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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Країнознавче районування світу» є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0302 «Міжнародні 

відносини», спеціальності 6.030205 –  країнознавство. Курс розрахований на 

один семестр. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є критерії й типологічні схеми 

поділу світового простору на регіони (макрорегіони, субрегіони) та їх 

застосування і використання у політичній, економічній, історичній, 

географічній та інших науках, у практиці міждержавних відносин, діяльності 

міжнародних організацій та інших міжнародних акторів, внутрішній політиці 

окремих держав. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Країнознавче районування світу» є 

ключовим елементом підготовки фахівців напряму «Країнознавство» і 

пов’язана з такими навчальними дисциплінами: «Основи країнознавства», 

«Фізична географія світу», «Політична географія світу», «Економічна географія 

світу», «Цивілізації світу», ««Етнологія», «Світова економіка», «Міжнародні 

відносини та світова політика», «Геополітичні та геоекономічні інтереси у 

світовій політиці», «Політична історія країн світу», «Туристичне 

країнознавство». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного модуля:  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 



1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Країнознавче районування 

світу» є вироблення у студентів системного підходу  до країнознавчих 

досліджень; їх ознайомлення із загальними критеріями та типологічними 

схемами поділу світового простору на регіони (макрорегіони, субрегіони), 

внутрішнього регіонального поділу великих держав, та практикою 

застосування і використання цих критеріїв і схем у політичній, економічній, 

історичній, географічній та інших науках різних країн, у міждержавних 

відносинах, діяльності міжнародних організацій та інших міжнародних 

акторів, внутрішній та зовнішній політиці окремих держав, зокрема, у 

контексті виникнення, розвитку та врегулювання міждержавних, міжетнічних, 

міжконфесійних та інших конфліктів; надання загальних характеристик 

ключових макрорегіонів світу, їх регіонів та субрегіонів, регіонів в межах 

найбільших держав, історичних регіонів, що охоплюють частини однієї чи 

кількох держав; ознайомлення з основними підходами до визначення їх меж 

і кордонів. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Країнознавче 

районування світу” є: 

– ознайомлення із понятійно-категоріальним апаратом дисципліни 

«Країнознавче районування світу»; 

– вивчення основних критеріїв та типологічних схем районування світу, 

формування у студентів вміння використовувати їх для підвищення 

системності країнознавчих та регіонознавчих досліджень.  

– аналіз базових характеристик макрорегіонів світу (Європа, Північна та 

Південна Америка, Азія, Африка, Австралія та Океанія), основних регіонів та  

субрегіонів, вивчення підходів до визначення їхніх кордонів; 

– ознайомлення із підходами до внутрішнього районування найбільших 

країн світу (Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Російської 



Федерації, України, США, Канади, Бразилії, Мексики, Китаю, Японії, Малайзії, 

Індонезії, Індії, Туреччини, Ірану, Єгипту, Судану, Австралії). 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: 

– понятійно-категоріальний апарат наукової дисципліни «Країнознавче 

районування світу», зокрема, визначення і зміст понять «регіон», 

«макрорегіон», «субрегіон», «географічний регіон», «історичний регіон», 

«етнокультурний регіон», «економічний регіон», «районування»; 

– базові підходи до визначення меж регіонів та районів, основні критерії 

та типологічні схеми; 

– характеристики макрорегіонів світу, основних регіонів та субрегіонів; 

– районування найбільших країн світу та його критерії. 

вміти: 

– використовуючи системний підхід, складати характеристику регіону, 

макрорегіону та субрегіону, визначати його межі; 

– здійснювати районування територій на основі заданих критеріїв; 

– орієнтуватися у потенційних та існуючих конфліктах, викликаних 

різними підходами до визначення меж регіонів; 

 – готувати письмові та усні реферати, а також презентації із 

запропонованої проблематики, використовуючи для цього сучасні 

комп’ютерні технології. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/ 3.0 кредитів 

ECTS. Зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 17 год., самостійна 

робота – 57 год. 

 



2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання – модульна контрольна робота. 

 

 

 



 

4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

 

Вступ до курсу 

 

Предмет і завдання навчальної дисципліни. Місце дисципліни у 

освітньо-професійній програмі підготовки фахівців з вищою освітою за 

напрямом 0302 міжнародні відносини, спеціальність 6.030205 – 

країнознавство. 

Структура навчальної дисципліни, її співвідношення з іншими 

дисциплінами професійної підготовки фахівців з країнознавства. 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни. 

Порядок вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу. 

  

Тема 1. Поняття країнознавчого районування світу та його критерії. 

 

Огляд джерел і літератури. Причини розділення світу на регіони. 

Поняття районування та підходи до його визначення. Країнознавче 

районування світу. 

Основні категорії та поняття районування. Типи та принципи 

районування. Загальні критерії країнознавчого районування світу. 

Географічні критерії. Історико-політичні критерії. Етнокультурні та релігійні 

критерії. Економічні критерії. Туристичні критерії. Критерії наявності 

природних ресурсів. 

Основні концепції районування світу. Геополітичний та геоекономічний 

підхід. Районування у практиці глобальних та регіональних міждержавних 

організацій, провідних міжнародних акторів. Підходи до внутрішнього 

районування великих держав. 

 



 
Тема 2. Країнознавче районування Європи 

 

Європа та її межі. Країнознавче районування Європейського 

континенту. Географічні райони Європи. 

Проблема співвідношення меж Західної, Східної, Північної та Південної 

Європи. Поняття «Центральна та Східна Європа» та «Південно-Східна 

Європа», їх походження та практика застосування. 

Проблема регіональної приналежності острівних країн і територій 

Європи (Британські острови, острів Мальта, острів Ісландія, острів 

Гренландія, Канарські острови, острів Крит, острів Кіпр, архіпелаг Мадейра, 

острови Егейського та Критського морів). 

Географічні регіони: «Балканські країни», «Альпійські країни», 

«Причорноморські країни». 

Транскордонні історичні регіони Європи: «Басконія», «Ірландія», 

«Трансільванія»: причини утворення та конфліктогенний потенціал.  

Співвідношення понять «Голландія» та «Нідерланди». Регіони 

«Бенілюкс», «Скандинавія». 

Історичні регіони деяких країн Європи (Великобританія, Іспанія, Італія, 

Німеччина, Польща, Румунія, Франція, Чехія).  

 

Тема 3. Країнознавче районування пострадянського простору. 

 

Визначення поняття «пострадянський простір» та основні підходи до 

його районування. Географічне і кліматичне районування пострадянського 

простору. Географічний регіон «Сибір». 

Проблема регіональної приналежності Російської Федерації. 

Співвідношення понять «Русь», «Росія», «Російська імперія» та «Російська 

Федерація». Економічне районування Росії в історичній ретроспективі та на 

сучасному етапі. Політичні регіони (федеральні округи) РФ. 



Проблема регіональної приналежності України та Білорусі. 

Співвідношення понять «Білорусь» та «Біла Русь». Географічні та економічні 

регіони України. Історичні регіони пограниччя України: «Буковина», 

«Волинь», «Галичина», «Донбас», «Закарпаття», «Полісся», 

«Слобожанщина». 

Республіка Молдова та її регіони. Історичні регіони «Молдова», 

«Бессарабія» та «Гагаузія». Історико-географічний регіон «Придністров'я». 

Поняття «країни Балтії» та проблема їх регіональної приналежності.  

Співвідношення понять «Кавказ» та «Закавказзя». Історичний регіон 

«Азербайджан». Історичні та етнокультурні регіони Грузії . Історичний регіон 

«Вірменія». 

Поняття «Середня Азія» та «Центральна Азія», їх співвідношення з 

поняттям «Середній Схід». Історико-географічне поняття «Туркестан». 

 

Тема 4. Країнознавче районування Північної та Південної Америки. 

 

Підходи до визначення етимології назви «Америка». 

Співвідношення понять «Північна Америка», «Центральна Америка» та 

«Південна Америка». 

Зональне районування Північної та Південної Америки. Географічні 

регіони Північної Америки: «Рівнинний Схід» та «Кордильєри» та їх 

районування. Поняття «Карибські країни» та «Вест-Індія». 

Географічні регіони Південної Америки. «Амазонія» та «Патагонія».  

Поняття «Андські країни» та «Ла-платські країни». 

Історичні регіони Канади: «Онтаріо», «Квебек», «Манітоба», 

«Британська Колумбія». Особливості адміністративно-територіального 

поділу Канади. 

Районування США. Регіональний поділ США згідно з підходом Бюро 

Перепису: регіони «Північний Схід», «Середній Захід», «Південь» та «Захід». 

Історичні регіони США: «Техас», «Каліфорнія», «Нова Англія». 



Історико-економічні регіони США: «Рисовий пояс», «Кукурудзяний 

пояс», «Індустріальний пояс», «Бавовняний пояс». 

Співвідношення понять «Латинська Америка», «Іспанська Америка» та 

«Ібероамерика». 

 

Тема 5. Країнознавче районування Східної та Південно-Східної Азії. 

 

Визначення поняття «Схід» та його співвідношення із поняттям 

«Orient». 

Поняття «Азія» та її межі. Проблема розмежування Азії та Океанії. Лінія 

«Уолеса». Поняття «Азійсько-Тихоокеанський регіон» (Asia Pacific) та 

підходи до визначення його меж. 

Визначення поняття «Східна Азія», його співвідношення із поняттям 

«Далекий Схід». Китайський культурний ареал. 

Географічне районування Східної Азії. Питання регіональної 

приналежності КНР та її острівних територій (о. Тайвань, о. Хайнань). 

Внутрішнє районування КНР за економічними та демографічними 

критеріями. 

Географічні та історичні райони Японії. 

Історичні регіони «Монголія», «Маньчжурія» та «Синьцзян». Історико-

географічні регіони «Корея» та «Тибет».  

Поняття «Південно-Східна Азія» та її межі. Поняття «Ближні Індії», 

Дальні «Індії» та «Ост-Індії». Регіони «Континентальної» та «Острівної 

(Морської)» Південно-Східної Азії. 

Визначення поняття «Індокитай» у вузькому та широкому розуміннях. 

Географічні райони Індокитаю. 

Проблема регіональної приналежності В'єтнаму. Історичні регіони 

В'єтнаму: Аннам, Тонкін, Кохінхіна. Історичний регіон «Чампа (Тямпа)». 

Поняття «Камбоджа» у історичній перспективі.  

Внутрішнє районування Таїланду. 



Географічний регіон «Малайський архіпелаг» та його субрегіони 

(«Зондський архіпелаг» та «Філіппінський архіпелаг»). Історико-географічні 

регіони «Малайя» та «Індонезія». Географічні, історичні та економічні 

регіони Малайзії та Індонезії. Співвідношення понять «Борнео» та 

«Калімантан». Історико-географічні регіони «Тимор» та «Папуа». 

 

Тема 6. Країнознавче районування Південної Азії. 

 

Визначення меж регіону «Південна Азія». Співвідношення понять 

«Індостан», «Велика Індія», «Індійський субконтинент». Історичний регіон 

«Британська Індія (―The British Raj‖). 

Географічні регіони Південної Азії: «Індогангська рівнина», «Деккан», 

«Гімалаї», та їх субрегіони. 

Районування Південної Азії за мовною та релігійною ознаками. 

Історичні регіони Південної Азії: «Бенгалія», «Раджастхан/ 

Раджпутана», «Пенджаб», «Гуджарат», «Кашмір», «Сінд», «Белуджистан», 

«Махараштра», «Тамілнад», «Ассам». Поняття «Коров'ячий пояс». 

Визначення поняття «Пакистан». Економічне районування Індії та 

Пакистану. 

Районування Шрі-Ланки. 

Проблема регіональної приналежності Афганістану, Непалу та Бутану.  

 

 

Тема 7. Країнознавче районування Західної Азії та Північної Африки. 

 

Співвідношення понять «Західна Азія», «Близький Схід» та «Середній 

Схід» в українській та іноземній науці і практиці.  

Розмежування історико-географічних регіонів «Середній Схід» та 

«Центральна Азія»; «Близький Схід» та «Середній Схід»; «Середній Схід» та 

«Південна Азія». 



Співвідношення поняття «Схід» («аль-шарк») та «Захід» («аль-гарб») у 

арабській культурі та науці. Регіони «Арабського Магрибу» та «Арабського 

Машрику». 

Визначення меж регіону «Північна Африка». 

Питання регіональної приналежності Єгипту, Судану та Ірану. 

Географічні регіони Середнього Сходу: «Іранське нагір’я», «Загрос», 

«Ельбрус», «Дешт-е-Лут» та «Дешт-е-Кавір», «Анатолійське плоскогір’я», 

«Вірменське нагір’я», «Понт», «Тавр». 

Співвідношення понять «Персія» та «Іран». Поняття «Великий Іран». 

Історичні регіони Середнього Сходу. Регіони «Фарс/ Парс», «Великий 

Хорасан», «Мавераннахр/ Трансоксіана», «Хорезм», «Хузестан», 

«Азербайджан», «Систан», «Балх», «Керман», «Курдистан», «Мазандеран», 

«Гілян». Регіони «Мала Азія» та «Анатолія» (Анадолу). Економіко-

географічні райони Туреччини. 

Географічні регіони Близького Сходу: «Аравійський півострів», 

«Синай», «Нубійська пустеля», «Аравійська пустеля», «Голанські висоти». 

Історико-географічний регіон «Месопотамія». Аграрний регіон «Родючий 

Півмісяць». 

Історичні регіони Ізраїлю: «Іудея», «Самарія» та «Галілея». Історичний 

регіон «Палестина». Поняття «Левант». 

Внутрішнє районування Єгипту. Історичний та географічний регіон 

«Судан». 

Історичні регіони «Ірак», «Ліван» та «Сирія». 

Поняття «Аравійські країни» та «країни «Перської затоки». 

Історичні регіони Аравійського півострова: «Хіджаз», «Неджд», «Ємен», 

«Оман».  

Географічні регіони Північної Африки: «Сахара», «Лівійська пустеля» 

та «Атлас». 

Історичні регіони Лівії: «Триполітанія», «Кіренаїка», «Феццан». 

Історичні регіони «Мавританія» та «Західна Сахара». 



 

Тема 8. Країнознавче районування Тропічної і Південної Африки, 

Австралії та Океанії. 

 

Походження назви «Африка». 

Співвідношення понять «Північна Африка» та «Тропічна і Південна 

Африка» («Африка на Південь від Сахари»). 

Загальне країнознавче районування Тропічної та Південної Африки: 

Західна Африка, Центральна (Екваторіальна) Африка, Східна Африка, 

Південна Африка. 

Географічні макрорегіони Африки: «Плоскогір'я» та «Рівнини» та їх 

субрегіони. Регіони «Сахара», «Сахель», «Африканський ріг». 

Районування Африки за релігійною та мовною ознаками. 

Історико-географічний регіон «Судан». Історичні регіони «Абіссінія 

(Ефіопія)», «Сомалі», «Гана», «Малі», «Конго», «Мономотапа». 

Географічні, історичні та економічні регіони Австралії та Нової Зеландії. 

Країнознавче районування Океанії. Географічні регіони «Полінезія», 

«Меланезія», «Мікронезія», «Антарктида». 
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