




 

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 4 / 120 

Курс  3 

Семестр  5 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

         Аудиторні 56 

         Модульний контроль 8 

         Самостійна робота 56 

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. 

 

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. 



В результаті освоєння дисципліни мають бути сформовані наступні програмні 

компетентності та результати навчання: 
 

загальні компетентності 
 

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. 
 

фахові компетентності спеціальності 
 

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. 
 

додаткові фахові компетентності вибіркових спеціалізацій 
 

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.  

 



 

програмні результати навчання 

 

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 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 
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Змістовний модуль 1. Вступ до дисципліни «Політична географія та історія країн Північної Америки та 

Західної Європи» 

Тема 1. Вступ до дисципліни: базові поняття, мета, завдання. 4 2 - - - 2 

Тема 2. Політична географія VS геополітика 10 4 - - - 6 

Тема 3. Історичний вимір політичної географії 8 2 - - - 6 

Модульний контроль 1 2 - - - - - 

Разом 24 8 - - - 14 

Змістовний модуль 2. Розвиток політико-географічних ідей: історична ретроспектива 

Тема 4. Розвиток політико-географічних ідей у давнину та 

середньовіччі. 
10 - 2 4 - 4 

Тема 5. Географічний детермінізм епохи нового часу 8 - 2 2 - 4 

Тема 6. Класична геополітика та політична географія 12 - 4 2 - 6 

Модульний контроль 2 2 - - - - - 

Разом  32 - 8 8 - 14 

Змістовний модуль 3. Сучасні політична географія та геополітика 

Тема 7. Повоєнна політична географія та геополітика. 6 - 2 2 - 2 

Тема 8. Нові напрями у дослідженні геополітики. 8 - 2 4 - 4 

Тема 9. Місце Західної Європи та Північної Америки у сучасних 

концепціях неомондіалізма, неоатлантизма, неоєвразійства. 
10 - 4 2 - 4 

Тема 10. Європа та Америка в українських геополітичних традиціях 10 - 2 2 - 4 

Модульний контроль 3 2 - - - - - 

Разом 36 - 10 10 - 14 

Змістовний модуль 4. Держава як геопросторова політична система 

Тема 11. Сучасна світосистема – країни, держави, території та 

акваторії. 
8 4 - - - 4 

Тема 12. Суверенна держава на політичній карті світу 8 2 - - - 4 

Тема 13. Типологічні відмінності, географічне і політико-

географічне положення держав 
10 6 - - - 6 

Модульний контроль 4 2  - - -  

Разом 28 12 - - - 14 

 120 20 18 18 - 56 

 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Вступ до дисципліни «Політична географія та історія 

країн Північної Америки та Західної Європи» 

Тема 1. Вступ до дисципліни: базові поняття, мета, завдання 

«Географія» як наука: походження, перші праці. Види «географій». Human geography 

та соціально-економічна та політична географія: спільне та відмінне у підходах. «Історія» 

як наука: походження та основні види «історій». Основні сфери життєдіяльності 

суспільства та погляд на них з позицій політичної географії та історії. Взаємозв’язок 

політичних та географічних факторів. 

 

Тема 2. Політична географія VS геополітика 

Об’єкт, предмет політичної географії. Географічні та політичні складники у 

політичній географії. Територіально-політичні системи: поняття та основні риси. 

Інтегральні, багатокомпонентні, "галузеві", глобальні, регіональні, місцеві  територіально-

політичні системи. Географічний простір, територія, географічне місце. Методи та рівні 

дослідження політичної географії. Порівняльно-географічний, історичний, статистичний, 

математичний, соціально-психологічний, картографічний методи. Метод таксонування та 

систематизації. Системний підхід у політико-географічних дослідженнях. Структура 

політичної географії. Політична географія VS геополітика. Поняття «геополітика». Об’єкт, 

предмет геополітики. Методи геополітики. Структура геополітики. Функції геополітики.  

 

Тема 3. Історичний вимір політичної географії  

Етапи розвитку політичної географії як науки. Історія політичної географії. 

Історична політична географія. Проблема періодизації політичної історії. Європоцентризм 

та його критика. Методи історичних досліджень. Історичні методи у дослідженні 

політичної географії та геополітики. Зв’язок політичної географії та історії з іншими 

науками. 

 

 

Змістовний модуль 2. Розвиток політико-географічних ідей: історична 

ретроспектива 

Тема 4. Розвиток політико-географічних ідей у давнину та середньовіччі 

Поява географічних знань. Перші географи: основні відкриття, методи дослідження, 

внесок у розвиток географічної науки. Зародження політичної географії. Розвиток 

картографії. Призначення та методи створення перших географічних карт. Риси 

політичної географії у перших картографічних працях. Основні географічні регіони на 

картах античності та середньовіччя. Європоцентризм на картах. Карта, створені у давнину 

та середньовіччя за межами Європи. 

 

Тема 5. Географічний детермінізм епохи нового часу 

Великі географічні відкриття та розвиток географії як науки. Трансформація 

географічних уявлень про світ. Накопичення спостережень про нові країни та регіони, 

розвиток європейської географії. Прикладний характер знань та оформлення наук в епоху 

нового часу. Політико-географічні спостереження в епоху нового часу. Поняття 

«географічний детермінізм». Розвиток ідей детермінізму та його перші представники. 

 

Тема 6. Класична геополітика та політична географія 

Німецька школа політичної географії та геополітики. Британська школа політичної 

географії та геополітики. Російська школа політичної географії та геополітики. 

Європейський континенталізм. Американська школа політичної географії та геополітики. 

Українська школа політичної географії та геополітики. Японська школа політичної 



географії та геополітики. Представники класичних шкіл: Фрідріх Ратцель, Рудольф 

Челлен, Карл Гаусхофер, Фрідріх Науманн, Карл Шмітт, Поль Відаль де ла Блаш, Жан 

Готтман, Альфрен Меген, Ніколас Спайкмен, Веніамін Семенов-Тян-Шанський, Петро 

Савицький, Микола Трубецькой, Георгій Вернадський. Місце Європи та Західної Європи 

у світоглядних уявленнях представників означених шкіл політичної географії та 

геополітики. 

 

 

Змістовний модуль 3. Сучасні політична географія та геополітика 

Тема 7. Повоєнна політична географія та геополітика 

Розвиток геополітичних знань після Другої світової війни: основні напрями 

досліджень та концепцій. Концепції та їх основні риси та представники: атлантизм; 

геоюриспруденція; концепція «географічної зумовленості»; теорія «Єврафрики»; теорія 

«вакууму»; концепція «фінляндизації»; «радикальна географія». Сутність 

міждисциплінарної дискусії 1970-х – 1980-х та політична географія. Теорія світових 

систем та політична географія. Теорія світових систем та «цикли Кондратьєва». 

Електоральна географія та теорія світових систем. 

 

Тема 8. Нові напрями у дослідженні геополітики 

«Нова» політична географія: функціональна концепція держави; іконографія; 

енвайроменталізм; кількісна революція та політична географія; біхевіористичний підхід та 

політична географія; екологічний підхід; гуманістична географія; концепція політичного 

ландшафту; системний підхід  та політична географія; структурно-функціональний аналіз 

та політична географія. Сутність нових політико-географічних концепцій та підходів. 

Інтерпретації взаємодії держави та геопростору. Нові концепції у політичній географії: 

концепція територіальності та територіальної ідентичності; постмодернізм у політичній 

географії; концепція мультикультуралізму у політичній географії. Геополітика «нових 

правих» та політична географія: школа та специфіка її підходів. Представники: Ален де 

Бенуа, Жан Тіріар, Генріх Йордіс фон Лохаузен, Роберт Стойкерс, Карло Террачано. Нові 

напрями досліджень: глокалізація та політична географія; концепти «аерократії» та 

«ефірократії» та політична географія. Поліцентричні моделі світу: концепція Стівена 

Френда Коена та Йохана Галтунга. Критична геополітика. Теорія глобального (світового) 

міста 

 

Тема 9. Місце Західної Європи та Північної Америки у сучасних концепціях 

неомондіалізму, неоатлантизму, неоєвразійства 

Погляди Раймона Арона на геополітику. Погляди П’єра Галлуа на геополітику. 

Неомондіалізм: загальне поняття про неомондіалізм. Жак Атталі та його погляди. Карло 

Моріс Санторо та його концепція. Збігнев Бжезинський: теорія конвергенції та «гегемонія 

нового типу». Неоатлантизм: загальне поняття та основні ідеї. Концепція Самуеля 

Гантінгтона. Неоєвразійство: основні ідеї та риси. Концепція Олександра Дугіна: Росія та 

решта світу. Погляди на політичну географію Олександра Панаріна. Європа та Америка у 

у сучасних концепціях неомондіалізма, неоатлантизма, неоєвразійства. 

 

Тема 10. Європа та Америка в українських геополітичних традиціях 

Геополітичні погляди Михайла Драгоманова. Геополітичні погляди Степана 

Рудницького. Геополітичні погляди Михайла Грушевського. Геополітичні погляди 

В’ячеслава Липинського. Місце «чорноморської доктрини» у геополітичній думці України 

(основні ідеї та представники). Погляди Ю. Липи на давню історію України з позицій 

геополітичного підходу (від давнини до XVI ст.). Основні ідеї Ю. Липи пов’язані з 

«чорноморською доктриною». Сучасні українські політологи та геополітичні 

інтерпретації.  



 

 

Змістовний модуль 4. Держава як геопросторова політична система 

Тема 11. Сучасна світосистема – країни, держави, території та акваторії. 

Поняття «політична карта світу» та її складники. Територія, країна, держава – як 

базові поняття. Території суверенних держав та їх політико-географічний вимір. Залежні 

країни і території як об’єкт вивчення політичної географії. Колонії, протекторати, 

підопічні території у сучасному світі. Води (акваторія) відкритого моря і територія 

Антарктиди як об’єкт вивчення політичної географії. Акваторії виключних економічних 

зон (за межами територіальних); води відкритого моря; територія Антарктиди та прилеглі 

до неї морські води. Мультинаціональні функціональні утворення: політико-географічний 

контекст. Нові компоненти світосистеми: транснаціональні корпорації та банки; 

міжнародні організації; регіональні організації; інституційні інвестори; світові міста. 

 

Тема 12. Суверенна держава на політичній карті світу 

Держави у сучасному світі: політико-географічне положення. Державна територія та 

її кордони. Політико-географічні характеристики суверенних держав: територія, постійне 

населення, політична система, господарство. Поняття «суверенітет» та «визнання 

незалежності» у політико-географічному контексті. Історичне ядро та розселення 

титульної нації. Діаспора та політична географія. Національні держави у політичній 

географії. Національні інтереси та політична географія. 

 

Тема 13. Типологічні відмінності, географічне і політико-географічне 

положення держав 

Форми державного правління: монархії та республіки на політичній мапі. Історичні 

приклади монархій: абсолютна, конституційна, теократична. Види республік: 

президентська, президентсько-парламентська, парламентсько-президентська або 

парламентська форми правління. Політико-територіальний устрій держав: унітарні і 

складні держави. Види складних держав: федерації, конфедерації, унії. Політичні та 

економічні системи сучасних держав. Типи політичних режимів: демократичний, 

авторитарний, тоталітарний, фашистський, теократичний, режим військової диктатури, 

або хунти, расистський режим (апартеїд). Економічні системи: ринкова, планова, 

перехідна економіка. 

Територія держави як вимір суверенних держав. Склад території: суходільний, 

водний і повітряний простір. Способи формування території держави. Відмінності 

морфології та геопросторового положення території. Поняття державного кордону. 

Класифікація кордонів. Функції кордонів. 

Географічне і політико-географічне положення держави. Складові оцінки політико-

географічного положення країни (держави). Глобальне політико-географічного 

положення. Регіональне політико-географічного положення. Сусідське політико-

географічного положення. 

 



 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4     6 6 

2 Відвідування семінарських занять 1   4 4 5 5   

3 Відвідування практичних занять    4 4 5 5   

4 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 2 10 1 5 1 5 

5 Робота на семінарських заняттях  10   4 40 5 50   

6 Робота на практичних заняттях 10   4 40 5 50   

7 
Виконання модульної контрольної 
роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

 Макс. кількість балів за видами 
поточного контролю   (МВ) 

- - 34  123  140  36 

Разом 
333 

Коефіцієнт 333:100 = 3,33 

 

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 в письмовому вигляді 

з використанням тестових завдань, розміщених в електронному навчальному курсі 

на платформі Moodle, до якої мають доступ всі студенти. Тести складаються із 25-

ти завдань різного типу (по 1 балу за кожну правильну відповідь). Модульний 

контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістового модуля. 

 

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 5-му семестрі оцінюються в діапазоні від 0 

до 100 балів. 

Студент не отримує залік, якщо за результатами поточного контролю 

набирає менше 60 балів. 

 



 

6.5. Орієнтовний перелік питань для поточного контролю 

 

1. «Географія» як наука. Види «географій». 

2. «Історія» як наука: походження та основні види «історій». 

3. Human geography та соціально-економічна та політична географія: спільне та 

відмінне у підходах. 

4. Структура політичної географії.  

5. Методи та рівні дослідження політичної географії. 

6. Територіально-політичні системи: поняття та основні риси. 

7. Основні сфери життєдіяльності суспільства та погляд на них з позицій політичної 

географії та історії. 

8. Об’єкт, предмет політичної географії. 

9. Географічні та політичні складники у політичній географії. 

10. Поняття «геополітика». Об’єкт, предмет геополітики.  

11. Методи, структура, функції геополітики. 

12. Політична географія VS геополітика. 

13. Історичні методи у дослідженні політичної географії та геополітики. 

14. Проблема періодизації політичної історії. 

15. Перші географи: основні відкриття, методи дослідження, внесок у розвиток 

географічної науки. 

16. Зародження політичної географії. 

17. Розвиток картографії від часмів античності до середньовіччя. 

18. Поняття «географічний детермінізм», розвиток його та перші представники. 

19. Трансформація географічних уявлень про світ в епоху нового часу. 

20. Класична геополітика та політична географія. 

21. Німецька школа політичної географії та геополітики 

22. Британська школа політичної географії та геополітики 

23. Американська школа політичної географії та геополітики. 

24. Європейський континенталізм. 

25. Японська школа політичної географії та геополітики. 

26. Українська школа політичної географії та геополітики. 

27. Російська школа політичної географії та геополітики. 

28. Теорія світових систем та політична географія. 

29. Розвиток геополітичних знань після Другої світової війни: основні напрями 

досліджень та концепцій. 

30. Основні напрями «нової» політичної географії. 

31. Сутність нових політико-географічних концепцій та підходів кінця ХХ – початку 

ХХІ ст.  

32. Місце Західної Європи та Північної Америки у сучасних концепціях 

неомондіалізма. 

33. Місце Західної Європи та Північної Америки у сучасних концепціях 

неоатлантизма. 

34. Місце Західної Європи та Північної Америки у сучасних концепціях 

неоєвразійства. 

35. Геополітичні погляди у працях українських представників політичної думки. 

36. Місце «чорноморської доктрини» у геополітичній думці України 

37. Води (акваторія) відкритого моря і територія Антарктиди як об’єкт вивчення 

політичної географії. 

38. Залежні країни і території, колонії, протекторати, підопічні території у сучасному 

світі. 

39. Мультинаціональні функціональні утворення: політико-географічний контекст. 



40. Нові компоненти світосистеми: транснаціональні корпорації та банки. 

41. Нові компоненти світосистеми:  міжнародні організації та регіональні організації.  

42. Нові компоненти світосистеми:  інституційні інвестори; світові міста. 

43. Поняття «політична карта світу» та її складники. 

44. Території суверенних держав та їх політико-географічний вимір. 

45. Поняття «суверенітет» та «визнання незалежності» у політико-географічному 

контексті. 

46. Державна територія та її кордони. 

47. Типологічні відмінності держав. 

48. Форми державного правління на політичних мапах. 

49. Склад території суверенних держав. 

50. Географічне і політико-географічне положення держави. 

 

 

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: 120 год., із них: лекції – 20 год., семінарські заняття – 18 год., практичні 

заняття – 18 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 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) 
   

Семінарські заняття 

(теми, бали) 
   

1+2 

(11б+11б) 
3 

(11б) 
4 

(11б) 

Практичні заняття 

(теми бали) 
   

1 

(11б) 
2 

(11б) 
3+4 

(11б+11б) 

Поточний контроль 

(вид, бали) 
  

МКР 

25 б. 
  

МКР 

25 б. 

Самостійна робота 5 5 5  

Загалом 157 



 

 

Тиждень VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІI 

Модулі (назви, бали) Модуль ІІІ Модуль IV 

Лекції (теми, бали)    
5+6 

(1б+1б) 
7+8 

(1б+1б) 
9+10 

(1б+1б) 

Семінарські заняття 

(теми, бали) 
5 

(11б) 
6+7 

(11б+11б) 
8+9 

(11б+11б) 
   

Практичні заняття 

(теми бали) 
5+6 

(1б+1б) 
7+8 

(11б+11б) 
9 

(11б) 
   

Поточний контроль 

(вид, бали) 
  

МКР 

25 б. 
  

МКР 

25 б. 

Самостійна робота 5 5 

Загалом 176 
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