава або федерація, політичний режим 

– демократичний або авторитарний. Політична система країн Африки: поняття, 

елементи (суб’єкти політики, політичні норми та принципи, політичні відносини 

внутрішні та міжнародні, політична ідеологія та культура). Загальна 

характеристика економічної, соціальної та правової систем. 

Країнознавча характеристика країн Північної та Південної Америки 

(загальна характеристика державного устрою, політичної, економічної, 

соціальної та правової систем країн Північної та Південної Америки). Форма 

держав Північної та Південної Америки (країни Північної Америки: Сполучені 

Штати Америки, Канада, Мексика; країни Центральної Америки: Куба; країни 

Південної Америки: Бразилія, Аргентина, Чилі): форма правління – республіка 

або монархія, форма державного устрою – унітарна держава або федерація, 

політичний режим – демократичний або авторитарний. Політична система країн 

Північної та Південної Америки: поняття, елементи (суб’єкти політики, 

політичні норми та принципи, політичні відносини внутрішні та міжнародні, 

політична ідеологія та культура). Загальна характеристика економічної, 

соціальної та правової систем.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 2 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

60 годин, у т.ч. – 30 годин аудиторних занять і 30 годин – самостійна та 

індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: іспит.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


