
Назва дисципліни ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 

Інформація про 

факультети і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет МЕВ і ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 1 курсу. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Грицак Ю П. – juhrycak@karazin.ua 

(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 

Передбачається наявність шкільних знань з історії, географії 

світу, інформатики, англійської мови. 

Опис 

Мета дисципліни: 

розкрити суть та особливості сучасної політичної картини світу, 

показати роль та місце України в світовому політичному 

просторі. 

Очікувані результати навчання: 

знати: предмет, об'єкт, історію розвитку, сучасну методологію 

політичної географії; головні закономірності розвитку та уяви 

про соціальні, економічні, електоральні та політичні умови в 

державах світу.  

вміти: складати характеристику та аналіз сучасної політичної 

карти світу; аналізувати політико-географічне положення та 

політико-географічну ситуацію окремої держави; оцінювати 

стан та давати прогнози подальшої ролі України в світовому 

політичному просторі. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Заплановано 16 (шістнадцять) тем, які вивчаються протягом 

64 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 32 год. – 

семінарські (практичні) заняття).    

Тема 1. Вступ до політичної географії. 

Тема 2. Політична карта та її історичні зміни. 

Тема 3. Держава як основний об’єкт політичної географії. 

Тема 4.  Етнодемографічні аспекти політичної географії. 

Тема 5.  Соціально-економічні аспекти політичної географії. 

Тема 6. Географія адміністративно-територіального устрою 

та місцевого самоврядування. 

Тема 7. Географія політичної боротьби і виборов. 

Тема 8. Політико-географічні аспекти глобальних проблем 

людства. 

Тема 9. Особливості розвитку світового політичного процесу. 

Тема 10. Основи геополітики. 

Тема 11. Політична географія України. 

Тема 12. Політична карта Європи. 

Тема 13. Політична карта Азії. 

Тема 14. Політична карта Африки. 

Тема 15. Політична карта Америки. 

Тема 16. Політична карта Океанії. 



Методи контролю результатів навчання: 

– поточний контроль у формі опитування, тестування, перевірки 

робочого зошиту. 

– підсумковий контроль у формі екзамену. 

Мова викладання: українська, російська 

 

 


