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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни 

“Політична географія”) 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

_01 Освіта_ 
(шифр і назва)

 

Нормативна 

(за вибором студента) 

Нормативна 

Модулів – 1 
Спеціальність (професійне 

спрямування):  

_014 Середня освіта 

(Географія)_ 
(шифр і назва) 

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 2 
4-й -й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних–2 

самостійної роботи 

студента–3,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

год.  год. 

Самостійна робота 

62 год.  год. 

ІНДЗ:  реферат 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання–0,45 

для заочної форми навчання– 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: Актуальність вивчення політичної географії зумовлена зокрема тим, 

що донедавна в структурі суспільної географії переважала економічна географія, 

були родвинені географія населення та соціальна географія, а вивченню 

політико-географічних процесів і явищ відводилася остання роль. Метою 

навчальної дисципліни «Політична географія» є сформувати у студентів систему 

політико-географічних наукових знань.  

Завдання: ознайомити з питаннями, що стосуються теоретичних та 

методичних основ політичної географії, особливостями історичного розвитку 

політико-географічного знання у світі та Україні; висвітлити головні категорії 

політичної географії: держава, територія, кордон та їхні понятійно-

термінологічні системи.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

 трактування об’єкту та предмету політичної географії, місце у системі 

наук, структуру політичної географії; 

 історико-географічні особливості формування політичної географії у 

світі та Україні; 

 понятійно-термінологічний апарат політичної географії;  

 суть політико-географічних та геополітичних концепцій та теорій; 

вміти: 

 пояснити предметну сферу дослідження політичної  географії; 

 давати політико-географічну характеристику конкретної території; 

 орієнтуватися в потоці політико-географічної інформації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

 

Тема 1. Теоретичні засади політичної географії 

Політична географія як галузь суспільної географії. Підходи до розуміння 

політичної географії українськими та зарубіжними вченими: О. Шаблія, О. 

Топчієві, Де Блія, С. Когена, Л. Розенталя, Р. Гартшорна, Дж. Прескота та інг. 

Фундаментальний об’єкт політичної географії – політична сфера 

суспільства (ПСС), яка пронизує всі сфери суспільства: економічну, соціальну, 

духовну. Філософські та політологічні підходи до поняття політики, як особливої 

сфери суспільства. 

Предмет політичної географії – геопросторова організація політичної сфери 

суспільства. Риси геопросторової організації ПСС. Рівні геопросторових форм 

ПСС: державний, наддержавний, субдержавний. 

Зміст науки: наукові ідеї, концепції, принципи, факти, поняття, терміни, 

категорії, теорії тощо. 

Структура політичної географії: теоретична (теорія) ПГ, ПГ світу, політико-

географічне країнознавство, географічна лімологія, географія політичних партій 

та рухів (географія політичної боротьби), електоральна географія (географія 



виборів), політико-географічне реґіоналістика, регіональна політика (географія 

політики). 

Зв’язки ПГ з іншими науками: соціально-економічною географією, 

географією населення, географією культури, військовою географією, загальною 

теоретичною географією, політологією, правознавством (міжнародне право), 

економічними науками, соціологією, історією, філософією та ін. 

Політична географія і геополітика. Культурно-психологічний підхід до 

геополітики. Концептуальний підхід. Геополітична структура світу. Основні 

задачі геополітики. Академічна геополітика. Практична геополітика. 

Політична географія і геостратегія. Аналіз політичних та воєнних доктрин. 

Основна структура геостратегії. 

Політична географія і геоекономіка. Геоекономічна стратегія. 

Три підходи до розуміння політичної географії, геополітики та геостратегії: 

гуманістичний, екологічний, бігейвіористський. 

Функції ПГ: фундаментально-теоретична, конструктивна (практично-

прикладна), пізнавально-освітня. 

 

Семінарське заняття №1. 

Теоретичні основи політичної географії 

1. Об’єкт та предмет політичної географії: розуміння сучасними вітчизняними та 

зарубіжними науковцями. 

2. Зміст, завдання та функції політичної географії. 

3. Складові політичної географії та її місце у суспільній географії. Зв’язки 

політичної географії з іншими науками. 

4. Політична географія та геополітика. 

5. Політична географія та геостратегія. 

6. Політична географія та геоекономіка. 

7. Наукові категорії політичної географії, геополітики, геоекономіки, геостратегії: 

політика, політична сфера суспільства, кордон, країна, держава, політико-

географічне положення, територія, простір, державна та національна територія; 

геополітичне положення, геополітична структура світу, безпека території; 

рівень економічного розвитку, регіональна політика; геостратегічні інтереси, 

національні, державні та коаліційні інтереси, стратегія розвитку. 

Література для підготовки: [1, c. 239–245; 2, c. 362–365; 4, c. 174–191, 214–

220] 

 

Тема 2. Особливості історичного розвитку політичної географії 

Проблеми періодизації політичної географії. Три великих періоди: 

протонауковий, квазінауковий, науковий. 

Протонауковий період. Від  найдавніших часів  до кінця XIX ст. Політико-

географічні  відомості про країни  Стародавнього Сходу, давньої Греції і писемні 

джерела, які дійшли до сьогодні. Науковий внесок грецьких вчених: Гіппократ, 

Платон, Арістотель, Страбон. Теократичний, астрономічний, географічний, 

економічний детермінізм у розвитку політичної географії. Внесок у розвиток 

політико-географічних знань арабських  істориків, купців, мандрівників,  

філософів.  



Внесок у розвиток політико-географічних та геополітичних ідей: 

Н. Мкаккіавеллі, К, Клаузевіца, Ж. Бодена, Ш. Л. Монтеск’є, Й. Гердера, К. 

Ріхтера, В. Петті, Ґ. Ахенваля та ін. 

Квазінауковий період XIX ст. до 40-х років XX ст.. В цей період політична 

географія і геополітики розвивалися як одна дисципліна. Внесок у розвитку ПГ 

німецької школи: Ф. Ратцель, Р. Чєллєн, К. Гаусгофер, К. Шмідт; французька 

школа: П. Відаль де ля Бляш, Ж. Ансель, А. Деманжон; японська школа:  кіотська 

школа, представників німецького типу геополітики та ін.; англійська школа: 

Г. Маккінедер; американська школа: А. Меган, Ж. Готтманн, І. Боумен, 

Н. Спайкмен. 

Науковий період розвитку політичної географії  у деякій мірі збігається у 

часі з попереднім. Політична географія і геополітика розглядається як необхідний 

елемент стратегії територіально-політичної організації суспільства. Світова 

політична географія в 1950-х – початку 1970-х років. Функціональна держава 

Р. Гартшорна. Іконографія Ж. Ґоттманна. Теорія „єдиного поля” С.Джонса. Період 

позитивістської „кількісної революції”. Структурнго-функціональний аналіз в ПГ. 

Бігейвіористський підхід в ПГ. Екологічний  підхід  в ПГ. Гуманістичний напрям 

в ПГ. 

Новітня ПГ: Сучасна проблематика ПГ. Теорія „світових систем” і ПГ. 

Концепції держави в ПГ. Постмодернізм і теорія „конструювання” простору, 

Критична геополітика.  Політичний простір і геополітичне положення. Концепції 

мультикультуралізму. Концепції територіальності і теорія етнічної і політичної 

ідентичності. Проблема масштабу в політичній географії. Концепція місця і  

контекстуальний підхід. 

 

Семінарське заняття №2. 

Становлення політичної географії як науки у світі 
1. Проблеми періодизації розвитку політичної географії.  

2. Протонауковий період розвитку політичної географії.  

2.1. Геодетерміністичний аспект розвитку політичної географії. 

2.2. Економічний детермінізм у розвитку політичної географії. 

3. Квазінауковий період розвитку політичної географії.  

3.1. Ф. Ратцель і його “Політична географія”. 

3.2. Внесок Р. Челлена у розвиток політичної географії і геополітики. 

3.3. Геополітичні і політико-географічні ідеї К. Гаусгофера. 

4. Науковий період: політична географія у першій половині ХХ століття. 

4.1. Геостратегічні, геополітичні та політико-географічні ідеї А. Мегана. 

4.2. Геостратегічні, геополітичні та політико-географічні ідеї Г. Маккіндера. 

4.3. Геостратегічні, геополітичні та політико-географічні ідеї Н. Спікмена. 

4.4. Геостратегічні, геополітичні та політико-географічні ідеї Р. Гартшорна. 

Література для підготовки: [1, c. 34–97, 245–249; 2, c. 369–375; 3, с. 360–

377; 4, c. 191–211] 

 

Семінарське заняття №3. 

Новітня політична географія 

1. Світова політична географія 1950 – 1970-х рр. 

1.1. Проблеми теорії політичної географії. 



1.2. Структурно-функціональний аналіз в політичній географії. 

1.3. Біхейвіористський підхід в політичній географії. 

1.4. Екологічний підхід в політичній географії. 

2. Світова політична географія після 1970-х рр. 

2.1. Витоки та проблематика. 

2.2. Теорія “світових систем” та політична географія. 

2.3. Концепції держави в політичній географії. 

2.4. Постмодернізм і теорії конструювання простору. 

2.5. Політичний простір і геополітичне положення. 

2.6. Концепція мультикультуралізму в політичній географії. 

2.7. Концепція територіальності і теорії етнічної та політичної ідентичності. 

2.8. Проблема масштабу в політичній географії. Концепція місця та 

контекстуальний підхід. 

 Література для підготовки: [1, c. 249–282; 3, c. 221–232] 

 

Змістовий модуль 2. 

 

Тема 3. Розвиток політико-географічних ідей в Україні 

Уривкова політико-географічна інформація про Україну в літературних 

пам’ятках IX−XIII століть. Внесок у розвиток політико-географічної думки ранніх 

гуманістів (Ю. Дрогобич. С. Оріховський-Роксолан). Політико-географічні 

уявлення в період  визвольної боротьби українського народу.  “Історія Русів” 

Г. Кониського. Діяльність В. Капніста. Політико-географічні ідеї діячів Кирило-

Мефодіївського братства (Т. Шевченко, М. Гулак, М. Костомаров). Внесок у 

розвитку ПГ України М. Драгоманова, П. Чубинського, І. Франка, 

Ю. Бачинського, М. Міхновського М. Грушевського. Політико-географічна 

проблематика в програмах українських політичних партій в кінці XIX – на 

початку XX століття. С. Рудницький – фундатор національної політичної 

географії і політичної географії України. 

Політична географія і геополітика на початку ХХ  століття. Обґрунтування 

вченими політико-географічного та геополітичного положення України 

(С. Рудницький, В. Ґеринович; В. Кубійович, В. Садовський, М. Кордуба, 

В. Кучабський, С. Томашівський, Ю. Липа). Обґрунтування національної 

території України. Визначення місця України у „велепросторі” європейських 

держав (Р. Димінський, А. Синявський; В. Кубійович). 

 

Семінарське заняття № 4. 

Історичні особливості формування і розвитку політико-географічного 

та геополітичного знання в Україні у класичний та новий період 

1. Періодизація розвитку політичної географії України. 

2. Політико-географічні уявлення: 

 Антський період. 

 Давньоруський період. 

 Період визвольної боротьби українського народу (XVI–XVIII ст.). 

3. Політико-географічні погляди українських вчених у новий період (Тарас 

Шевченко, Микола Костомаров, Павло Чубинський, Михайло Драгоманов, 



Іван Франко, Юліан Бачинський, Микола Міхновський, Михайло 

Грушевський, Дмитро Донцов). 

Література для підготовки:  [4, c. 365 – 399]. 

 

Семінарське заняття № 5. 

Становлення української політико-географічної думки  у новітній 

період 
1. Особливості української політико-географічної думки у новітній період. 

2. Політико-географічні та геополітичні ідеї С. Рудницького. 

3. Напрямки розвитку політико-географічної думки. 

3.1. Національна територія та кордони України (В. Ґеринович, В. Кубійович, 

С. Рудницький). 

3.2. Обґрунтування політико-географічного та геополітичного положення 

України (С. Рудницький, В. Кубійович, В. Геринович, В. Садовський, 

М. Кордуба, В. Кучабський, С. Томашівський, Ю. Липа). 

3.3. Місце України у «великопросторі» Європи (Р.  Димінський, Ю. Липа, 

Л. Биковський). 

Література для підготовки: Базова:  [4, c. 387–391, 394, 399–403 (1 

питання), 422-439 (2 питання), 496-500, 507-525 (питання 3.1; 3.2)]. 

Додаткова:  

1. Вісьтак О. Обґрунтування політико-географічного і геополітичного 

положення України галицькими ученими у 20-30-х роках ХХ ст. / Праці НТШ. Т. 

ХІ. Матеріяли Міжнар. наук. конференції «Актуальні проблеми географічного 

українознавства на зламі тисячоліть» (до 100-річчя від дня народження 

Володимира Кубійовича). – Львів, 2003.  – С. 222–228 (питання 3.2). 

2. Вісьтак О. Геополітичне місце України у концепціях про велепростірне 

господарство (перша половина ХХ ст.) / Сучасні проблеми і тенденції розвитку 

географічної науки: Матеріали міжнар. конференції до 120-річчя географії у 

Львівському університеті. – Львів, 2003. – С. 80–83 ( питання 3.3). 

3. Дністрянський М. Поняття нації в українській суспільно-географічній і 

громадсько-політичній думці першої половини ХХ ст. / Праці НТШ. Т. ХІ. 

Матеріяли Міжнар. наук. конференції «Актуальні проблеми географічного 

українознавства на зламі тисячоліть» (до 100-річчя від дня народження В. 

Кубійовича).–Львів, 2003. – С. 144 – 146 (питання 1). 

4. Шаблій О. Особливості формування новітньої української суспільної 

географії / Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія. – Львів, 2007. – 

С. 7–16 (питання 1). 

 

Тема 4. Територія у політичній географії 

Поняття території у політичній географії. Політико-географічна геоторія. 

Політико-географічне розуміння території. Політико-географічні властивості 

території. Політиико-географічне відношення території. Політико-географічні 

територіальні процеси. Держава і простір. Юридичні характеристики території. 

Безпека території: політико-географічна правова безпека, соціально-економіко-

географічна безпека, еколого-географічна  безпека, культурно-географічна 

безпека. Державна територія: сухопутна територія, водний простір: внутрішні і 

територіальні води; територія мирного проходження, прилеглі зони, 



континентальний шельф; повітряний простір, умовна територія.  Міжнародні 

території: відкрите море, Антарктична територія. Міжнародні ріки, протоки і 

канали. Територія із змішаним режимом. Території дії виключних законів: 

виключна (морська) економічна зона; виключні положення держави: 

надзвичайний стан, воєнне положення, осадне положення; Нейтральні території. 

Екстериторіальність, Оренда території.  

 

Семінарське заняття 6. 

Територія у політичній географії 

1. Поняття території у політичній географії. 

 Політико-географічне розуміння території. 

 Політико-географічні властивості території.  

 Політико-географічне відношення території.  

 Політико-географічні територіальні процеси. 

2. Держава і простір. Юридичні характеристики території. 

3. Державна територія: сухопутна територія, водний простір: внутрішні і 

територіальні води; територія мирного проходження, прилеглі зони, 

континентальний шельф; повітряний простір, умовна територія. 

4. Міжнародні території: відкрите море, Арктична та Антарктична території,  

міжнародні ріки, протоки і канали. 

5. Територія із змішаним режимом. Території дії виключних законів: виключна 

(морська) економічна зона; виключні положення держави: надзвичайний стан, 

воєнне положення, осадне положення.  

6. Безпека території.  

  Поняття безпеки у сучасній політичній географії та геополітиці. 

  Політико-географічна правова безпека. 

  Просторова безпека. 

  Соціально-економіко-географічна безпека. 

  Еколого-географічна безпека. 

  Культурно-географічна, вкл. інформаційну, безпека. 

Література для підготовки: Базова: [3, с. 148–217; 4, c. 102–119]. 

Додаткова:  

1. Міжнародне право / [за ред. М. В. Буроменського]. – K., 2005. – С. 94–

126. 

 

Тема 5. Політико-географічна лімологія 

Географічна лімологія: основні поняття і терміни: державний кордон, 

орографічні кордони, астрономічні кордони, математичні кордони, делімітація, 

демаркація, редемаркація. Традиційні  підходи і методи географічних досліджень 

державних кордонів: історико-картографічний підхід; класифікаційний підхід; 

функціональний підхід; географо-політологічний підхід. Новітні підходи і методи 

географічних досліджень державних кордонів: світосистемно-ідентичний 

(дослідження кордонів через призму концепцій світових систем і ідентичності) 

підхід, геополітичний підходи, кордон як соціальне представлення; кордон в у 

контексті: Політика – Сприйняття (рецепція) – Практика (ПСП); Екополітичний 



підхід. Поняття прикордоного простору. Типологія кордонів і прикордонного 

простору. Транскордонні райони. Неконтрольовані території. 

 

Семінарське заняття 7. 

Кордон у політичній географії 

1. Поняття кордону у політичній географії. 

2. Традиційні підходи до вивчення кордонів.  

2.1. Історико-картографічний підхід. 

2.2. Класифікаційний підхід. 

2.3. Функціональний підхід. 

2.4. Географо-політологічний підхід. 

3. Новітні підходи до вивчення кордонів. 

3.1. Світосистемно-ідентичний підхід. 

3.2. Геополітичний підхід. 

Література для підготовки: [1, с. 301–331; 2, c. 365–369]. 

 

Тема 6. Географія політичної боротьби і виборів 

Політичні партії та партійні системи. Типологія політичних партій. Головні 

риси історії формування політичних партій. Суспільні рухи та громадсько-

політичні об’єднання. Сучасні політичні партії та суспільно-політичні рухи в 

Україні.  Електоральна географія. Основні теорії західної електоральної географії. 

Аналіз політичної ситуації. Типологія виборів. Типи виборчих систем. Політична 

поведінка населення. Мажоритарні системи. Напівпропорційні системи. 

Пропорційні системи. Змішані системи.  Географія політичного протесту. 

 

Тема 7. Глобальні політико-географічні процеси і структури 

Етапи формування політичної карти світу.  Імперії і колонії.  Післявоєнний 

біполярний світ – постбіополярний світ. Міжнародні організації, альянси, угоди. 

Транснаціональні корпорації і їх роль в світі.  Недержавні утворення на карті 

світу. Глобальні і регіональні проблеми на політичній карті світу. 

 

Тема 8. Сучасний розвиток геополітики 

Стратегія анаконди. Теорія доміно. Концепція „динамічного стримування” 

Коліна Грея. Ідея „Третього світу” як альтернативу „Півночі”. Атомна 

дипломатія Г. Алперовця. Доктрина Брежнєва. Докрина Д. Майнінга  „Два блоки 

– дві культури”. Геополітика в сучасній Європі: нові праві, група „Геродота”. 

Внесок у розвиток геополітики П. Галуа, Й. Галтунґа. Теорія мондіалізму Г. 

Кіссенджера. Доктрина „Великої Шахівниці” З. Бзежінського. Поняття світового 

порядку. Визначення світового порядку К. Ясперсом. Складові світового 

порядку. О. Тоффлера та  особливості сучасного світового порядку і їх 

геополітична детермінованість. Концепція мондалізму. Концепція нового 

світового порядку Римського клубу. Геополітичні погляди Ф. Фукуями. 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Теоретичні засади 

політичної географії 

8 2 2   4       

Тема 2. Особливості 

історичного розвитку 

політичної географії 

21 2 4   15       

Разом–зм. модуль 2 29 4 6   19       

Змістовий модуль 2.  

Тема 3. Розвиток 

політико-географічних 

ідей в Україні 

15 2 4   9       

Тема 4. Територія у 

політичній географії 

9 2 2   5       

Тема 5. Політико-

географічна лімологія 

9 2 2   5       

Тема 6. Географія 

політичної боротьби і 

виборів 

2 1    1       

Тема 7. Глобальні 

політико-географічні 

процеси і структури 

2 1    1       

Тема 8. Сучасний 

розвиток геополітики 

9 2    7       

Разом–зм. модуль 2 46 10  8   28       

Індивідуальне дослідницьке завдання 

Разом–інд. досл. завд 15    15        

Усього годин 90 14 14  15 47       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи політичної географії 2 

2 Становлення політичної географії як науки у світі 2 

3 Новітня політична географія 2 

4 Історичні особливості формування і розвитку політико-географічного 

та геополітичного знання в Україні у класичний та новий період 

2 

5 Становлення української політико-географічної думки у новітній період 2 

6 Територія у політичній географії 2 

7 Кордон у політичній географії 2 

 Разом 14 

 

6. Теми практичних  занять 

 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

– – – 



7. Теми лабораторних  занять 

 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

– – – 

 

8. Самостійна робота 

 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Підготовка до семінарських занять 28 

2 Ознайомлення з матеріалом наступної теми до лекції  7 

3 Підготовка до письмових опитувань по темах змістовних модулів 12 

 Разом 47 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Індивідуальне дослідницьке завдання пропонується студентам у двох 

рівноцінних видах: реферат за пропонованою темою або реферування 

літератури.  

Тематика узгоджується із студентами на перших двох семінарських 

заняттях.  Індивідуальне завдання виконується на стандартних листках формату 

А-4, чорнилом одного кольору (синього або чорного). Поля: зверзу, знизу, 

справа–1,5 см, зліва–2,5 см. 

Для реферату – обсяг 10–12 рукописних сторінок основного тексту, також 

титульна сторінка, зміст, перелік використаних джерел (не менше трьох позицій, 

обов’язкові посилання в тексті), додатки (зокрема, ілюстративний матеріал).  

Для реферування літератури – обсяг 7–9 рукописних сторінок основного 

тексту, також титульна сторінка та ін. Орієнтовна структура: 1) реферування 

запропонованої для опрацювання праці політико-географічної тематики - 

змістовний, з цитуванням найважливіших думок – 5-7 ст.; 2) подання науково 

обґрунтованого власного бачення та розуміння проблеми, яка висвітлюється в 

публікації – 3 ст. 

Термін здачі робіт – до 15 грудня 2009 року. 

 

Пропоновані теми рефератів  

 

1. Проблеми визначення об’єкта та предмета політичної географії. 

2. Проблеми визначення змісту політичної географії. 

3. Структура політичної географії, завдання та функції політичної географії. 

4. Функції політичної географії в умовах сучасних суспільних змін в Україні. 

5. Зв’язки політичної географії з іншими науками. 

6. Геополітика як наукова концепція. 

7. Культурно-психологічний аспект геополітики. 

8. Концептуальний аспект геополітики. 

9. Трактування  “геополітики хаосу” І. Рамона. 

10. Реалістична та ідеалістична традиції в геополітиці. 

11. Політична географія і геостратегія. 

12. Політична географія і геоекономіка. 



13. Проблеми періодизації розвитку політичної географії. 

14. Геодетерміністичний аспект розвитку політичної географії. 

15. Економічний детермінізм у розвитку політичної географії. 

16. Погляди Н. Макіавеллі: політико-економічні аспекти. 

17. Квазінауковий період розвитку політичної географії. 

18. Ф. Ратцель і його “Політична географія”. 

19. Внесок Р. Челлена у розвиток політичної географії і геополітики. 

20. Геополітичні та політико-географічні ідеї К. Гаусгофера. 

21. Геополітичні ідеї А. Мегана. 

22. Геополітична концепція Г. Маккіндера. 

23. Геополітичні ідеї К. Шмітта. 

24. Геополітичні ідеї І. Боумена. 

25. Геополітичні ідеї К.Грея. 

26. Геополітична модель Н. Спікмена. 

27. Нові загальнонаукові підходи у політичній географії і геополітиці. 

28. Гуманістичний підхід у політичній географії і геополітиці. 

29. Екологічний підхід у політичній географії і геополітиці. 

30. Бігейвіористський підхід у політичній географії і геополітиці. 

31. Політико-географічні та геополітичні ідеї Р. Гартшорна. 

32. Політико-географічні та геополітичні ідеї  П. Тейлора. 

33. Політико-географічні та геополітичні ідеї Дж. Готтмана. 

34. Політико-географічні та геополітичні ідеї Соколовського. 

35. Політико-географічні та геополітичні ідеї Д. Майнінга. 

36. Політико-географічні та геополітичні ідеї С. Когена. 

37. Політико-географічні та геополітичні ідеї групи “нові праві”. 

38. Політико-географічні та геополітичні ідеї “групи Геродота”. 

39. Японські геополітичні ідеї. 

40. Особливості французької геополітичної думки. 

41. Іконографія держави як напрямок політичної географії. 

42. Політико-географічні та геополітичні ідеї С. Гантінгтона. 

43. Політико-географічні та геополітичні ідеї З. Бжезінського. 

44. Політико-географічні та геополітичні ідеї О. Дугіна. 

45. “Промосковська” геополітична доктрина в Україні. 

46. “Західна” геополітична доктрина в Україні. 

47. Північно-південна геополітична доктрина в Україні (балто-чорноморська). 

48. Південна геополітична доктрина в Україні (чорноморська). 

49. Геополітичні доктрини Росії: Теорія “Третього Риму” і Панславізм. 

50. Геополітичні доктрини Росії: Євразійство і Правозахисна. 

51. Польські геополітичні доктрини. 

52. Сучасна геополітична доктрина України. 

53. Атлантизм як напрямок сучасної геополітичної думки. 

54. Мондіалізм та неомондіалізм як напрямок сучасної геополітичної думки. 

55. Неоєвразійство як напрямок сучасної геополітичної думки. 

56. Глобалізм як напрямок сучасної геополітичної думки. 

57. Теорія “світових систем” І. Валлерстейна та політична географія. 

58. Концепції держави у політичній географії. 

59. Політико-географічне положення як науковий термін. 



60. Сучасна геополітична доктрина США. 

61. Росія у системі геополітичних та геостратегічних відносин. 

62. Геополітичні виміри Європейського Союзу. 

63. Геополітична модель сучасної ФРН. 

64. Геополітики та геостратегія Китаю. 

65. Геополітика Японії. 

66. Геополітика країн Близького Сходу. 

67. Конструювання простору: політико-географічні аспекти. 

68. Концепція мультикультуралізму: політико-географічні аспекти. 

69. Концепція територіальності: політико-географічні аспекти. 

70. Політико-географічний вимір простору. 

71. Індивідуальна та колективна ідентичність: політико-географічні аспекти. 

72. Етнічна та національна (політична) ідентичність: політико-географічні 

аспекти. 

73. Політична та регіональна ідентичність: політико-географічні аспекти. 

74. Галичина у політико-географічному просторі: український та європейський 

контекст. 

75. Закарпаття у політико-географічному просторі: український та європейський 

контекст. 

76. Політико-географічний вираз універсалізму. 

77. Проблема масштабу у політичній географії. 

78. Концепція місця (J. Agnew) та контекстуальний підхід у політичній географії. 

79. Проблема методів дослідження у політичній географії. 

80. Субдержавні територіально-політичні системи: поняття, види, функції. 

81. Наддержавні територіально-політичні системи: поняття, види, функції. 

82. Роль держави як територіально-політичні системи в умовах глобалізації. 

83. Історико-картографічний підхід при політико-географічному вивченні 

кордонів (Ж. Ансель, Дж. Мінгі). 

84. Класифікаційний підхід при політико-географічному вивченні кордонів (М. 

Фуше). 

85. Кордони та ідентичності: політико-географічні аспекти (М. Фуше). 

86. Примордіалістські теорії нації: політико-географічні аспекти (Гумільов, К. 

Маркс, В. Ленін). 

87. Інструменталістські теорії нації: політико-географічні аспекти (Барт, 

Тішков). 

88. Регіональні ідентичності в Україні: політико-географічні аспекти. 

89. Шляхи формування держав: теоретичні аспекти. 

90. Формування української держави: досвід 1991–2006 рр. 

91. Українсько-польський кордон: генезис, морфологія, сучасні проблеми. 

92. Українсько-білоруський кордон: генезис, морфологія, сучасні проблеми. 

93. Українсько-російський кордон: генезис, морфологія, сучасні проблеми. 

94. Українсько-молдовський кордон: генезис, морфологія, сучасні проблеми. 

95. Українсько-румунський кордон: генезис, морфологія, сучасні проблеми. 

96. Українсько-словацький кордон: генезис, морфологія, сучасні проблеми. 

97. Українсько-угорський кордон: генезис, морфологія, сучасні проблеми. 

98. Політико-географічна специфіка морських кордонів. 

99. Україна та ЄС: політико-географічні аспекти. 



100. Україна та США: політико-географічні аспекти. 

101. Політико-географічні  аспекти українсько-російських відносин. 

102. Україна та держави Центрально-Східної Європи. 

103. Міжнародна співпраця і режим кордонів України. 

104. Неконтрольовані державами території: політико-географічні аспекти. 

 

Пропоновані праці для реферування  

1. Геринович В. Ім’я України; Географічне положення України; Границі 

України; Форма українського етнографічного організму / [А, с. 224 – 245]. 

2. Кубійович В. Українські землі як ціле; Поділ земель, де живуть українці, 

на географічні країни / [А, с. 355 – 392]. 

3. Волобуєв-Артьомов М. До проблеми української економіки / [А, с. 539 – 

585]. 

4. Липа Ю. Чорноморська доктрина / [А, с. 941 – 970]. 

5. Биковський Л. Великодержавні проблеми України; Україна над океаном  

/ [А, с. 986 – 1003]. 

6. Зінківський Т. Молода Україна, її становище і шлях / [Б, с. 33 – 46]. 

7. Франко І. Ukraina irredenta / [Б, с. 48 – 61]. 

8. Франко І. Що таке поступ? / [Б, с. 80 – 98]. 

9. Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова / [Б, с. 98 – 110].  

10. Липинський В. Листи до братів – хліборобів: Про ідею і організацію 

українського монархізму: Про політику як умілість вибору / [Б, с. 455 – 477]. 

11. Липинський В. Листи до братів – хліборобів: Про ідею і організацію 

українського монархізму: Наша орієнтація / [Б, с. 370 – 404]. 

12. Бачинський Ю. Ukraina irredenta (по поводу еміграції); Большевицька 

революція і Українці / [Б, с. 112 – 124]. 

13. Міхновський М. Самостійна Україна / [Б, с. 126 – 135]. 

14. Міхновський М. Робітнича справа в програмі Української Народної 

Партії; Справа української інтелігенції в програмі УНП / [Б, с. 138 – 154]. 

15. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / [Б, с. 178 – 189]. 

16. Грушевський М. Вільна Україна / [Б, с. 202 – 217]. 

17. Грушевський М. Якої ми хочемо автономії і федерації / [Б, с. 217 – 230]. 

18. Грушевський М. На порозі нової України / [Б, с. 230 – 260].  

19. Винниченко В. Відродження нації. Ч. І., ІІ / [Б, с. 272 – 301]. 

20. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення / [Б, с. 301 – 315]. 

21. Кучабський В. Первні нинішньої нашої національної політичної 

структури; Політичні конечності / [Б, с. 479 – 491].  

22. Липа Ю. Призначення України / [Б, с. 650 – 671]. 

23. Дністрянський С. Загальна наука права і політики / [Б, с. 689 – 702]. 

24. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? –Р.І–V / [В, с.36 – 

56]. 

25. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? – Р. VІ – IX / [В, 

с. 56 – 92]. 

26. Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії. – 

Р. 1 – 5 / [В, с. 94 – 129]. 

27. Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії. – 

Р. 6 – 9 / [В, с. 129 – 186]. 



Література для реферування  

А. Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / Упор. Та автор 

біографічних статей проф. О. Шаблій. – Львів, 2007.  

Б. Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. 

Семківа О. І. – Львів, 1996.   

В. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? / Упорядник 

проф., д-р геогр. Наук О. І. Шаблій. – Львів, 1994. 

 

10. Методи контролю 

 

1. Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі 

доповідей за темою заняття. 

2. Оцінювання знань студентів, їхньої активності на семінарському заняття 

через доповнення до доповідей, участь в обговоренні. 

3. Поточна перевірка знань по окремих темах у вигляді тестових опитувань 

на семінарських заняттях. 

4. Виконання студентами індивідуального дослідного завдання за 

узгодженими темами. 

5. Написання студентами письмових опитувань за змістовними модулями. 

6. Підсумкове опитування по дисципліні у вигляді семестрового іспиту. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Види діяльності студентів, що оцінюються: 

− доповідь на семінарському занятті – максимально 7 балів (три доповіді 

протягом семестру, дві – протягом занять першого модуля, одна – протягом 

другого); 

− доповнення, активність на семінарському занятті – максимально 2 бали 

за тему; 

− письмове опитування за темами змістовного модуля – максимально 15 

балів за перше та 10 балів за друге; 

− індивідуальне дослідницьке завдання – максимально 1- балів; 

− залікове підсумкове опитування – максимально 30 балів. 

 

Структура 

курсу 

Вид роботи студента, максимальна кількість балів за її 

виконання 
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Тема 1 7 2 - - - 

28 
Тема 2  4 - - - 

Письмове 

опитування 
  15   
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Тема 3 7 4 - - - 

32 

Тема 4  2  - - 

Тема 5 7 2 - - - 

Тема 6    - - - 

Тема 7   - - - 

Письмове 

опитування 
  10 - - 

Індивідуальне дослідницьке завдання 10  10 

Іспит 30 30 

Сума балів за 

видами роботи 
21 14 25 10 30 100 

 

12. Методичне забезпечення 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Колосов В. А. Геополитика и политическая география / В. А. Колосов, 

Н. С. Мироненко. – М.: Аспект Пресс, 2005.  

2. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: навч. посібник / О. Г. Топчієв. 

– Одеса: Астропринт, 2001. 

3. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: підручник / 

О. І. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.–444 с. 

4. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / 

О. І. Шаблій. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001.  

 

Допоміжна 

1. Голиков А. П. Вступ до економічної і соціальної географії / 

А. П. Голиков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К.: Либідь, 1997. 

2. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України: навч. 

Посібник / М. С. Дністрянський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. 

3. Міжнародне право / [за ред. М. В. Буроменського]. – K., 2005. 

 

14. Інформаційні ресурси 

 

1. Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, періодичні 

видання // http://science.crimea.edu/zapiski/zapis_ser.html 

2. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. 

Гнатюка, періодичні видання // http://library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku.djvu 

3. Законодавство України // www.rada.gov.ua  

http://science.crimea.edu/zapiski/zapis_ser.html
http://library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku.djvu
http://www.rada.gov.ua/

