
Назва дисципліни Країнознавство 

Інформація про факультети 

(навчально- наукові інститути) і 

курси навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 1 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійна 

програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни, науково- 

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Файєр Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0577051059 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

політичної географії світу, основ економічної теорії 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студенів 

як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів необхідного базису 

знань про державно-правові явища, особливості політичної, 

економічної, соціальної систем, їх спільні і відмінні риси, загальне й 

особливе в їх функціонуванні і розвиткові у різних країнах світу. 

Очікувані результати навчання. 
Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на 

глобальному, регіональному та локальному рівнях.  

Розуміти та застосовувати для розв’язання складних 

спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, 

міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, 

чинні стандарти і технічні умови, тощо.  

Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, 

пошуку необхідних для їх досягнення ресурсів.  

Самостійно приймати рішення, відповідати за командну роботу. 

Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної та 

самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами: 1) Країнознавство як наука та учбова 

дисципліна; 2) Просторово-територіальна організація держав світу. 

Поняття держави; 3) Держава в політичній системі суспільства; 4) 

Регіональний поділ світу. Держава як учасник міжнародних

 відносин; 5) Країнознавча характеристика України (в т. ч. 

загальна характеристика державного устрою, політичної, 

економічної, соціальної та правової систем України); 6) 

Країнознавча характеристика країн Європи (в т. ч. загальна 

характеристика державного устрою, політичної, економічної, 

соціальної та правової систем країн Європи); 7) Країнознавча 

характеристика країн Азії (в т. ч. загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової 

систем країн Азії); 8) Країнознавча характеристика країн Північної 

та Південної Америки (в т. ч. загальна характеристика державного 

устрою, політичної, економічної, соціальної та правової систем 



країн Північної та Південної Америки); 9) Країнознавча 

характеристика країн Африки (в т. ч. загальна характеристика 

державного устрою, політичної, економічної, соціальної та правової 

систем Африки); 10) Країнознавча характеристика країн Австралії 

та Океанії (в т.ч. загальна характеристика державного устрою, 

політичної, економічної, соціальної та правової систем країн 

Австралії та Океанії. 

Методи контролю результатів навчання: 

Поточний контроль знань проводиться на кожному практичному 

(семінарському) аудиторному занятті у формі усного опитування 

доповідей і повідомлень студентів, тестування, розв'язання 

проблемних та тестових завдань, навчальних дискусій. Семестровий 

підсумковий контроль проводиться у формі заліку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 

кредити ЕСТS 

Мова викладення – українська. 

 


