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1. Мета опанування дисципліни: формування у студентів базових знань та вмінь проведення 

комплексного країнознавчого аналізу, всебічне вивчення країн та регіонів, їх території, природи, 

населення і культури, політичних та економічних особливостей країни, оточуючого середовища, 

тобто всіх компонентів країни, що створюють умови та причини організації і розвитку туризму на 

її території. 

 

2. Завдання: вивчення теоретико-методологічних засад країнознавства, класифікація країн світу 

за краєзнавчою характеристикою, розробка методологічного підходу до оцінки умов і чинників 

соціально-економічного та туристичного розвитку територій, країн, визначення уніфікованої 

типологічної характеристики країн.  

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

теоретичних основ країнознавства 

особливостей політичної картини світу 

глобальних тенденції розвитку туризму у світі 

специфіки просторово-територіальної організації країн світу 

економіко-географічне положення, природу, народонаселення, інфраструктуру, соціально-

політичну організацію країн світу 

 

застосування знань і розумінь: 

визначати географічне та соціально-економічне положення країни 

визначати основні туристські ресурси країни 

надавати країнознавчу характеристику країн світу та окремих регіонів 

проводити  порівняльний країнознавчий аналіз окремих країн та регіонів 

використовувати країнознавчу інформацію в професійній сфері 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави  у сфері туризму та рекреацій; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку ринку туристичних послуг; 

 при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними туристськими 

організаціями та асоціаціями; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу туристичного підприємства на зовнішні ринки; 

  при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності туристичного 

підприємства; 

  при плануванні міжнародної діяльності. 

 



5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи країнознавства 

Тема 1. Країнознавство як наукова дисципліна 

Тема 2. Просторово-теріторіальна організація країн світу 

Тема 3. Природа країни як умова розвитку туризму 

Тема 4. Народонаселення у країнознавстві 

Тема 5. Історія, культура та мистецтво як туристичний ресурс 

Тема 6. Економіка та інфраструктура країни 

Тема 7. Порівняння та типологія в країнознавстві 

Тема 8. Політична карта світу 

Змістовий модуль 2. Характеристика туристичних регіонів світу 

Тема 9. Характеристика Євро-пейського туристичного макрорегіону 

Тема 10. Близькосхідний тури-стичний макрорегіон 

Тема 11. Південно-Азійський та Азійсько-Тихоокеанський туристичні макрорегіони 

Тема 12. Африканський туристичний макрорегіон 

Тема 13. Американський туристичний макрорегіон 

Тема 14. Характеристика туристичного макрорегіону Австралія та Океанія 

 

6. Викладацький склад: старший викладач Снігур К.В. 

 

 

 

  


