




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

Країнознавство  

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 18 / 540 

Курс 2 

Семестр 3, 4 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 

Обсяг кредитів 18 

Обсяг годин, в тому числі: 540 

Аудиторні 252 

Модульний контроль 36 

Семестровий контроль 60 

Самостійна робота 192 

Форма семестрового контролю Екзамен 

Змістовий модуль  «Практикум країнознавчих досліджень» 

Курс 2 

Семестр 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль 25 

Самостійна робота 31 

Форма семестрового контролю Екзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 

повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньої програми, алгоритму 

вивчення навчального матеріалу дисципліни «Практикум країнознавчих 

досліджень», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Мета курсу – навчити студентів застосовувати раніше набуті країнознавчі 

знання в практичній діяльності, збирати й аналізувати інформацію, готувати 

доповіді, аналітичні записки. 

Завдання курсу: 

- розвиток уміння студентів здійснювати  науковий пошук  та аналізувати 

джерела, що містять країнознавчу інформацію;  

- оволодіння методами наукового аналізу міжнародних інститутів і 

процесів; 

- оволодіння аналітичними і прогностичними вміннями, можливостями 

зваженої оцінки динаміки міжнародних явищ; 

- оволодіння методикою написання документації (аналітичних, 

інформаційних довідок, довідок про двосторонні відносини, політичних біографій 

та портретів);  

- формування  здатності використовувати теоретичні знання у практичній 

роботі по  встановленню і реалізації економічних, політичних та культурних 

зв`язків України з іншими державами та державними угрупованнями світу.  

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- принципи та методику проведення країнознавчих досліджень; 

- особливості написання аналітичних документів; 

Вміти: 

- проводити країнознавчі дослідження, використовуючи різноманітні 

методи; 

- прогнозувати перебіг подій у сфері міжнародних відносин; 

- аналізувати розвиток двосторонніх відносин України з країнами світу; 

- складати інформаційні, аналітичні довідки, політичні портрети; 

- застосовувати набуті знання у практичній діяльності; 

- 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; 

- написати інформаційну довідку про двосторонні відносини України із 

запропонованою державою світу. 
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Робота студентів у Інформаційно-аналітичному центрі  

Зміст заняття включає короткочасне опитування студентів з контрольних 

питань теми, що вивчається, та самостійне, під керівництвом викладача, 

виконання ними запропонованого практичного завдання. 

Завдання передбачають здійснення моніторингу, критичного відбору, 

аналізу інформації про країну, а також написання наступних видів документів: 

- Візитної картки країни; 

- Інформаційної довідки про двосторонні відносини України з обраною 

студентом країною; 

- Аналітичної довідки про обрану країну; 

- Політичної біографії обраних політичних лідерів; 

- Огляду ЗМІ по обраній країні. 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», дисципліна 

«Країнознавство: Практикум країнознавчих досліджень» студенти набувають 

таких компетентностей: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наявність ціннісно-

орієнтаційної позиції 

ЗК-2 Здатність до гнучкого мислення, відкритості до застосування знань як у 

професійній діяльності, так і в повсякденному житті 

ЗК-3 Знання предметної області майбутньої  професійної діяльності, 

загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і 

соціальної значущості майбутньої професії 

ЗК-4 Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з 

погляду розуміння можливого впливу досягнень інформаційних технологій 

на суспільство 

ЗК-5 Збереження національних духовних традицій, розуміння переваг здорового 

способу життя та прийняття їх як власних цінностей 

ЗК-6 Здатність планувати етапи виробничого процесу, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт, представляти результати роботи й обґрунтовувати 

запропоновані рішення на сучасному науково-технічному та професійному 

рівні 

ЗК-7 Усвідомлення власного емоційного стану, самоконтроль і саморегуляція; 

самоповага і впевненість; уміння долати труднощі, стійкість до стресів; 

загальний оптимістичний настрій, ініціативність, налаштування на 

позитивний результат 

ЗК-8 Повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, традицій, мови, 

уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю 

ЗК-9 Здатність діяти відповідально, проявляти громадянську свідомість, 

відповідати за якість виконаної роботи, робити свідомий вибір та 

застосовувати демократичні технології прийняття рішень 

ЗК-10 Здатність  працювати у команді, до адаптації та дії в новій ситуації, до 

міжособистісного спілкування у мультинаціональному та мультикультурному 

соціальному середовищі, емоційної стабільності, толерантності, до  викладу  

складної комплексної інформації у стислій формі усно  та письмово, до  

застосування комунікативних дискурсів  під час участі у дипломатичних 
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переговорах та бесідах 

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-1 Знання та розуміння національних інтересів України на міжнародній арені 

ФК-3 Здатність вирішувати професійні задачі у сфері міжнародних відносин та 

світової політики 

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-11 Знання сучасних інформаційних мереж, інформаційно-комп’ютерних 

технологій оброблення інформації та здатність використовувати їх з метою 

пошуку, збору та оброблення інформації політичного, історичного, 

економічного, культурного, правового характеру про країни і регіони світу 

для самостійного аналізу ситуації  

ФК-18 Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у 

сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами) 

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-1 Для спеціалізації «Країни Центральної та Східної Європи».  

Знання історії, політичної географії, соціально-економічних процесів, 

культури народів країн Центральної та Східної Європи та однієї із мов 

(польської) регіону. 

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.  

 

Відповідно до освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні 
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відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», дисципліна 

«Країнознавство: Практикум країнознавчих досліджень» забезпечує формування 

таких програмних результатів навчання (ПРН): 
ПРН-З-1 Демонструвати знання основних етапів розвитку філософської думки; 

сучасних тенденції розвитку науки, культури і філософії; глобальних 

проблем людства, їх причин 

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-8 Демонструвати знання та розуміння принципів використання теоретичних 

знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки 

та конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні практичних 

завдань 

ПРН-З-9 Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання 

різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та 

процеси 

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-13 Демонструвати знання сучасних інформаційних технологій; програмних 

засобів і навичок роботи в комп'ютерних мережах 

ПРН-З-14 Демонструвати здатність до загального аналізу зовнішньої політики; уміти 

встановлювати зв’язки між поточними подіями, виявляти тенденції 

розвитку міжнародних відносин; знання історії та поточного стану 

зовнішньополітичного курсу України, її найближчих сусідів і 

найвпливовіших держав світу 

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-17 Володіти морально-етичними нормами і розуміти психологічні особливості 

поведінки партнерів. 

ПРН-У-1 Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав  

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-5 Виконувати професійні організаційно-управлінські завдання   в процесі 

забезпечення діяльності державних органів зовнішніх зносин, міжнародних 

організацій та приватних структур 

ПРН-У-6 Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіональних студій та 

міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати 

досліджень 

ПРН-У-8 Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичної 

діяльності державних установ та приватних структур 

ПРН-У-10 Застосовувати сучасні знання про протидію загрозам суверенітету держави 
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й ефективно їх використовувати 

ПРН-У-11 Демонструвати розуміння системи й принципів роботи органів зовнішніх 

зносин України, обізнаність щодо організації зовнішніх зносин іноземних 

держав 

ПРН-У-12 Виконувати інформаційно-аналітичну роботу в дипломатичних і 

консульських представництвах 

ПРН-У-13 Працювати в мультинаціональному та мультикультурному середовищі 

ПРН-У-14 Усно та письмово комунікувати, здійснювати аналітичну діяльність 

іноземними мовами 

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

ПРН-У-22 Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, 

економічні й інші ризики  для України у сфері міжнародних відносин на  

глобальному та регіональному рівнях 

ПРН-У-24 Забезпечувати комунікацію та інформаційно-аналітичну діяльність у сфері 

міжнародних відносин (державною та іноземними мовами) 

ПРН-У-25 Демонструвати спроможність застосовувати новітні освітні технології у 

професійній діяльності, готовність і  здатність шляхом самоосвіти, вивчення 

позитивного досвіду постійно удосконалюватися 

ПРН-У-26 Виконувати усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з 

фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, 

міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів 

ПРН-У-27 Уміти формулювати завдання, аргументовано обирати оптимальні шляхи 

розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий результат, представляти 

та обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному 

й професійному рівні. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
е
к
ц

ії
 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
а
к
т
и

ч
н

і 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

і 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи країнознавчих досліджень 

Тема 1. Вступ до курсу «Практикум країнознавчих 

досліджень» 
2 2     

Тема 2. Методи країнознавчих досліджень 7  2   5 

Тема 3. Особливості дослідження населення країни 4 4     

Тема 3. Проблеми дослідження опорних елементів 

країни її політичної системи  
6 4     

Тема 4. Країнознавчі основи дослідження господарства 

та інфраструктури 
2 2 2    

Тема 5. Характеристика аналітичних документів 2 2     

Тема 6. Особливості написання аналітичної довідки 2 2     

Тема 7. Особливості написання інформаційної та 

інформаційно-аналітичної довідки 
2 2     

Тема 8. Специфіка написання довідки про двосторонні 

відносини країн 
2 2     

Модульний контроль 2      

Разом  31 20 4   5 

Змістовий модуль 2. Практика проведення комплексних країнознавчих досліджень 

Тема 9. Країни Східної Європи, Азії, Африки. Румунія 2   2   

Тема 10. Республіка Молдова  2   2   

Тема 11. Російська Федерація 4   2  2 

Тема 12. Республіка Казахстан  2   2   

Тема 13. Республіка Вірменія  2     2 

Тема 14. Грузія  2   2   

Модульний контроль 2      

Тема 15. Країни Арабського Магрибу. Алжирська 

Народна Демократична Республіка 
2   2   

Тема 16. Королівство Марокко  2     2 

Тема 17. Держава Лівія 2     2 

Тема 18. Туніська Республіка 2     2 

Тема 19. Країни Машрику. Арабська Республіка 

Єгипет  
2   2   

Тема 20. Ліванська Республіка  2     2 

Тема 21. Республіка Ірак  2     2 

Тема 22. Сирійська Арабська Республіка 2   2   

Тема 23. Об’єднані Арабські Емірати 2     2 

Тема 24. Ісламська Республіка Іран 2   2   
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Тема 25. Країни Аравійського півострова (Йорданія, 

Бахрейн, Ємен, Катар, Кувейт, Оман, Саудівська 

Аравія) 

4     4 

Тема 26. Республіка Корея 2   2   

Тема 27. Соціалістична Республіка В’єтнам 2     2 

Тема 28. Республіка Сінгапур  2   2   

Тема 29. Демократична Республіка Конго 2   2   

Тема 30. Республіка Кенія  2     2 

Модульний контроль 2      

Тема 31. Країни Карибського басейну. Куба.  2   2   

Тема 32. Андські країни. Перу.   2     2 

Тема 33. Боліварська Республіка Венесуела  2   2   

Тема 34. Австралія  2   2   

Тема 35. Країни Океанії 2   2   

Модульний контроль 2      

Семестровий контроль 25      

Разом  64   32  26 

Усього  120 20 4 32  31 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи країнознавчих 

досліджень. 

Тема 1. Вступ до курсу «Практикум країнознавчих досліджень».  

Мета, предмет, об’єкт курсу. Актуальність країнознавчих досліджень кінця 

XX – поч. XXІ ст. Глобальний характер суспільно-політичних перетворень і 

завдання наукового країнознавства. Особливості проведення наукового 

дослідження часткових та комплексних країнознавчих об’єктів. Актуальність 

вивчення країн у сучасних політичних та економічних умовах. Різноманітність 

підходів щодо проведення країнознавчих досліджень. Описове та інформаційно-

довідкове країнознавство. Проблемно-прогностичне країнознавство. Запозичення 

країнознавством методів в історії, географії, економіки, соціології, статистики, 

математики та інших наук. Функції країнознавчих досліджень. Основні об’єкти 

країнознавчих досліджень: окремі держави, історико-географічні та 

адміністративно-політичні області й регіони, субрегіональні утворення країн, 

транскордонні економічні об’єднання тощо та специфіка їхнього дослідження.  

 

Тема 2. Методи країнознавчих досліджень 

Поняття методу і методики країнознавчих досліджень. Методологічні 

прийоми, способи, процедури, методики і техніка проведення різних видів 

країнознавчих досліджень. Класифікація методів країнознавчих досліджень: 

філософські (загальнонаукові), міждисциплінарні (спільні для кількох галузей 

знань), конкретно-наукові (спеціальні), методико-технічні. Загальнонаукові та 

специфічні методи досліджень (системний, індукції і дедукції, описовий, 

порівняльний, історичний, статистичний, картографічний, літературний, 

соціологічний, прогнозування тощо). Синтез як провідний метод країнознавчих 



9 

 

досліджень. Поняття країнознавчої аналітики (країнознавчого аналізу). 

Компаративістські методи країнознавчих досліджень. Порівняння як основна 

форма країнознавчих досліджень. Методика оцінки суспільно-географічного 

положення. Специфіка проведення країнознавчого експерименту і моніторингу. 

Ситуативний метод та специфіка його застосування у країнознавчих 

дослідженнях. Метод абстрагування (ізольоване, узагальнене, ідеалізоване). 

Метод аналогів. Метод «вроцлавської таксономії». Метод комплексних 

класифікацій. Метод конкретного аналізу. Метод періодизації. Метод 

ретроспективного аналізу. Специфіка використання історичного методу. Метод 

екстраполяції. Метод послідовних порівнянь. Метод ухвалення рішень. Змішано-

скануючий метод. Метод перепису. Раціональний метод. Картографічний метод. 

Соціологічні методи країнознавчого дослідження (інтерв’ю, анкетування, бесіда, 

опитування та ін.). Синергетичні методи проведення країнознавчих досліджень. 

Метод інституціоналізму. Метод композиції. Методи моделювання і 

прогнозування. Особливості проведення в країнознавчих дослідженнях контент-

аналізу та івент-аналізу. Когнітивне картування. Дельфійський метод. 

Праксеологічні методи країнознавчих досліджень. Використання методів 

прогнозування в сучасному країнознавстві. Методи і методики країнознавчого 

спостереження, таксономії, типізації, класифікації і районування. 

 

Тема 3. Проблеми дослідження опорних елементів країни її політичної 

системи. 

Специфіка дослідження основних об’єктів загальних відомостей про країну 

(етимології назви держави; державних атрибутів держави; історичних 

особливостей виникнення державних атрибутів; грошових знаків; просторових 

елементів території; географічного та геополітичного положення; історичних 

закономірностей формування та еволюції етносу, держави й суспільства; природи 

і особливостей природокористування; демографічних процесів, етнічних та 

релігійних особливостей території; господарства; правова та політичної системи; 

суспільства; внутрішніх регіональних відмінностей тощо). Проблеми дослідження 

центру й периферії, «силових ядер» і зон економічного зростання. Аналіз 

кордонів країни. Методика проведення типізації та визначення функціональних 

властивостей державних кордонів. Проблеми комплексного дослідження 

території держави. Нові наукові підходи щодо країнознавчого оцінювання 

просторового положення держави. Методика країнознавчого дослідження 

політичної системи держав. Країнознавче вивчення політичної структури 

населення території. Особливості дослідження міжнародних відносин та 

трансформації політичних систем, ролі громадсько-політичних та інших 

об’єднань у розвитку внутрішньополітичних та міжнародних процесів. Специфіка 

вивчення територіальної політики держави. Методи країнознавчого дослідження 

міжнародних конфліктів та інших проблемних процесів світового політичного 

розвитку. Особливості дослідження зовнішньої політики держав та діяльності 

міжнародних організацій. Використання контент-аналізу, івент-аналізу та 

когнітивного картування та інших політологічних методів та методик у 
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країнознавчих дослідженнях. Особливості аналізу участі країни у міжнародних 

політико-економічних процесах. Дослідження участі держави у міжнародному 

культурному, науковому, освітньому співробітництві та в охороні довкілля. 

Визначення ролі та місця країни на міжнародній арені. Аналіз основних груп 

міжнародних зв’язків: політичних, економічних, військових, наукових, 

культурних та ін. Специфіка вивчення діяльності країни у світових та 

регіональних міжнародних організаціях та об’єднаннях. 
 

Тема 4. Країнознавчі основи дослідження господарства та 

інфраструктури. 

Специфіка проведення країнознавчих досліджень господарства 

(національного господарського комплексу) території. Особливості країнознавчого 

вивчення структури господарства (виробнича й сфера послуг; первинна, 

вторинна, третинна і четвертинна сфери), типів національних господарств, обсягів 

та темпів зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) і валового 

національного продукту (ВНП), інших загальноекономічних показників. 

Дослідження чинників розвитку економіки країн та господарського комплексу 

території та сфери послуг. Специфіка дослідження історії становлення 

господарства країни (формування товарного ринку, спеціалізації та концентрації 

виробництва, експортності виробництва, періодів економічних піднесень і криз, 

національних моделів виходу із криз, ролі держави на різних етапах становлення 

економіки тощо). Вивчення особливостей впливу науковотехнічного прогресу 

(НТП) на галузеву структуру економіки та рівень концентрації виробництва, 

процеси спеціалізації та обміну готовою продукцією (інших закономірностей 

географічного поділу праці), товарно-галузевої структури експорту та імпорту, 

фінансово-банківської специфіки розвитку економіки країн, впливу іноземних 

інвестицій на розвиток економіки держав, особливостей структурно-галузевих 

змін і територіальних диспропорцій у господарстві країн тощо. Методичні основи 

дослідження територіальної структури господарства. Дослідження взаємозв’язку 

територіальної організації окремих блоків господарства. Методика вивчення 

галузевої структури виробництва та її територіальних елементів. Проблеми 

параметризації та оптимальності територіальної структури господарства країни. 

Методики вивчення участі країн у міжнародному поділі праці та впливу 

міжнародних економічних відносин на підвищення ефективності й удосконалення 

структури господарства. Дослідження регіональних чинників розвитку 

інфраструктури території та процесів регіоналізації та інтеграції економік держав. 

Дослідження впливу розвитку виробничої та соціальної інфраструктури на 

розвиток економіки країни. Методика економіко-господарчого районування 

території країни. 

 

Тема 5. Характеристика аналітичних документів.  

Основні документи дипломатичного представництва. Вимоги до їх 

написання. Мова дипломатичних документів. Документи внутрішньовідомчого 

листування: огляди преси, біографічні довідки, довідки щодо стану двосторонніх 

відносин, інформаційна, аналітична довідки. Зовнішня документація: політичний 
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звіт. 

 

Тема 6. Особливості написання аналітичної довідки. Дескриптивні, 

оцінні дослідження. Основні розділи аналітичної довідки. Вступ, основна частина, 

рекомендації та специфіка написання. Приклади аналітичних довідок.  

 

Тема 7. Особливості написання інформаційної довідки. «Довідка по 

схемі».  Основні розділи інформаційної довідки. Стисла характеристика політики, 

економіки, культури, державного устрою, преси, партій, інформації про 

геополітичне становище, короткі відомості з історії країни чи регіону і т. д. 

 

Тема 8. Специфіка написання довідки про двосторонні відносини країн.  

Умови і цілі розвитку двосторонніх відносин. Хронологія контактів між 

керівниками держав (президентами, головами парламентів, прем'єр-міністрами, 

міністрами закордонних справ). Стан договірно-правової бази (документів 

існуючих і тих, що готуються до підписання). Стан торговельно-економічного і 

науково-технічного співробітництва, діяльність міжурядових комісій, змішаних 

консультативних та робочих груп і т. ін. Стан співробітництва в гуманітарній 

сфері (наука, освіта, культура, охорона здоров'я), а також проблеми національних 

меншин. Специфіка релігійного життя. 

 

Змістовий модуль 2. Практика проведення комплексних країнознавчих 

досліджень 

Складання інформаційних, інформаційно-аналітичних довідок про 

запропоновані країни. Характеристика і оцінка географічного розташування, 

геополітичного становища. Природно-ресурсний потенціал. Етапи історичного 

розвитку. Населення країни, наявність етнонаціональних  та етноконфесійних 

проблем. Державний устрій, особливості стосунків між гілками влади.  Державна 

символіка. Участь у міжнародних організаціях. ЗМІ. Сучасний політичний та 

економічний розвиток країни.  

Написання довідок про двосторонні відносини України із запропонованими 

країнами. Місце України в зовнішньополітичній стратегії конкретної країни. 

 

Тема 9. Країни Східної Європи, Азії, Африки. Румунія.  

Тема 10. Республіка Молдова 

Тема 11. Російська Федерація 

Тема 12. Республіка Казахстан 

Тема 13. Республіка Вірменія 

Тема 14. Грузія 

Тема 15. Країни Арабського Магрибу. Алжирська Народна 

Демократична Республіка 

Тема 16. Королівство Марокко 

Тема 17. Держава Лівія 

Тема 18. Туніська Республіка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
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Тема 19. Країни Машрику. Арабська Республіка Єгипет 

Тема 20. Ліванська Республіка 

Тема 21. Республіка Ірак 

Тема 22. Сирійська Арабська Республіка 

Тема 23. Об’єднані Арабські Емірати 

Тема 24. Ісламська Республіка Іран 

Тема 25. Країни Аравійського півострова (Йорданія, Бахрейн, Ємен, 

Катар, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія)  

Тема 26. Республіка Корея 

Тема 27. Соціалістична Республіка В’єтнам  

Тема 28. Республіка Сінгапур 

Тема 29. Демократична Республіка Конго 

Тема 30. Республіка Кенія 

Тема 31. Країни Карибського басейну. Куба. 

Тема 32. Андські країни. Перу.   

Тема 33. Боліварська Республіка Венесуела 

Тема 34. Австралія 

Тема 35. Країни Океанії. 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень. 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Контроль навчальних досягнень студента здійснюється за результатами 

відвідування лекцій, роботи на семінарських, практичних заняттях та виконання 

завдань для самостійної роботи.  
 

 

 

№ 

зп 

 

 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 з

а 
о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у

 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  

  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у

 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  

  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

1 Відвідування лекцій 1 10 10 - - 

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 - - 

3 Відвідування практичних занять 1 - - 16 16 

4 Робота на семінарських заняттях 10 2 20 - - 

6 Робота на практичних заняттях 10 - - 16 160 

7 Виконання завдання для самостійної 

роботи 
5 1 5 3 15 

8 Виконання модульної роботи 25 1 25 3 75 

 Разом   62 266 

Разом: 328 

Розрахунок коефіцієнта: 328/60 = 5,5 

 



13 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

Завдання 

1. Підготувати довідку про двосторонні відносини України з Вірменією. 

2. Підготувати огляд преси на тему «Агресія Російської Федерації проти 

України». 

3. Підготувати тематичні довідки та їх електронну презентацію на  одну із 

тем: 

А) «Особливості двосторонніх відносин України з країнами Машрику»; 

Б) «Актуальні проблеми розвитку країн Машрику».  

4. Підготувати візитні картки країн Аравійського півострова (обрати дві 

країни). Перелік країн: Йорданія, Бахрейн, Ємен, Катар, Кувейт, Оман, 

Саудівська Аравія.  

5. Підготувати аналітичну довідку на тему: «Етнічні проблеми у Кенії» 

6. Підготувати:  

А) інформаційну довідку про Соціалістичну Республіку В’єтнам» та її 

електронну презентацію.  

Б) презентацію на тему: «В’єтнам: досягнення і перспективи розвитку». 

7. А) Підготувати  інформаційну довідку про країну перебування загального 

характеру та її електронну презентацію. Обрати одну з Країн Карибського 

басейну. 

Б) Підготувати тематичну довідку на тему: «Державно-політичний устрій  

та державна символіка Андських країн». 

8. Підготувати тематичні довідки та їх електронну презентацію на  одну із 

тем: 

А) «Етапи історичного розвитку та культура країн Океанії». 

Б) «Проблеми економічного розвитку Океанії».  

 

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 
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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 

Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації 

здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю (усні 

відповіді, наукові доповіді, реферати, доповнення, участь у дискусіях, підготовка 

до семінарських занять, відвідування та робота на практичних заняттях, виконані 

завдання для самостійної роботи, поточного модульного контролю) оцінюються в 

діапазоні від 0 до 60 балів.  

Виконання всіх видів робіт є обов'язковим для студента. Студент не 

допускається до екзамену, якщо за результатами поточного контролю набирає 

менше 34 балів. 

Студенти, які набрали менше ніж 35 балів, до складання екзамену не 

допускаються. На екзамені студент може набрати максимально 40 балів, які 

плюсуються до кількості балів за роботу протягом семестру  і визначають його 

сумарну оцінку згідно шкали оцінювання. 

Семестровий контроль знань студентів у формі екзамену з дисципліни 

«Країнознавство» здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістових модулів: «Країнознавство», «Практикум країнознавчих 

досліджень», «Основи міжнародного туризму». 

«Відмінно» 

Наявність у студента  ґрунтовних знань з дисципліни, вміння  аналітично 

мислити, аналізувати,  інтегрувати та узагальнювати набуті знання, викладати їх 
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чітко, логічно, послідовно з дотриманням  норм літературної мови. 

«Добре» 

Наявність у студента достатньо повних знань з дисципліни, вміння 

систематизувати та узагальнювати набуті знання, робити чіткі висновки з 

дотриманням норм літературної мови. 

«Задовільно» 

Наявність у студента неповних знань з дисципліни, недостатнє  вміння  

узагальнювати, систематизувати та структурувати набуті знання з дотриманням 

норм літературної мови. 

«Незадовільно» 

Неспроможність сформулювати навіть поверхову  відповідь на питання, які 

відповідають тематиці дисципліни. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

Охарактеризувати особливості політичного розвитку Молдови. 

Охарактеризувати особливості економічного розвитку Румунії. 

Визначити участь Румунії у міжнародних організаціях. 

Оцінити геополітичне положення Російської Федерації. 

Визначити основні пріоритети зовнішньої політики РФ.  

Оцінити геополітичне положення Казахстану. 

Визначити тенденції розвитку соціально-політичної системи Казахстану. 

Роль Вірменії у міжнародному поділі праці. 

Участь Грузії у міжнародних організаціях. 

Визначити склад регіону Машрик. 

Назвати країни Арабського Магрибу. 

Охарактеризувати політичний розвиток Єгипту. 

Охарактеризувати історичну спадщину Єгипту. 

Оцінити природно-ресурсний потенціал Ірану. 

Визначити особливості політичного розвитку Ірану. 

Визначити галузеву структуру народного господарства Республіки Корея. 

Оцінити геополітичне положення Республіки Корея. 

Охарактеризувати населення як основного ресурсу Сінгапуру. 

Описати «Економічне диво» Сінгапуру. 

Визначити адміністративно-територіальний устрій, форму правління 

Сінгапуру. 

Охарактеризувати участь Соціалістичної Республіки В’єтнам у 

міжнародному поділі праці. 

Описати політичний режим Соціалістичної Республіки В’єтнам. 

Характеристика природно-ресурсного потенціалу. 

Описати структуру населення та етнічні проблеми у Демократичній 

Республіці Конго. 

Вказати на закономірності лібералізації політичного режиму Демократичної 

Республіки Конго. 

Оцінити географічне та геополітичне положення Куби. 
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Охарактеризувати військово-диктаторський режим на Кубі. Сучасний 

економічний розвиток країни. 

Форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн Андської групи. 

Визначити фактори економічного розвитку Австралії. 

 

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 
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7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 120 год., із них: лекції – 20 год., семінарські заняття – 4 год., практичні 

заняття – 32, модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – 25, самостійна 

робота – 31 год.  
 

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Модулі (назви, бали) Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи країнознавчих 

досліджень (62 бали) 

Лекції (теми, бали) 1/1, 2/1 3/1, 4/1 5/1 6/1 7/1, 8/1 9/1,10/1   

Семінарські заняття 

(теми, бали) 

  1/11 2/11     

Практичні заняття 

(теми, бали) 

        

Самостійна 

робота(вид, бали) 
 

 

 

 

 

1/5 

 

 

Поточний контроль 

(вид, бали) 
      МК 

25 

 

 

 

Тиждень VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV 

Модулі (назви, бали) Змістовий модуль 2. Практика проведення комплексних країнознавчих 

досліджень (266) 

Лекції (теми, бали)         

Семінарські заняття 

(теми, бали) 

        

Практичні заняття 

(теми, бали) 

1/11, 

2/11 

3/11, 

4/11 

5/11,  6/11, 

7/11 

8/11, 

9/11 

10/11, 

11/11 

12/11 13/11, 

14/11 

Самостійна 

робота(вид, бали) 

  1/5    1/5  

Поточний контроль 

(вид, бали) 

  МК 

25 

   МК 

 25 

 

Тиждень ХV ХVІ ХVІІ ХVІІІ  

Лекції (теми, бали)      

Семінарські заняття 

(теми, бали) 

     

Практичні заняття 

(теми, бали) 

15/11, 

16/11 

    

Самостійна 

робота(вид, бали) 

 1/5    

Поточний контроль 

(вид, бали) 

 МК 

25 
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8. Рекомендовані джерела 

Базові 

1. Будз М. Д., Постоловський Р. М., Троян С. С. Короткий довідник з 

комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень, основні 

поняття та визначення, країни, персоналії). – К.: КІСУ, 2000. – 120 с. 

2. Головченко В., КравчукО. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська 

Америка, Австралія і Океанія: Навчальний посібник. – К.: ЗАТ «Нічлава», 

2006. – 336 с. 

3. Кривонос Р. А. Країнознавча характеристика як засіб отримання та передачі 

наукового знання про країни світу // Міжнародні відносини. Серія 

«Політичні науки». - 2015. - № 9. - 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/ view/2642/2348. 

4. Мальська М. П. Країнознавство : теорія та практика. Підручник / М. П. 

Мальська, Н. В. Антонюк, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 528 с. 

https://pidruchniki.com/19391217/turizm/krayinoznavstvo  

5. Масляк П. О. Країнознавство : підручник / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. 

– 292 с. 

6. Мироненко Н. С. Страноведение : Теория и методы : Уч. пособие для вузов 

/ Н. С. Мироненко. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 268 с. 

7. Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. В 3 ч. Под ред. Родригеса 

А.М. М.: Ч.1 – 2001, 368с., Ч.2 – 2001, 320с., Ч.3 – 2004, 272с.      

8. Турчин Я. Б. Країнознавство : навч. посібник / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, 

Н. О. Горбач. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 276 с. 

9. Яценко Б. П. Країнознавство : основи теорії : навч. посібник / Б. П. Яценко, 

В. К. Бабарицька. – К. : Либідь, 2009. – 312 с.  

Додаткові 

10. Бевз Т. Українці і росіяни під прицілом російської пропаганди 

[Електронний ресурс] / Т. Бевз // Наукові записки Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2015. - Вип. 1. - С. 150-163. 

- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2015_1_17 

11. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навч. 

посіб. – К.: Академія, 2005. – 704 с. 

12. Близький схід та Центральна Азія: антропологічний підхід / Д. Ф. 

Ейкельман; пер. з англ. П. Шеревери; Центр близькосх. дослідж., Ін-т 

сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – К. : Вид. дім "Стилос", 

2005. – 376 c. 

13. Брайчевська О.А. Глобальний договір про  безпечну, упорядковану та 

регулярну міграцію: завдання та пошук консенсусу//Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської наукової конференції “Соціально-гуманітарні науки 

та    сучасні  виклики”  (присвяченої  100-річчю  Дніпровського 

національного університету ім. О. Гончара), м. Дніпро, 25-26 травня 2018. -

м. Дніпро : СПД “Охотнік”.- С.7-8. 

https://pidruchniki.com/19391217/turizm/krayinoznavstvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Бевз%20Т$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000090
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000090
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2015_1_17


19 

 

14. Вонсович О. С. Українсько-російські відносини в контексті геополітичного 

протиборства [Електронний ресурс] / О. С. Вонсович // Грані. - 2016. - № 3. - 

С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_3_15 

15. Головченко  В. І. Регіонознавство: Азія, Африка й Латинська Америка: 

навч. посіб. / Головченко Володимир ; Дип. акад. при М-ві закордон. справ 

України. - К. : ДАУ, 2013. - 343с. 

16. Джерела нестабільності в регіоні Арабського Машріку в контексті 

національних інтересів України (Аналітична записка) // 

http://old.niss.gov.ua/monitor/october09/06.htm 

17. Десять фактів про збройну агресію Росії проти України.- Електронний ресурс. 

– Режим доступу: https://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5026 

18. Економічне диво за одне покоління: Південна Корея - приклад для України 

// finance.ua, 21.04. 2017 //https://news.finance.ua/ua/news/-

/400091/ekonomichne-dyvo-za-odne-pokolinnya-pivdenna-koreya-pryklad-dlya-

ukrayiny  

19. Запорожченко А.  Причини та передумови економічного співробітництва 

країн Африканського Союзу [Електронний ресурс] / А. Запорожченко // 

Емінак. - 2015. - № 4. - С. 116-122. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2015_4_18 

20. Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посіб. – Чернівці: Книги – 

ХХІ, 2006. – 424 с. 

21. Історія економічного розвитку Сінгапуру [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ukr.segodnya.ua/life/stories/singapur-recept-procvetayushchego-

gosudarstva-ot-likuan-yu-614925.html 

22. Историческая трансформация стран Магриба (алжирский вариант) / За ред. 

Аникина В.И., Вайлова А.М. – М. : «РГ- Пресс», 2015 р. 

23. Коломійцева В.І. Причини та передумови економічного зростання 

Південної Кореї // http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/8.pdf 

24. Киридон А. М. Міжнародні відносини – країнознавство (основні терміни, 

держави, персоналії): Словник-довідник / А. М. Киридон, В. О. Мартинюк, 

С. С. Троян. – Рівне, 2011. – 349 с. 

25. Лісовська М. Транскордонне співробітництво як механізм реалізації 

політики Східного партнерства / М. Лісовська. Матеріали Міжнародної 

наукової конференції для студентів та молодих науковців: «Європейська 

інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи». – Ніжин : НДУ ім. 

М. Гоголя, 2016. – С. 168-176. 

26. Лисовская М. Н. Партийная символика в визуализации «цветных 

революций» в странах постсоветского пространства / М. Н. Лисовская // 

Вестник КазНУ. Серия философия. Серия культурология. Серия полито-

логия. – 2014. – № 3 (48). – С.134–139. 

27. Лоссовський І. Про досвід державного будівництва країни, яку півстоліття 

тому створив Лі Куан Ю // День. – 2015, 4 серпня - Режим доступу: 

http://m.day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-dyskusiyi/yak-singapur-stav-oazysom-

pershogo-svitu 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Вонсович%20О$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69893
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_3_15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://old.niss.gov.ua/monitor/october09/06.htm
https://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5026
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Запорожченко%20А$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж25931
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2015_4_18
http://m.day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-dyskusiyi/yak-singapur-stav-oazysom-pershogo-svitu
http://m.day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-dyskusiyi/yak-singapur-stav-oazysom-pershogo-svitu


20 

 

28. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Шляхи порозуміння України з країнами 

Центрально-Східної Європи. «Україна і світ: теоретичні та практичні 

аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., 10-11квітня 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 

С.49-53. 

29. Орлова Т. В. Сучасна політична історія країн світу: навч. посіб. / Т. В. 

Орлова. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 677 с.  

30. Орлова Т. В. Історія нових незалежних держав / Т. В. Орлова // 

http://westudents.com.ua/knigi/218-storya-novih-nezalejnih-derjav-orlova-tv.html 

31. Піляєв І. Президентська Росія перед викликами модернізації: соціально-

політичний аспект [Електронний ресурс] / І. Піляєв // Studia politologica 

Ucraino-Polona. - 2015. - Вип. 5. - С. 14-23. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2015_5_4 

32. Слюсаренко І. Ю. Особливості політики Російської Федерації щодо 

оформлення кордону з державами пострадянського простору // Гілея: 

науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : 

«Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 126 (11). С. 504-508. 

33. Смолярчук М. М., Лажнік В. Й. Оцінка геополітичних орієнтацій України 

на основі географічної конфігурації сучасних зовнішньополітичних зв‘язків 

/ Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Міжнародні 

відносини. – 2007. – № 7. – С. 51–59. 

34. Ткаченко В. М. "Росія: ідентичність агресора" (глава з монографії) 

"Путінізм": шовінізм пострадянського реваншу [Електронний ресурс] / В. 

М. Ткаченко // Політичні інститути та процеси. - 2016. - Вип. 1. - С. 44-82. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2016_1_8 

35. Щодо сучасних тенденцій розвитку ситуації на Близькому Сході. 

Аналітична записка // Національний інститут стратегічних досліджень 

http://old2.niss.gov.ua/articles/1020/ 
Culture Code: Transforming Organizational Culture in the Eastern Partnership 

Countries (Ukraine, Georgia), ed. by Vdovychenko V.A. Materials of the 

International Conference “Culture Code: Transforming Organizational Culture in the 

EaP Countries”, 4-5, June, 2020. Kyiv, 24 p.  

36. Kakachia K. Georgia: identity, foreign policy and the politics of a “Euro-

Atlantic orientation” // Policy Brief, March 2013 // 

https://www.files.ethz.ch/isn/162767/52b05938ffcd3ea8b9c6d499e1515b35.pdf 

37. Potter Philip B.K. Methods of Foreign Policy Analysis DOI: 

10.1093/acrefore/9780190846626.013.34 – URL: 

https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/978019084662     

6.001.0001/acrefore-9780190846626-e-34?print=pdf 

38. U.S. Relations with Iran 1953 - 2020 // https://www.cfr.org/timeline/us-

relations-iran-1953-2020  

 

Інтернет ресурси 

1. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ // http://mfa.gov.ua/ua 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Піляєв%20І$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100964
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100964
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2015_5_4
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ткаченко%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101454
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2016_1_8
http://old2.niss.gov.ua/articles/1020/
https://www.cfr.org/timeline/us-relations-iran-1953-2020
https://www.cfr.org/timeline/us-relations-iran-1953-2020


21 

 

2. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України // 

http://ukrexport.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт СІА // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/ 

4. Центр дослідження Африки // http://african.com.ua/ 

5. Энциклопедия Кругосвет // http://www.krugosvet.ru/ 

 

 

http://ukrexport.gov.ua/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://african.com.ua/

