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1. Загальна інформація 

Назва 

дисципліни 

Політична географія 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Викладач (-і) Кобець Юлія Василівна 

Контактний 

телефон 

викладача 

0978420018 

E-mail 

викладача 

kobec.yu@ukr.net 

Формат 

дисципліни 

2.Цикл професійної підготовки 

2.2.Вибіркові дисципліни 

2.2.2.Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг 

дисципліни 

90 годин, 3 кредити ECTS 

Посилання на 

сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=183&id_cou=5603 

Консультації Вівторок 15:00-16:00 

2. Анотація до курсу 

Курс політичної географії світу покликаний сформувати у свідомості студентів наукові уявлення про просторову організацію політичного життя 

суспільства і територіальне співвідношення політичних сил на різних ієрархічних рівнях. Знання з політичної географії світу сприяють розвитку 

світогляду майбутніх кваліфікованих фахівців з міжнародних відносин. Зміст навчальної дисципліни охоплює широке коло питань, серед яких 

найважливішими є: об’єкт, предмет і методи політичної географії, сутність геополітики; історія розвитку політико-географічних та геополітичних 

ідей, головні сучасні концепції; етапи формування та сучасний стан політичної карти світу; політична географія Світового океану; політико-

географічне положення держави, її територія та кордони; форми правління та державного устрою країн світу, їх адміністративнотериторіальний 

поділ; основні положення електоральної географії та її особливості в країнах світу; географія воєнно- політичних конфліктів в окремих регіонах 

світу. 

3. Мета та цілі курсу  

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=183&id_cou=5603
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Мета -  формування систематизованого цілісного уявлення про закономірності розвитку політо- і соціосфери, про просторове 

функціонування політичних систем і соціально-економічних законів на неоднорідному в природному і господарсько-культурному відношенні 

територій сучасного світу, про роль географії в їхньому пізнанні; а також вивчення головних закономірностей існування та динаміки формування 

політичної картини світу, її понятійно-категоріального апарату; світових і вітчизняних політико-географічних, політологічних шкіл, 

геополітичних концепцій і напрямів; політичних феноменів і цінностей: політичної діяльності, політичного процесу, політичної влади, 

політичного режиму, політичної системи, політичного лідерства, політичного конфлікту, політичної культури, демократії, консенсусу, 

громадського суспільства; основних політичних партій, громадських організацій і рухів, суті і функцій держави в політичній системі суспільства, 

сучасних напрямів інтеграційних та геоглобалізаційних процесів. 

 

Завдання : 

 з’ясування загальносвітових закономірностей, основних теоретичних підходів і принципів в політичній географії, усвідомлення основних 

теоретичних положень за великими регіонами світу й України в порівнянні; 

 розкриття сутності політичної географії як навчальної дисципліни, основних понять та категорій політичної географії,  аналіз її проблемних 

областей; 

 набуття студентами вичерпного знання політичної карти світу і окремих історико-географічних регіонів із зазначенням географії "гарячих" 

точок і наголошенням на політико-географічному положенні провідних за різними соціо-економічними ознаками регіонів і держав; 

 засвоєння розгорнутої інформації про форми державного устрою та систему органів державної влади, функції державних кордонів і столиць; 

 вивчення теоретичних підходів у геополітику з акцентом на геополітичне положення України; 

 виявлення впливу геоглобалізаційних процесів на політичну карту світу, державу і окремого громадянина; 

 вивчення і перевірка знань політико-географічної номенклатури тощо. 

4. Компетентності 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у політичній сфері, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосовуванням теорій та методів політичної науки. 

Загальні компетентності. ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК01. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

СКОЗ. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних 

контекстах. 

СК04. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної 

політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності. 

СК06. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.  

5. Результати навчання 
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РН01. Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності. 

РН09. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування 

класичної та сучасної політичної думки. 

РН12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у 

різних контекстах їх функціонування. 

РН13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.  

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 16 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 56 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
8 052 Політологія 4 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Література Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін 

виконанн

я 

Тема 1. Теоретичні засади 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.  

Лекція 

Семінар  
1, c. 239–245;  

2, c. 362–365;  

4, c. 174–191, 214– 220 

 

підготовка 

конспекту 

семінарського 
заняття та 

візуалізованої 

презентації, 10 год 

5 б. 

(вибірков

о, під час 
опитуван

ня на 

семінарі). 

Березень 

2021 р. 
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7. Наукові категорії політичної географії. 

Тема 2. Особливості історичного розвитку 

політичної географії 

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. 

Лекція 
Семінар 

1, c. 34–97, 245–249;  

2, c. 369–375;  

3, с. 360– 377;  

4, c. 191–211 

підготовка 
конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 
презентації, 20 год 

 

 

ІНДЗ 1. Робота з 

першоджерелом 

5 б. 
(вибірков

о, під час 

опитуван

ня на 
семінарі). 

 

 
 

5 б 

Квітень 
2021 р. 

Тема 3. Новітня політична географія  
1. Світова політична географія 1950 – 1970-х 

рр.  

1.1. Проблеми теорії політичної географії.  

1.2. Структурно-функціональний аналіз в 

Лекція 

Семінар 
1, c. 249–282; 3, c. 221–232 підготовка 

конспекту 

семінарського 
заняття та 

візуалізованої 

5 б. 

(вибірков

о, під час 
опитуван

ня на 

Квітень 

2021 р. 



7 

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. 

презентації, 10 год 

 
 

семінарі). 

 

Тема 4. Розвиток політико-географічних 

ідей в Україні 

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). 

Лекція 

Семінар 
4, c. 365 – 399, 496-500, 507-525  

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 

підготовка 

конспекту 
семінарського 

заняття та 

візуалізованої 
презентації, 10 год 

 

ІНДЗ 1. Робота з 

першоджерелом 

5 б. 

(вибірков
о, під час 

опитуван

ня на 
семінарі). 

 

 

5 б 

Квітень 

2021 р. 
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4.Напрямки розвитку політико-географічної 

думки. 4.1. Національна територія та кордони 

України (В. Ґеринович, В. Кубійович, С. 

Рудницький). 4.2. 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). 

Кубійовича). – Львів, 2003. – С. 

222–228. 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. 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. 4. Шаблій О. 

Особливості формування 

новітньої української 

суспільної географії / Новітня 

українська суспільна географія. 

Хрестоматія. – Львів, 2007. – С. 

7–16. 

Тема 5.Територія у політичній географії. 

1.Поняття території у політичній географії.  

2. Держава і простір. Юридичні 

Лекція 

Семінар 
Базова: 3, с. 148–217; 4, c. 102–

119.  

Додаткова: 1. Міжнародне 

підготовка 

конспекту 
семінарського 

5 б. 

(вибірков
о, під час 

Квітень 

2021 р. 
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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 

право / [за ред. М. В. 

Буроменського]. – K., 2005. – С. 

94– 126. 

заняття та 

візуалізованої 
презентації, 10 год 

 

ІНДЗ 3. Робота з 

контурною 

картою 

опитуван

ня на 
семінарі). 

 

5 б 

Тема 6.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. 

Лекція 

Семінар 
1, с. 301–331; 2, c. 365–369 підготовка 

конспекту 

семінарського 
заняття та 

візуалізованої 

презентації, 10 год 
 

ІНДЗ 3. Робота з 

контурною 

картою 

5 б. 

(вибірков

о, під час 
опитуван

ня на 

семінарі). 
 

5 б 

Травень 

2021 р. 

Тема 7. Класифікації та типології країн Лекція 

Семінар 
Базова: 3, с. 148–217; 4, c. 102– підготовка 

конспекту 

5 б. 

(вибірков

Травень 

2020 
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світу. 

1.Значення і сутність типологій країн. 

Типології «економічні» і «географічні»; за 

кількісними та якісними показниками. 

2. Показники для «географічних» 

типологій (форми правління, форми 

державного устрою, типи політичних режимів). 

3.Федералізм як форма державного 

устрою. 

4.Класифікації країн світу за 

географічним, економіко-географічним, 

політико-географічним положеннями, 

величиною території, кількістю і типом 

відтворення населення, його національним 

складом, рівнем урбанізації, природно-

ресурсним потенціалом. 

119.  

Додаткова: 1. Міжнародне 

право / [за ред. М. В. 

Буроменського]. – K., 2005. – С. 

94– 126. 

семінарського 

заняття та 
візуалізованої 

презентації, 10 год 

робота з картою 

о, під час 

опитуван
ня на 

семінарі). 

Тема 8. Електоральна географія. 

1.Географія виборів (електоральна географія) - 

новий напрям розвитку ПГ. 

2.Поняття політичної партії та громадсько-

політичного руху. 

3.Критерії класифікацій виборчих систем. 

4.Сучасна політична ситуація в Україні (за 

результатами останніх виборів). Електоральна 

географія України. 

Лекція 

Семінар 
Базова: 3, с. 148–217; 4, c. 102–

119.  

1. Додаткова: 1. Міжнародне 

право / [за ред. М. В. 

Буроменського]. – K., 2005. – С. 

94– 126. 

підготовка 

конспекту 
семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 10 год 
 

ІНДЗ 2. Реферат 

5 б. 

(вибірков
о, під час 

опитуван

ня на 

семінарі). 
 

5 б 

Травень 

2021 р. 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Поточний 

контроль 
ІНДЗ 

Модульна 

контрольна 

робота 

Самостійна 

робота 
Екзамен 

20 балів 20 балів 5 балів 5 балів 50 балів 

 

Поточний контроль – це оцінювання знань студента під час семінарських та практичних занять, якості виконання домашніх 

завдань, самостійної роботи та активності студента на занятті.  
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Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни  оцінюється за п’ятибальною шкалою. За семестр студент 

набирає до 50 балів. 

Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав 

на семінарських заняттях, матиме за відповідний поточний контроль 0 балів. 

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: 

- Виступ з основного питання. 

- Усна наукова доповідь. 

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ. 

- Участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- Аналіз джерельної і монографічної літератури. 

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо). 

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог). 

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності 

студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою 

допуску до підсумкової форми контролю – іспиту. 

Модульний контроль проводиться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять. До 

контрольного заходу відповідного модульного контролю студент допускається незалежно від результатів поточного контролю. На 

консультаціях студент може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити індивідуальні завдання, реферати, а також 

ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. У разі відсутності студента на тестововму заході модульного 

контролю або при одержаній незадовільній оцінці за результатами модульного контролю йому надається право на повторне 

складання в індивідуальному порядку. 

Контрольна робота оцінюється максимум 5 балів. 

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати: самостійне опрацювання тем загалом 

чи окремих питань; самостійне опрацювання першоджерел; написання та публічний захист рефератів, есе; підготовка конспектів 

навчальних чи наукових текстів, переклад іноземних текстів тощо. Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 5 

балів протягом одного модулю. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

ІНДЗ 

ІНДЗ 1. Робота з першоджерелом  

Розкрити загальнотеоретичну основу політико-географічних ідей двох обраних представників західної (щодо 

загальносвітового розвитку) та української школи (щодо місця України в світовому та регіональному політичному процесі) та 

проаналізувати одну з робіт зазначених автора.  

Західна політико-географічна наука  

1. Ф. Ратцель  

2. Р. Хартшорн  
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3. З. Бжезінського  

4. С. Хантінгтон  

5. А. Геттнер  

6. У. Дейвіс  

7. І. Валлерстайн  

8. А. Мехен  

9. Х. Маккіндер  

10. Р. Челлєн  

11. К. Хаусхофер  

12. Ж.Ґоттман  

Українська політико-географічна наука  

1. М. Дністрянський  

2. М. Драгоманов  

3. Ю. Бачинський  

4. М. Міхновський  

5. С. Рудницький  

6. Ю. Липа  

7. М. Грушевський  

8. В. Кубійович  

9. М. Хвильовий  

10. Л. Ребет  

11. М. Волобуєв  

12. М. Пістун  

ІНДЗ 2. Реферат.  

1. Геополітичний код: визначення та значення в історії держави.  

2. Вплив економічного чинника на розвиток глобальної політичної системи.  

3. Геополітичне становище сучасної Україні та можливості його використання в умовах глобалізації.  

4. Фактори інтеграції та дезінтеграції на українській території.  

5. Лінійна і циклічна моделі територіальної еволюції держави.  

6. Роль політичного ландшафту у формуванні регіональних політичних еліт.  

7. Поняття політичної культури. Регіональні політичні культури та їх вплив на електоральний процес в Україні.  

8. Основні елементи сучасного геополітичного коду України. Місце України у сучасній світовій геополітичній системі.  

9. Сепаратизм як територіальне явище: витоки, мети, сучасні світові осередки сепаратизму.  
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10. Етнодемографічна карта світу, проблема реалізації ідеї національної держави.  

11. Тероризм як метод досягнення реалізації ідеї національного суверенітету.  

12. Цивілізаційні розломи в сучасній світовій політичній системі.  

13. Історико-географічні умови впливу на електоральні уподобання в Україні  

14. Місце України у розподіл природно-ресурсного потенціалу світу 15. Сутність та шлях вирішення прикордонні спорів в 

Україні  

ІНДЗ 3. Робота з контурною картою  

1. Географія воєнно-політичних конфліктів у сучасному світі (нанести місцезнаходження сучасних конфліктних зон ).  

2. Нанести на карту українську етнічну територію  

3. Електоральна географія України  Вибори Президента України 2014-2019 р.  Вибори до Верховної Ради України 2019 р 

.4. Робота з картою за темою «Політична географія світового океану».  

Нанести на карту:  Внутрішні моря  Закриті та напівзакриті моря  Міжнародні морські канали  

Загалом студент повинен оформити 2 світові та 3 карти України. До кожного завдання обов’язкове умовне позначення на 

обороті карти. 

ІНДЗ – 20 балів 

Семінарські 

заняття 

На семінарських заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у виступах, активність при обговоренні питань, 

відповіді на питання експрес-контролю тощо. Критеріями оцінки при усних відповідях можуть бути: повнота розкриття 

питання; логіка викладення; впевненість та переконливість, культура мови; використання основної та додаткової літератури 

(монографій, навчальних посібників, журналів, інших періодичних видань тощо); аналітичність міркування, вміння робити 

порівняння, висновки. 

Робота на семінарських заняттях оцінюється в діапазоні від 2 до 5 балів. При переведенні в бали сукупно можна набрати 20 

балів. 

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять (лютий –травень 2021 р.). Для цього необхідно готувати конспекти семінарських 

занять. Вітається якісна підготовка візуалізованих презентацій для відповідей на семінарські питання. Візуалізувана презентація 

на семінарське питання не повинна перевищувати 20 слайдів. Однак слід пам’ятати, що візуалізована презентація тільки 

доповнює підготовлену основну відповідь студента (-ки), робота з контурними картами. 

2)  індивідуальної роботи протягом квітня-травня 2020 р.  

Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю (іспиту – екзамен) в червні 2021 р.. за умови відпрацювання усіх 

«заборгованостей» та набору 26 і більше балів. 

7. Політика курсу 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 



14 

оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із  

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних 4 пристроїв).  

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності. Презентації та доповіді мають бути авторськими оригінальними. 

 Можливе зарахування результатів неформальної освіти у відповідності з про порядок зарахування результатів неформальної освіти у 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».. 

8. Рекомендована література 

1. 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. 

 

 
 

 

Викладач                                 Кобець Ю.В. 

 

 


