




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

 денна 

Політична географія та історія 

країн Північної Америки та Західної Європи 

Вид дисципліни обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 18 / 540 

Кількість зміcтових модулів з розподілом: 3 

Курс  3, 4 

Семестр  5, 6, 7 

Обсяг кредитів 18 

Обсяг годин, в тому числі: 540 

Аудиторні 252 

Модульний контроль 34 

Самостійна робота 224 

Семестровий контроль 30 

Форма семестрового контролю Екзамен, залік 

Політична географія та історія 

країн Північної Америки та Західної Європи 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс  4 

Семестр  7 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 

         Аудиторні 28 

         Модульний контроль 4 

         Самостійна робота 28 

Семестровий контроль - 

Форма семестрового контролю залік 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомлення з предметом, об’єктом та методологією політичної 

географії у її взаємозв’язку із історією на прикладі країн Північної Америки 

та Західної Європи, формування наукового уявлення про географічну 

організацію політичного життя на прикладі означених країн. 

 

До основних завдань дисципліни «Політична географія та історія країн 

Північної Америки та Західної Європи» відноситься: 

- формування у студентів професійних знань з політичної географії на 

прикладі країн Північної Америки та Західної Європи; 

- формування здатності студентів застосовувати теоретичні знання у 

професійній діяльності, пов’язаній з оцінкою і прогнозуванням економічних, 

культурних, соціальних подій та явищ, притаманних для сучасного світу та 



системи міжнародних відносин на прикладі країн Північної Америки та 

Західної Європи; 

- формування вмінь у визначенні сутності і структури політичної 

географії та її взаємозв’язку із історією;  

- формування цілісного уявлення про основні етапи розвитку країн 

регіону;  

- виділення основних закономірностей історичного розвитку раїн регіону 

та впливу соціальних, політичних, економічних, культурних, духовних та 

інших факторів на переформатування політичної карти ; 

- розгляд основних вимірів та напрямів історичного процесу у країнах 

регіону; 

- формування вмінь характеризувати внутрішню та зовнішню політику 

країн регіону і взаємозв’язку зі змінами політичної мапи; 

- формування розуміння сутності і соціально-політичної значущості 

майбутньої професії; 

- формування загальнокультурної ерудиції, широкого кола інтересів; 

- формування вміння працювати самостійно; 

- навчити студентів працювати у команді колег за фахом; 

- формування компетентностей: 
 

ЗК-3 Знання предметної області майбутньої професійної діяльності, 

загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і 

соціальної значущості майбутньої професії. 

ЗК-11 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здійснювати 

самостійний пошук та оброблення інформації з різних джерел для 

вирішення професійних завдань, ефективно використовувати 

інформаційні технології в соціальній і професійній діяльності.  

ЗК-12 Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати 

прийняті рішення. 

ЗК-13 Здатність виконувати науково-практичні завдання, застосовувати 

науково-дослідні методи відповідного фахового спрямування, приймати 

нестандартні рішення типових та нестандартних задач, дотримуватись 

правил академічної доброчесності. 

ЗК-14 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 

самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та 

успіху. 

ФК-4 Здатність розуміти закономірності розвитку міжнародних відносин та 

світової політики, розвитку країн та регіонів світу, еволюції політичних, 

економічних та культурних зв’язків України з іншими державами на 

міждержавному, регіональному та глобальному рівні. 

ФК-9 Здатність аналізувати розвиток та специфіку країн та регіонів світу, 

політичну, економічну, соціальну, культурну, інформаційну та інші сфери; 

застосовувати знання для характеристики розвитку країн та регіонів, 

особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них 

окремих держав, у тому числі – України. 



ФК-19 Розуміння свого місця в системі соціальних відносин, необхідності 

удосконалення своїх особистих і професійних якостей, наполегливість у 

досягненні мети, толерантність, активна життєва позиція. 

ФК-20 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру,  обґрунтовувати прийняті рішення. 

ДФК-2 Для спеціалізації «Країни Північної Америки та Західної Європи». 

Знання історії, політичної географії, соціально-економічних процесів, 

культури народів країн Північної Америки та Західної Європи та однієї із 

мов (іспанської) регіону.  

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати: 

- зміст та предмет вивчення політичної географії та історії; 

- закономірності, тенденції та особливості розвитку сучасних країн 

Північної Америки та Західної Європи, які відбуваються в умовах 

глобалізації міжнародного життя; 

- концептуальні засади, загрози та проблеми національної та 

регіональної безпеки, безпекових загроз і викликів для країн означених 

регіонів; 

- методологічні засади аналізу політичного та історичного розвитку 

країн світу; 

- засади сучасних зовнішньополітичних стратегій країн означених 

регіонів; 

- теоретичні підходи до пояснення політико-географічних процесів, 

особливостей сучасного політичного розвитку країн Північної Америки та 

Західної Європи та їхнього історичного підґрунтя.  

-  
вміти: 

- аналізувати політико-географічне положення окремої держави та її 

координат; 

- визначати особливості державних кордонів та їх розташування; 

- характеризувати форми правління та державного устрою країн регіону; 

- аналізувати політико-географічну ситуацію в окремій країні або 

субрегіоні; 

- виявляти географічні особливості сучасних політичних та збройних 

конфліктів;  

- якісно проводити самостійну роботу, систематично працюючи  з 

різноманітними джерелами інформації: довідниками, статистичними 

збірками, науковими монографіями та статтями, картами та науково-

популярною літературою тощо. 

 



програмні результати навчання за дисципліною: 
 

ПРН-З-3 Демонструвати знання основних етапів розвитку країн/ регіонів, 

державно-політичного устрою, природно-ресурсного потенціалу, 

основних етапів політичного, історичного, соціально-економічного 

розвитку країн світу, їх міжнародних зв’язків на регіональному та 

глобальному рівнях. 

ПРН-З-12 Демонструвати здатність до використання сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій та мереж для отримання та аналізу 

міжнародної інформації у сфері міжнародних відносин та 

регіональних студій. 

ПРН-З-15 Демонструвати знання про національні інтереси держав у різних 

регіонах світу, основні тенденції та чинники впливу на  політичну і 

економічну діяльність держав на міжнародному та регіональному 

рівнях, механізми реалізації їх геополітичних та геоекономічних 

інтересів. 

ПРН-З-16 Визначати специфіку територіальної організації та оцінювати 

ресурсний потенціал регіонів щодо стану та перспектив розвитку 

туризму 

ПРН-У-2 Збирати, обробляти та аналізувати інформацію політичного, 

історичного, економічного, правового та культурного характеру про 

країни і регіони світу з метою забезпечення національних інтересів 

України на регіональному та глобальному рівнях.  

ПРН-У-6 дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

регіональних студій та міжнародних комунікацій, готувати та 

оприлюднювати звіти про результати досліджень. 

ПРН-У-20 Використовувати сучасні ІКТ в процесі збору та оброблення 

інформації. 

ДПРН-У-2 Аналізувати  політичні, новітні історичні, соціально-економічні, 

культурні процеси в країнах Північної Америки та Західної Європи».  

Використовувати на професійному рівні одну із іноземних мов 

(іспанську) країн  регіону. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Електоральна географія як напрям політичної 

географії. 

Тема 1. Електоральна географія: поняття, методи дослідження, 

особливості. 

Поняття «електоральна географія». Предмет вивчення та завдання 

електоральної географії. Особливості масової електоральної поведінки. 

Електоральна статистика. Методи дослідження електоральної географії: 

порівняльний аналіз результатів голосувань (референдумів, парламентських і 

президентських виборів) у територіальному розрізі; картографічний метод; 

географія впливу політичних партій і блоків, а також інших політичних сил 

(профспілок, масових організацій і т.д.) і засобів масової інформації; аналіз 

агрегованих даних; математико-статистичні методи електорального аналізу; 

кореляційний аналіз; факторний аналіз; регресійний аналіз; методи аналізу 

електоральної поведінки через спостереження за передвиборною боротьбою; дані 

опитувань; телефонне або особисте інтерв’ю; електоральні прогнози; exit-poll. Три 

найважливіші напрями в електоральній географії: географія голосувань; 
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Змістовий модуль 1. Електоральна географія як напрям політичної географії 

Тема 1. Електоральна географія: поняття, 

методи дослідження, особливості. 
6 4 - - - 2 

Тема 2. Специфіка електоральної географії 

країн Західної Європи та Північної Америки. 
22 4 4 2 - 12 

Модульний контроль 2 - - - - - 

Разом  30 8 4 2 - 14 

Змістовий модуль 2. Світова геополітична система 

Тема 3. Поняття «світової геополітичної 

системи». 
2 2 - - -  

Тема 4. Геополітична структура світу 6 2 - - - 4 

Тема 5. Моделі світової геополітичної системи. 8 4 - - - 4 

Тема 6. Територіальні претензії у сучасній 

геополітиці 
12 - 2 4 - 6 

Модульний контроль 2 - - - - - 

Разом  30 8 2 4 - 14 

 60 16 6 6 - 28 



дослідження географічних факторів, що впливають на голосування; географія 

представництва. Географічні фактори виборчих кампаній: «ефект друзів і сусідів», 

«проблемне голосування», «ефект виборчої кампанії» та «ефект місця».  

 

Тема 2. Специфіка електоральної географії країн Західної Європи та 

Північної Америки. 

Еволюція політичної сфери та формування політичних партій як форми 

організації інтересів. Характерні риси, ознаки та структура сучасних партій. 

Критерії класифікацій сучасних партій. Класифікація партійних систем. Партійні 

системи у країнах Західної Європи. Партійні системи у країнах Північної Америки. 

Виборчі системи у країнах Західної Європи. Виборчі системи у країнах Північної 

Америки. Джеррімандерінґ як політико-географічне явище. Приклади застосування 

джеррімандерінґу. 

 
 

Змістовий модуль 2. Світова геополітична система 

Тема 3. Поняття «світової геополітичної системи». 

Основні тенденції у співвіднесення та взаємозв’язку понять «простір» та 

«глобалізація». Поняття «частковий» простір та його виміри: «галузеві» простори, 

економічний, політичний, культурний, інформаційний. Поняття «стискання» 

простору. Геопросторова політична організація світу.Домінуючі складові 

сучасного геопростору. П’ять типів структури глобального простору за 

М. Ніколсоном. Структура світу та два варіанти простору за М. Кастельсом. 

Концепція «космополітизації» людства У. Бека. Питання тотожності понять 

«полюс» та «центр сили». Визначення поняття «центр сили». Відмінність між 

«глобальною» та «регіональною» державами. 
 

Тема 4. Геополітична структура світу 

Складність побудови динамічної моделі геополітичної ситуації. Кордони як 

головний елемент геополітики. Когнітивне моделювання або моделювання за 

допомогою когнітивних карт. Бінарна структура світу у геополітичній моделі 

Г. Маккіндера. Напрями класичної геополітики за Дж. Паркером: бінарістський, 

маргіналістський, тринаристський, зональний, нейтралістський, плюралістський. 

Монополярний атлантизм та багато полярність як геополітичні моделі, що взаємно 

виключають одна одну. Моделі протистояння атлантичного та євразійського світів. 

«Базовий», «формалізований» та «квантифікаційний» рівні геополітичного аналізу.  
 

Тема 5. Моделі світової геополітичної системи. 

Основні багатополюсні геополітичні моделі: модель шестиполюсного світу, 

модель цивілізаційного протистояння, модель західної цивілізації, яка протистоїть 

решті світу. Варіанти однополярного світового порядку: однополярний світовий 

порядок як неоімперський на чолі із США (З. Бжезінський), глобальне лідерство 

США (З. Бжезінський), глобальна імперія (США – просто її центр) (М. Хардт і А. 

Негрі). Концепт “гегемонії” А. Беттлера. Питання гегемонії ліберального 

«полюсу». Сутність концепту “uni-multipolar system” Сутність концепції «нової» 

біполярності. Циклічний характер зміни структури світового порядку. Військово-

політичні та геоекономічні полюси. Неоімперії: структура та специфіка, концепти 

макроімперій та загальносвітових неформальних імперій. Глобалізація та 

регіоналізація. Західні та незахідні «центри ухвалення рішень». 



 

Тема 6. Територіальні претензії у сучасній геополітиці 

Поняття «територіальні претензії», «територіальні спори». Способи 

вирішення територіальних спорів. Історичні приклади територіальних претензій та 

територіальних спорів у країнах Західної Європи. Історичні приклади 

територіальних претензій та територіальних спорів у країнах Північної Америки. 

Сучасні територіальні спори у країнах Західної Європи. Сучасні територіальні 

спори у країнах Північної Америки. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 4 4 8 

2 Відвідування семінарських 

занять 
1 2 2 1 1 3 

3 Відвідування практичних 

занять 
1 1 1 2 2 3 

4 Робота на семінарських 

заняттях 
10 2 20 1 10 30 

5 Робота на практичних 

заняттях 
10 1 10 2 20 30 

7 Виконання завдання для 

самостійної роботи 
5 2 10 3 15 25 

8 Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 50 

Разом:   149 

Розрахунок коефіцієна: 100/149 = 0,67 

 

 



6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 

1. Обрати будь-який з двох штатів США та здійснити вивчення 

особливостей партійно-політичної системи обраних штатів та порівняльну 

характеристику. 

2. Обрати будь-яку з двох провінцій чи територій Канади та 

здійснити вивчення особливостей партійно-політичної системи та надати 

порівняльну характеристику. 

3. Обрати будь-які дві країни із Західної та Східної Європи та 

здійснити вивчення особливостей партійно-політичної системи обраних 

країн та порівняльну характеристику. 

4. Відстежити як голосували обрані штати за кандидатів у 

президенти США (період 1980-ті – 2010-ті рр. – від Рейгана до Трампа) та 

знайти закономірності. 

5. На конкретному прикладі дослідити та пояснити походження 

територіальних претензій та спорів: причини, витоки, хто «ініціатор». 

6. На конкретному прикладі дослідити та пояснити способи вирішення 

територіальних претензій та спорів. 
7. На конкретному прикладі дослідити та охарактеризувати сучасний 

стан якогось територіального спору у Західній Європі. 

8. На конкретному прикладі дослідити та охарактеризувати сучасний 

стан якогось територіального спору у Північній Америці. 

 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння 

понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання 

конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів 

самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок 

або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення 

виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, 

невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 

відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове 

або логічне мислення. 
 



6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється у письмовому 

вигляді. Тести та питання, що потребують розгорнутої відповіді: 15 тестових 

питань (1 бал за вірну відповідь) та 2 теоретико-практичних питання (по 5 

балів). 

5 – проблема розкрита повністю, матеріал викладений чітко, логічно, 

послідовно з дотриманням  норм літературної мови та вимог оформлення. 

4 – проблема розкрита достатньо повно, матеріал викладений чітко, 

логічно, послідовно з дотриманням  норм літературної мови, але є огріхи у  

оформленні. 

3 – проблема розкрита загалом, матеріал викладений недостатньо чітко, 

логічно, послідовно, з дотриманням  норм літературної мови, є огріхи у  

оформленні. 

2 – проблема частково розкрита, матеріал викладений нечітко, 

нелогічно, непослідовно, з дотриманням  норм літературної мови, є огріхи  у  

оформленні. 

1 – проблема майже нерозкрита, матеріал викладений нечітко, 

нелогічно, непослідовно, без дотримання  норм літературної мови, є помилки  

у  оформленні. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Політична географія та 

історія країна Північної Америки та Західної Європи» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на 

семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи. Завдання 

поточного контролю у 7-му семестрі оцінюються в діапазоні від 0 до 100 

балів. 

Студент не отримує залік, якщо за результатами поточного контролю 

набирає менше 35 балів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Поняття «електоральна географія».  

2. Методи дослідження електоральної географії. 

3. Географія голосувань як напрям електоральної географії 

4. Дослідження географічних факторів, що впливають на голосування як 

напрям електоральної географії; 

5. Географія представництва як напрям електоральної географії. 

6. Географічні фактори виборчих кампаній: «ефект друзів і сусідів», 

«проблемне голосування», «ефект виборчої кампанії» та «ефект місця». 

7. Характерні риси, ознаки та структура сучасних партій. 

8. Критерії класифікацій сучасних партій. 

9. Класифікація партійних систем. 



10. Партійні системи у країнах Західної Європи. 

11. Партійні системи у країнах Північної Америки. 

12. Виборчі системи у країнах Західної Європи. 

13. Виборчі системи у країнах Північної Америки. 

14. Євроскептицизм та електоральна географія. 

15. Джеррімандерінґ як політико-географічне явище.  

16. Взаємозв’язок понять «простір» та «глобалізація». 

17. Поняття «частковий» простір та його виміри. 

18. Поняття «стискання» простору. 

19. Геопросторова політична організація світу. 

20. Домінуючі складові сучасного геопростору. 

21. П’ять типів структури глобального простору за М. Ніколсоном. 

22. Структура світу та два варіанти простору за М. Кастельсом. 

23. Концепція «космополітизації» людства У. Бека. 

24. Питання тотожності понять «полюс» та «центр сили». 

25. Визначення поняття «центр сили». 

26. Відмінність між «глобальною» та «регіональною» державами. 

27. Динамічна модель геополітичної ситуації. 

28. Кордони як головний елемент геополітики. 

29. Когнітивне моделювання або моделювання за допомогою когнітивних 

карт. 

30. Бінарна структура світу у геополітичній моделі Г. Маккіндера. 

31. Напрями класичної геополітики за Дж. Паркером 

32. Монополярний атлантизм та багато полярність як геополітичні моделі 

33. Моделі протистояння атлантичного та євразійського світів. 

34. «Базовий», «формалізований» та «квантифікаційний» рівні 

геополітичного аналізу. 

35. Основні багатополюсні геополітичні моделі. 

36. Варіанти однополярного світового порядку 

37. Питання гегемонії ліберального «полюсу». 

38. Сутність концепту “uni-multipolar system”. 

39. Сутність концепції «нової» біполярності. 

40. Циклічний характер зміни структури світового порядку. 

41. Військово-політичні та геоекономічні полюси. 

42. Неоімперії: структура та специфіка, концепти макроімперій та 

загальносвітових неформальних імперій. 

43. Глобалізація та регіоналізація. 

44. Західні та незахідні «центри ухвалення рішень». 

45. Поняття «територіальні претензії», «територіальні спори».  

46. Способи вирішення територіальних спорів.  

47. Історичні приклади територіальних претензій та територіальних спорів у 

країнах Західної Європи. 

48. Історичні приклади територіальних претензій та територіальних спорів у 

країнах Північної Америки. 

49. Сучасні територіальні спори у країнах Західної Європи. 

50. Сучасні територіальні спори у країнах Північної Америки. 
 



 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Разом: 60 год., із них: лекції – 16 год., семінарські заняття – 6 год., 

практичні заняття – 6 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 28 

год.  

 

Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI 

Модулі (назви, бали) Модуль І Модуль ІІ 

Лекції (теми, бали) 
1+2 

(1б+1б) 
3 

(1б) 
4 

(1 б) 
5+6 

(1б+1б) 
7+8 

(1б+1б) 
 

Семінарські заняття 

(теми, бали) 
 

1+2 

(11б+11б) 
   

3 

(11б) 

Практичні заняття 
(теми бали) 

  
1 

(11б) 
2 

(11б) 
3 

(11б) 
 

Поточний контроль 

(вид, бали) 
  

МКР 

25 б. 
  

МКР 

25 б. 

Самостійна робота  10  5 10  

Загалом 149 

 

 

8. Рекомендовані джерела 
Основні: 
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К., 1994. 

2. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. К., 1997. 

3. Бодуен Ж. Вступ до політології. К., 1995. 

4. Бессонова М.М. Канадсько-американські інформаційні відносини через призму 

географічного детермінізму. Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного 

права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 



жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 

2020. С. 77-81 
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13. Гольцов А.Г. Багатополярна геополітична організація світу: проблеми і тенденції 
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15. Пірен M. I. Етнополітика. К., 1997. 

16. Потульницький В. Історія української політології. К., 1992. 

17. Рибачук М., Райковський Б. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем. 
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18. Рудницька У.І. Геополітична структура світу в контексті трансформації 
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С. 29-33. 

19. Територіальні претензії https://lb.ua/tag/5480_teritorialni_pretenzii 

20. Юдіна О. Сучасні виборчі системи. Молодіжна альтернатива. 2002. 

http://www.ya.org.ua/old/brochure/2002/001/004.htm 

21. Яценко Б. П. Політична географія та геополітика : навч. посіб. / за ред. Б. П. Яценка; 

Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : 

Либідь, 2007. – 255 с. 

 

Додаткові  

22. Брайчевська О.А., Ковальчук Ю.О. Особливості зовнішньої політики Швеції в 

умовах сучасної геополітичної ситуації. Вісник Черкаського університету. Серія 

Історичні науки. Черкаси, 2017. №3. 2017. С.90-99. 

23. Брайчевська О.А. Зовнішньополітичні пріоритети Королівства Норвегія в умовах 

кризи системи міжнародної безпеки. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції. Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 

2019 року). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. C.88-90. 

24. Валігурська І.Ю. Конфліктність довкола Арктики: загальна характеристика 

проблеми. Вісник Київського Міжнародного Університету. Серія: Міжнародні відносини. 

Вип. 9. К., 2009. С. 134-145. 

25. Вдовиченко В.А. Взаємозв’язок європеїзму та атлантизму у зовнішній політиці 

Італії. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 21. К.: Ін-т історії 

https://istznu.org/index.php/journal/article/view/142
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59801/04-Rybachuk.pdf?sequence=1
https://lb.ua/tag/5480_teritorialni_pretenzii
http://www.ya.org.ua/old/brochure/2002/001/004.htm


України НАН України, 2012. С. 244-265. 

26. Вдовиченко В.А. Пандемія COVID-19 в державах ЄС: егоїзм, солідарність та 

поширення впливу. Аналітична записка програм Регіональних ініціатив та сусідства та 

Європейських студій Ради зовнішньої політики “Українська призма” в рамках проекту 

Інституційного розвитку аналітичних центрів за підтримки Посольства Швеції в 

Україні, Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та Міжнародного фонду 

«Відродження». Київ, 2020. 55с. 

27. Вдовиченко В.А. Референдум all’italiana: виклик для єдиної Європи. Зовнішні 

справи. 2016. №12. С. 18-22. 

28. Вдовиченко В. Quo Vadis, dear EU: The Evolution of European Security Strategies 

Approaches in the Changing European Union. Європейські історичні студії. 2018. № 9. С. 6-

20. 

29. Гаєвський Б. Українська політологія. К., 1995. 

30. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму, а що далі? К., 1996. 

31. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. Навч. посібник. К., 1999. 

32. Джеррімендеринг. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джеррімендеринг 

33. Пістракевич О.В. Розширення Європейського Союзу як процес поглиблення 

європейської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. 

2014. №20 С. 137-142. 

34. Пістракевич О.В. Стратегія ЄС у сфері штучного інтелекту як складова 

європейської інформаційної політики. Сучасний рух науки: матеріали XI міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 8-9 жовтня 2020 р.): у 2 т. Дніпро, 

2020. Т.2. С. 159-161 

35. Слюсаренко І.Ю., Слюсаренко П.М. Галфорд Джон Маккіндер (1861 –1947) – 

науковець, політик і державний діяч. Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і 

техніки в Україні та світі: зб. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 20-21 травня 2016 р., Київ – Переяслав-Хмельницький. К., Переяслав-

Хмельницький, 2016. С.78-82. 

36. Слюсаренко І.Ю. «Діалог між цивілізаціями»: проблеми реалізації у сучасній 

світовій політиці. Гілея: науковий вісник. Випуск 80. К., 2014. С. 391-395. 

37. Слюсаренко І.Ю. Ініціатива Альянс цивілізацій як інструмент превентивної 

дипломатії ООН. Сильна Україна – кращий світ: збірник тез доповідей. К.: ДАУ при МЗС 

України, 2015. С. 123-125. 

38. Спірна_територія https://uk.wikipedia.org/wiki/Спірна_територія 

39. Територіальна претензія https://uk.wikipedia.org/wiki/Територіальна_претензія  

40. Цвєтков О. Соціально-ментальні та культурно-релігійні розподільні лінії Європи, 

як виклики сучасним міжнародним комунікаціям. Евалюація: наукові, освітні, соціальні 

проекти. Київ: CESESP, 2017. Вип. 3. С. 133-141. 

41. Bessonova M. Canada’s foreign policy priorities at the beginning of the 21st century: few 

generalizations about regional dimension. Scriptorium nostrum. 2017. № 3 (9). С. 246-257. 

42. Gerrymandering. Britannica. https://www.britannica.com/topic/gerrymandering  

 

Інформаційні ресурси 

43. Колегія виборщиків США https://uk.wikipedia.org/wiki/Колегія_виборщиків_США 

44. Спірна_територія https://uk.wikipedia.org/wiki/Спірна_територія 

45. Територіальна претензія https://uk.wikipedia.org/wiki/Територіальна_претензія  

46. Територіальні претензії https://lb.ua/tag/5480_teritorialni_pretenzii 

47. Canada and the World. Gouverment of Canada. Official website. 

https://www.international.gc.ca/world-monde/index.aspx?lang=eng 

48. Does your vote count? The Electoral College explained – Christina Greer 

https://www.youtube.com/watch?v=W9H3gvnN468 

49. Electoral geography 2.0. Mapped politics https://www.electoralgeography.com/new/en/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Джеррімендеринг
https://uk.wikipedia.org/wiki/Спірна_територія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Територіальна_претензія


50. How the Electoral College Works https://www.youtube.com/watch?v=OUS9mM8Xbbw 

51. Political party strength by state in the United State 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Political_party_strength_by_state_in_the_United_States 

52. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_United_States 

53. Political parties in the United States 

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_parties_in_the_United_States 

54. List of elections in the United States 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_elections_in_the_United_States 

55. List of political parties in the United States 

https://ballotpedia.org/List_of_political_parties_in_the_United_States  

56. List of territorial disputes https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_territorial_disputes 

 

 


