
Назва дисципліни  «Інфраструктура світу» 
Інформація про факультети 
(навчально-наукові 
інститути) і курси навчання, 
студентам яких 
пропонується вивчати цю 
дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 
Цільова аудиторія – студенти 1–2 курсів. 

Контактні дані розробників 
робочої програми 
навчальної дисципліни,  
науково-педагогічних 
працівників, залучених до 
викладання 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 
Юрченко С.О. (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 
Північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. 
електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 
вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 
кредитів з основ економічної теорії, основ туризмознавства, 
світової економіки 

Опис 

Мета дисципліни.  
забезпечити студентів знаннями про просторову 

організацію сучасної інфраструктури як специфічної форми 
господарської діяльності населення, як складову 
міжнародних економічних відносин. 
Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни 
студенти (слухачі) набудуть компетентностей з уявлення 
про зміст та функції інфраструктури, місце інфраструктури 
у світовій економіці та житті населення, здобудуть навички 
аналізу впливу окремих галузей інфраструктури на 
міжнародні економічні відносини та людину, працювати зі 
статистичною базою у сфері діяльності інфраструктури на 
різних ієрархічних рівнях досліджень, розрахунку 
інтегрального рівня розвитку інфраструктури, засвоять 
інноваційні процеси в інфраструктурі країн  світу, 
розумітимуть особливості діяльності інфраструктури в 
різних країнах світу, міжнародного співробітництва  у сфері 
інфраструктури.   
 
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Заплановано 10 тем, які вивчаються протягом 48 годин 
аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – семінарські та 
практичні заняття).     
 Тема № 1. Методологічні аспекти вивчання 
інфраструктури (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.)  
 Тема № 2. Призначення, функції та склад галузей 
інфраструктури (Лекцій – 4 год. Сем. –  2 год.)  
 Тема № 3. Матеріали для вивчення інфраструктури 
(Лекцій – 2 год.) 
 Тема № 4. Методи дослідження інфраструктури 
(Лекцій – 4 год. Практ. – 4) 
 Тема № 5. Особливості розвитку галузей 
інфраструктури на сучасному етапі (Лекцій – 4 год. Сем. – 
2 год. ) 
 Тема № 6. Потреби в послугах. Виробництво та 
споживання послуг (Лекцій – 4 год.) 



 Тема № 7. Територіальна організація 
інфраструктури (Лекцій – 2 год.) 
       Тема № 8. Ієрархія сфери послуг (Лекцій – 2 год. 
Сем. – 2 год.) 
 Тема № 9. Інновації в окремих галузях 
інфраструктури Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.)  
 Тема № 10. Міжнародне співробітництво у сфері 
інфраструктури  (Лекцій – 2 год.) 
 
Методи контролю результатів навчання 
поточний контроль у формі опитування, контрольної 
роботи, тестування, підсумкового контролю у формі 
екзамену.   
 
  Мова викладання. українська 

 


