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Консультації по курсу
відбуваються

щопонеділка, 14:00-15:50 год.
м. Львів, вул. Дорошенка, 41, географічний факультет, ауд. 56.
Також можливі он-лайн консультації через Zoom або Microsoft Teams.
Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну
пошту викладача.

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography

Інформація про курс Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів
теоретичних знань про геопросторову організацію політичної сфери
суспільства.
Зокрема дисципліна охоплює питання, що розкривають історію
становлення політичної географії, формування політичної карти світу,
політико-географічні особливості державної території та державних
кордонів, проблеми міжнародної співпраці, теоретичні основи
геоконфліктології та географію міжнародних конфліктів у світі, а також
питання електоральної географії. У курсі представлено огляд сучасних
політико-географічних та геополітичних концепцій.

Коротка анотація курсу Дисципліна «Політична географія» є нормативною дисципліною з
спеціальності 106 Географія для освітньо-професійної програми
«Географія», викладається у 8 семестрі в обсязі 3 кредити (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі курсу Мета курсу: оволодіти знаннями з політичної географії, вивчити
методику географічного дослідження політичної сфери суспільства на
різних територіальних рівнях, від локального до глобального,
опанувати методику політико-географічної характеристики держави.

Література для
вивчення дисципліни

Основна література:
1. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України:
навч. посібник / М. С. Дністрянський. – Тернопіль: Навчальна
книга – Богдан, 2010.

2. Політична географія і геополітика : навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. – Київ : Либідь, 2007. – 256 c.

3. Трохимчук С.В., Федунь О.В. Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

4. Окунев И. Ю. Политическая география. Учеб. пособие для вузов / И.
Ю. Окунев. – Москва: Аспект Пресс, 2019.

mailto:iryna.hudzelyak@lnu.edu.ua


5. Пирожник И. И. Проблемы политической географии и геополитики :
Учебное пособие / И. И. Пирожник. – Минск: БГУ, 2004.

1. Повний список літератури:
2. https://lnueduua-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iryna_hudzelyak_lnu_edu_ua/Ed4SZUrg
A61Cog4cNKjt45oB2PULjsxcEUPsPniC9nmoaw?e=kAUML2

Тривалість курсу 90 год.
Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин

практичних та семінарських занять та 58 годин самостійної роботи
Обсяг курсу

(заочна форма)
14 годин аудиторних занять. З них 10 годин лекцій, 4 години
практичних робіт. 76 годин самостійної роботи

Очікувані результати
навчання

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

– трактування об’єкту та предмету політичної географії, місце у
системі наук, структуру політичної географії;

– історію формування політичної географії у світі та Україні;
– поняттєво-термінологічний апарат політичної географії;
– політичну карту світу та процеси, які відбуваються;
– суб’єкти політичної карти світу: держави,інтеграційні об’єднання,
міжнародні організації, у тім числі природоохоронного спрямування;

– суть політико-географічних і геополітичних концепцій та теорій;
– методологію політико-географічних досліджень;
вміти:

– окреслювати предметну сферу дослідження політичної географії;
– аналізувати сучасні тенденції формування політичної карти світу;
– давати політико-географічну характеристику конкретної території на
основі набутих знань з різних галузей географії, історії та розуміння
базових світоглядних концепцій;

– аналізувати електоральні процеси в державі;
– пояснювати причини воєнно-політичних конфліктів та оцінювати їх
наслідки;

– обґрунтовувати геостратегію держави;
– користуватися геоінформаційними ресурсами для пошуку
інформації, орієнтуватися в потоці політико-географічної інформації
та критично її аналізувати;

– інтерпретувати глобальні політичні індекси;
– відстоювати принципи громадянського суспільства і правової
держави.

Ключові слова Політична сфера суспільства, політична карта світу, держава, кордони,
країна, геополітика

Формат курсу Очний/ заочний
Теми У формі «Структура курсу»

Підсумковий контроль,
форма

Залік в кінці семестру,
тести

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з Основ
суспільної географії, Історії географії, Географії населення,
Регіональної економічної і соціальної географії, Філософії, Політології,
Історії України, Історії української культури, Іноземної мови, достатніх
для розуміння категоріального апарату та набуття нових знань і



навиків.
Навчальні методи та
техніки, які будуть

використовуватися під
час викладання курсу

Лекції з презентаціями, виконання практичних завдань та їх публічний
захист, семінари у формі доповідей та дискусій з проблемних питань,
виконання ІНДЗ, усне і письмове опитування, тестування.

Необхідне обладнання Аудиторія, проектор, ноутбук, екран, доступ до інтернету,
Office 365

Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
• практичні роботи і семінарські заняття (8 занять): 56% семестрової
оцінки;
максимальна кількість балів – по 7 за виконану і захищену роботу або
доповідь на семінарському занятті; додатково оцінюється участь у
дискусії;
• контрольні заміри (2): 30% семестрової оцінки;
максимальна кількість балів за модульне письмове опитування – 15.
• ІНДЗ: 14% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 14.
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.
Відвідування занять. Обов’язкова присутність студентів на лекціях і
практичних та семінарських заняттях.
Політика щодо дедлайнів та перескладання. Практичні роботи, які
здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на
нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається лише за наявності
поважних причин (наприклад, лікарняний).
Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань
на використані джерела, фабрикування джерел, списування будуть
вважатися випадками академічної недоброчесності. Виявлення ознак
академічної недоброчесності в практичній роботі студента є підставою
для її незарахуванння.
Списування під час модульного опитуванння заборонені.

Питання до заліку чи
екзамену

1. Об’єкт, предмет та структура політичної географії.
2. Методи політико-географічних досліджень.
3. Поняття про політичну сферу суспільства.
4. Етапи розвитку політичної географії як науки.
5. “Політична географія” Ф. Ратцеля
6. Внесок Р. Челлена у розвиток політичної географії і геополітики.
7. Геополітичні і політико-географічні ідеї К. Гаусгофера.
8. Геостратегічні, геополітичні та політико-географічні ідеї А.

Мегана.
9. Геостратегічні, геополітичні та політико-географічні ідеї

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

Н.Спайкмена.
11. Геостратегічні, геополітичні та політико-географічні ідеї

Р.Гартшорна.
12. Політична карта світу як наукова категорія.
13. Періоди формування політичної карти світу.
14. Сучасна територіально-політична організація світу.



15. Поняття держави. Ознаки державності.
16. Головні форми політичної організації держав.
17. Державне правління, державний устрій
18. Типи федерацій.
19. Держави у складі Співдружності Націй.
20. Типи політичних систем.
21. Концепції держави в політичній географії.
22. Роль держави як територіально-політичної системи в умовах

глобалізації.
23. Несамоуправні території на політичній карті світу.
24. Наддержавні територіально-політичні системи: поняття, види,

функції.
25. Міжнародні організації. Їх роль у глобальній політичній системі.
26. Діяльність міжнародних організацій природоохоронної сфери.
27. Поняття державної території, її елементи.
28. Зовнішні морфологічні ознаки.
29. Політико-географічне положення держави.
30. Форма і розміри державної території.
31. Внутрішні елементи морфології державної території.
32. Типи столиць.
33. Політико-географічна лімологія: предмет дослідження.
34. Наукові підходи дослідження державних кордонів.
35. Класифікація кордонів.
36. Поняття про транскордонний регіон та прикордонну співпрацю.
37. Морфологічні моделі держав.
38. Предмет дослідження геоконфліктології.
39. Типологія конфліктів.
40. Прикордонні конфлікти.
41. Гібридна війна.
42. Сепаратизм у сучасному світі.
43. Етапи становлення міжнародних організацій.
44. Глобальні міжнародні організації.
45. Регіональні міжнародні організації.
46. Спеціалізовані міжнародні організації.
47. Міжнародні неурядові організації
48. Електоральна географія: об’єкт та предмет дослідження.
49. Типи виборчих систем.
50. Географічні чинники електоральної поведінки.
51. Географія представництва.
52. Електоральне районування України.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.



Структура курсу

Тиж. Тема, план, короткі тези
Форма
діяль-
ності

Література. Ресурси в інтернеті

Завдання,
ауд. год./год.
самост. роботи
(ауд. год. заочна

форма)

Термін
вико-
нання

1 Теоретичні засади
політичної географії
1. Об’єкт політичної
географії – політична
сфера суспільства.
2. Предмет політичної
географії.
3. Головні категорії.
4. Структура політичної
географії.
5. Зв’язки політичної
географії з іншими
науками.

Лекція 1. Дністрянський М. С. Політична
географія та геополітика України: навч.
посібник / М. С. Дністрянський. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2010.
2. Політична географія і геополітика :
навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. –
Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
3. Трохимчук С.В., Федунь О.В.
Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

Опрацювати
питання лекції.

2/3
(1 год.)

2
тижні

2 Історія розвитку
політичної географії в
Україні

Семіна
рське
заняття

1.Дністрянський М. С. Політична
географія та геополітика України: навч.
посібник / М. С. Дністрянський. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2010.

Вивчити головні
етапи розвитку
політичної
географії в

Україні. Знати
ключові ідеї та
положення

наукових праць
українських
політико-
географів.

2/5
(0,5 год.)

2
тижні

3 Історія розвитку
політичної географії у
світі
1. Протонауковий
період.
2. Квазінауковий
період.
3. Науковий період.
4. Новітня політична
географія

Лекція 1. Дністрянський М. С. Політична
географія та геополітика України: навч.
посібник / М. С. Дністрянський. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2010.
2. Політична географія і геополітика :
навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. –
Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
3. Трохимчук С.В., Федунь О.В.
Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

Опрацювати
питання лекції.

2/3
(1 год.)

2
тижні

4 Політико-географічна
характеристика Європи

Прак-
тична
робота

1.Геффернен М. Значення Європи.
Географія та геополітика : [пер. з англ.] /
М. Геффернен. – Київ : Дух і Літера,
2011. – 462, [2] c.
2.Америка і Європа у сучасних
міжнародних трансформаціях.
Монографія. / Макаренко Є.А., Погорська

Описати політико-
географічну

ситуацію у Європі.
Здійснити

порівняльний
аналіз політико-
географічного

2
тижні

http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/ЗМІСТ_монографія_колективна.pdf
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/ЗМІСТ_монографія_колективна.pdf
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/ЗМІСТ_монографія_колективна.pdf


І.І., Рижков М.М. та ін. – К. : Центр
вільної преси, 2014. – 472 с.

положення двох
країн. Оцінити

динаміку
інтеграційних

процесів у Європі.
Провести
політико-
географічну

регіоналізацію у
Європі.
2/5

(0,5 год.)
5 Глобальні політико-

географічні процеси і
структури
1. Поняття політичної
карти світу.
2. Етапи формування
політичної карти світу.
3. Сучасна політична
карта світу.
4. Головні форми
політичної організації
держав.

Лекція 1. Дністрянський М. С. Політична
географія та геополітика України: навч.
посібник / М. С. Дністрянський. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2010.
2. Політична географія і геополітика :
навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. –
Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
3. Трохимчук С.В., Федунь О.В.
Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

Опрацювати
питання лекції.

2/3
(2 год.)

2
тижні

6 Політико-географічна
характеристика
Північної Африки та
Близького Сходу

Прак-
тична
робота

1.Близький Схід і Північна Африка як
сфера інтересів України : аналіт. доп. / за
ред. О. В.Литвиненка. Київ : НІСД, 2020.
85 с.

Описати політико-
географічну
ситуацію у

Північній Африці і
Близькому Сході.

Дати оцінку
внутрішніх і
міждержавних
конфліктів у

регіоні. Оцінити
енергетичний і
політичний

потенціал регіону.
2/4

(0,5 год.)

2
тижні

7 Територія у політичній
географії
1. Поняття території у
політичній географії.
2. Державна територія та
її елементи.
3. Зовнішні морфологічні
елементи держави.
4. Внутрішні елементи
морфології.

Лекція 1.Дністрянський М. С. Політична
географія та геополітика України: навч.
посібник / М. С. Дністрянський. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2010.
2.Політична географія і геополітика :
навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. –
Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
3. Трохимчук С.В., Федунь О.В.
Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

Опрацювати
питання лекції.

2/3
(1 год.)

2
тижні

8 Політико-географічна
характеристика Азії та
Тихоокеанського регіону

Прак-
тична
робота

1.Політична географія і геополітика :
навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. –
Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
2.Трохимчук С.В., Федунь О.В.
Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

Описати політико-
географічну

ситуацію в Азії та
Тихоокеанському
регіоні. Оцінити
потенціал Китаю в

світовій

2
тижні

http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/ЗМІСТ_монографія_колективна.pdf
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/ЗМІСТ_монографія_колективна.pdf


економічній і
політичній
системі.

Охарактеризувати
регіональну
інтеграцію

держав. Здійснити
типологію держав
за цивілізаційними

ознаками та
геополітичним
потенціалом.

2/4
(0,5 год.)

9 Політико-географічна
лімологія
1. Об’єкт і предмет
географічної лімології.
2. Підходи і методи
географічних досліджень
державних кордонів.
3. Класифікація кордонів.
4. Поняття
прикордонного і
транскордонного регіону.
5. Морфологічні моделі
держав.

Лекція 1.Дністрянський М. С. Політична
географія та геополітика України: навч.
посібник / М. С. Дністрянський. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2010.
2.Політична географія і геополітика :
навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. –
Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
3. Трохимчук С.В., Федунь О.В.
Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

Опрацювати
питання лекції.

2/3
(1 год.)

2
тижні

10 Політико-географічна
характеристика Америки

Прак-
тична
робота

Америка і Європа у сучасних
міжнародних трансформаціях.
Монографія. / Макаренко Є.А., Погорська
І.І., Рижков М.М. та ін. – К. : Центр
вільної преси, 2014. – 472 с.

Описати політико-
географічну
ситуацію в

Америці. Виявити
особливості

внутрішньорегіона
льних

інтеграційних
процесів. Оцінити

військовий,
економічний та
політичний

потенціал США у
світі.
2/4

(0,5 год.)

2
тижні

11 Електоральна географія
1. Об’єкт і предмет
електоральної географії.
2. Типи виборчих систем.
3. Політична поведінка
населення.
4. Політичні партії та
партійні системи.
5. Суспільні рухи та
громадсько-політичні
об’єднання.
6. Методика
географічного аналізу і
картографування
електоральних явищ і

Лекція 1.Дністрянський М. С. Політична
географія та геополітика України: навч.
посібник / М. С. Дністрянський. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2010.
2.Політична географія і геополітика :
навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. –
Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
3. Трохимчук С.В., Федунь О.В.
Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

Опрацювати
питання лекції.

2/3
(1 год.)

2
тижні

http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/ЗМІСТ_монографія_колективна.pdf
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/ЗМІСТ_монографія_колективна.pdf
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/ЗМІСТ_монографія_колективна.pdf
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/ЗМІСТ_монографія_колективна.pdf
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/ЗМІСТ_монографія_колективна.pdf


процесів.
12 Політико-географічна

характеристика Африки
Прак-
тична
робота

1.Політична географія і геополітика :
навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. –
Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
2. Трохимчук С.В., Федунь О.В.
Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

Описати політико-
географічну
ситуацію в
Африці. На
картосхемі

відобразити типи
кордонів у регіоні.
Описати причини
внутрішньодержав

них,
прикордонних та
міждержавних
конфліктів.
Оцінити

перспективи
співпраці в рамках

АС.
2/4

(0,5 год.)

2
тижні

13 Геоконфліктологія
1. Поняття
конфлікту. Головні
причини міжнародних
конфліктів.
2. Типологія
міжнародних конфліктів.
3. Типи збройних
конфліктів.
4. Типи
прикордонних конфліктів.
5. Сучасні гібридні
війни у світі.
6. Форми
сепаратистських рухів.

Лекція 1. Капітоненко М.Г. Міжнародні
конфлікти: Навчальний посібник. – К.:
Либідь, 2009. – 352 с.
2.Дністрянський М. С. Політична
географія та геополітика України: навч.
посібник / М. С. Дністрянський. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2010.
3.Політична географія і геополітика :
навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. –
Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
4. Трохимчук С.В., Федунь О.В.
Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

Опрацювати
питання лекції.

2/3
(2 год.)

2
тижні

14 Україна в глобальних
політичних індексах

Прак-
тична
робота

1. Fragile States Index / Fund for Peace,
2019 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-
states-index-2019/
2. Global Peace Index / Institute for
Economics and Peace; Vision of Humanity,
2019 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://visionofhumanity.org/indexes/global-
peace-index/
3. Index of Globalization / KOF Swiss
Economic Institute, 2019 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-
indicators/indicators/kof-globalisation-
index.html
4. KOF Index of Globalization 2019
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-
indicators/indicators/kof-globalisation-
index.html
5. Worldwide Governance Indicators /

Вивчити методику
розрахунку
глобальних
політичних
індексів.

Ознайомитися з
інформаційними

ресурсами
інституцій, які
опрацьовують
політико-
географічні
показники.

Оцінити динаміку
позиції України в

глобальних
політичних
індексах.

2/4
(0,5 год.)

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/
https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html


World Bank, 2019 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
https://info.worldbank.org/governance/wgi/

15 Геополітика
1. Сутність геополітики
як конвергентної науки.
Основні задачі
геополітики.
2. Міжпредметні зв’язки.
3. Геополітична
структура світу. Поняття
світовий порядок.
4. Геополітична стратегія
держави.
5. Геополітичні концепції
ХХ століття.

Лекція 1. Дністрянський М. С. Геополітика:
навч. посібник / М. С. Дністрянський. -
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 436 с.
2. Дністрянський М. С. Політична
географія та геополітика України: навч.
посібник / М. С. Дністрянський. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2010.
3. Політична географія і геополітика :
навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І.
Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. –
Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
4. Трохимчук С.В., Федунь О.В.
Політична географія світу. – К.: Вища
школа, 2007. – 422 с.

Опрацювати
питання лекції.

2/3
(1 год.)

2
тижні

16 Сучасні геополітичні
концепції

Семіна
рське
заняття

1. Геополітика : підруч. для студентів
вищ. навч. закл. / А. І. Кудряченко, Ф. М.
Рудич, В. О. Храмов ; Міжрегіон. акад.
упр. персоналом, Ін-т політ. і етнонац.
дослідж. НАН України. – Київ : МАУП,
2004. – 293 c.
2. Геоекономіка та геополітика
України : навч. посіб. / А. К.
Шидловський, Г. Г. Півняк, М. В. Рогоза,
С. І. Випанасенко. – Дніпропетровськ :
НГУ, 2007. – 282 c.
3. Геополітика : енциклопедія / Є. М.
Суліма, М. А. Шепєлєв, І. П. Білецький
[та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 919 c.
4. Дністрянський М. С. Геополітичні
доктрини і підходи: критичний аналіз
методології: монографія / Дністрянський
М. С. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.
Франка. 2003. – 114 с.

Вивчити головні
ідеї та положення
геополітичних
концепцій ХХ

століття.
Підготуватись до
дискусії стосовно
місця України в
геополітичних
концепціях.

2/4
(0,5 год.)

2
тижні

https://info.worldbank.org/governance/wgi/

