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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Фахова підготовка студентів, які навчаються за напрямом “Між-
народні відносини”, спеціальністю “Країнознавство”, передбачає вив-
чення в VII семестрі навчальної дисципліни “Методика країнознавчих 
досліджень”. Мета опанування студентами навчального курсу — ус-
відомлення основних особливостей методології досліджень у сфері 
міжнародних відносин і сучасного країнознавства як міждисциплі-
нарного наукового напряму саме в контексті міжнародних відносин, 
а також формування вмінь і навичок студентів щодо застосування 
найпоширеніших методик сучасного країнознавства і досліджень у 
сфері міжнародних відносин. Слід підкреслити міждисциплінарний 
характер навчального курсу. Набуті навички і вміння нададуть мож-
ливість майбутнім фахівцям з міжнародних відносин здійснювати 
елементарні дослідження на достатньому кваліфікаційному рівні.

Основні завдання навчального курсу — вивчення основ методо-
логії наукових досліджень у країнознавстві і сфері міжнародних від-
носин; опанування сутнісних особливостей таких основних методів 
(груп методів): “традиційних” загальнонаукових; емпіричних методів 
досліджень; загальних методик досліджень історії міжнародних від-
носин; міждисциплінарних методик прикладних досліджень міжна-
родних ситуацій і процесів; математико-статистичних; системного 
підходу; формалізації; моделювання у країнознавчих дослідженнях; 
систематизації; таксонування; картографічних.

У результаті засвоєння навчального курсу у майбутніх фахів-
ців-країнознавців напряму “Міжнародні відносини” мають бути 
сформовані вміння і навички застосування на практиці основних 
міждисциплінарних методів: загальнонаукових логічних методів; 
порівняння, спостереження, вимірювання, експерименту; контент-
аналізу, івент-аналізу, когнітивного картирування; кореляційного, 
провідних математико-статистичних методів; формалізації; моделю-
вання; структурно-функціонального аналізу; систематизації (групу-
вання, класифікації, типології); таксонування (районування, зону-
вання, ареалів); картографічних. 

Для ефективного опанування навчального курсу “Методика краї-
нознавчих досліджень” важлива інтенсивна самостійна робота. Це і 
постійна систематична робота з різноманітними літературними дже-
релами, і самостійне опрацьовування основних прийомів кожної з 
груп методів, і тренування у використанні тих чи інших методик при 
виконанні конкретних прикладних завдань.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН
вивчення дисципліни

“МЕТОДИКА  КРАЇНОЗНАВЧИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ”

№
пор.

Назва теми

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10

Методологія досліджень у сфері міжнародних відносин 
і країнознавства
“Традиційні” загальнонаукові методи дослідження
Емпіричні методи досліджень
Аналіз документів. Експлікативні методи досліджень міжнародних 
ситуацій і процесів
Системний підхід
Математико-статистичні методи
Формалізація; моделювання
Методи систематизації
Методи таксонування
Картографічні методи

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МЕТОДИКА  КРАЇНОЗНАВЧИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ”

Тема 1. Методологія досліджень у сфері міжнародних  
відносин і країнознавства

Методологія: два основних змістовних значення. Поняття про ме-
тод наукового дослідження. Методика наукового пізнання. Поняття 
про методологію та методику досліджень. Методологія як сфера за-
гальної стратегії, а методика як тактика наукового дослідження. 

Загальні вимоги до методики досліджень: ясність, націленість, 
детермінованість, результативність, надійність, економічність. Тео-
ретична обґрунтованість методів. Відповідність обєкту дослідження 
і рівню пізнання. Алгоритм наукового дослідження.

Система методів дослідження: різноманітні підходи. Філософські 
методи. Загальнонаукові методи (в тому числі загальнологічні): тра-
диційні та модерні. Конкретно наукові методи: міждисциплінарні та 
спеціальні. Загальна характеристика медодів досліджень у сфері між-
народних відносин і країнознавстві. Міждисциплінарність конкрет-
нонаукових методів досліджень.
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Провідні методологічні принципи (підходи) в сучасних дослід-
женнях у сфері міжнародних відносин і країнознавстві. Хорологіч-
ний (просторовий) принцип як провідний у країнознавстві. Принцип 
регіоналізму як розвиток хорологічного принципу. Принцип комп-
лексності. Системний підхід у дослідженнях міжнародних відносин 
і в країнознавстві. Географічний підхід. Хронологічний принцип. 
Історико-генетичний підхід. Принцип глобальності як співвіднесен-
ня внутрішньодержавних процесів і проблем з макрорегіональними 
і світовими. Екологічний принцип у країнознавстві. Гуманістичний 
принцип.

Холізм. Метод “компажу” (“компейджу”), його сутність, можли-
вості застосування. Суб’єктивізм і “імпресіонізм”. “Драматизування” 
окремих рис об’єкта у країнознавчих дослідженнях. Літературно-ху-
дожні методи пізнання країн. Синтез даних окремих наук для форму-
вання вищої, “наднауковї” форми.

Недоліки методології сучасних досліджень у сфері міжнародних 
відносин і країнознавства. Компілятивність, надмірна енциклопе-
дичність, шаблонність підходів у країнознавчих працях. Переважно 
описовий характер. Недостатній рівень розвитку типологічного під-
ходу. Невисокий рівень синтезу, проблемності, “конструктивності”. 
Недостатньо розвинута методологія прогностичних досліджень. Від-
сутність специфічних методів. Недостатньо розроблені методики до-
сліджень.

Література [1–3; 7; 9; 11; 15; 20–22; 32; 36; 37]

Тема 2. “Традиційні” загальнонаукові методи дослідження
Порівняльний метод. Операції ототожнювання і розрізнювання. 

Кількісне та якісне порівняння. Кількісному порівнянню передує 
якісне. Основні принципи порівняння. Порівняння при висновках за 
аналогією; поняття про аналогію, її самостійне значення. Порівнян-
ня у просторі, порівняння в часі, порівняння у просторі і часі разом; 
поняття про ергодичність. Порівняльно-географічний метод, особли-
вості його використання. Порівняльно-історичний метод, його особ-
ливості.

Загальнонаукові логічні методи. Основні функції в наукових дос-
лідженнях.

Сходження від реально-конкретного до абстрактного. Абстрагу-
вання. Абстракція. Відсторонення: аналітична абстракція, сутність 
об’єкта як цілого. Ототожнювання: абстрагування шляхом ототож-
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нювання нетотожного. Ідеалізація: мислений образ об’єкта з ідеаль-
ними властивостями.

Сходження від абстрактного до конкретного. Основні варіанти: 
від вихідної абстракції до конкретно-теоретичного розкриття об’єкта; 
зіставлення з ідеальним абстрактним образом реальних станів об’єкта. 
Логічне абстрагування як метод генералізації. Генералізація у краї-
нознавстві та дослідженнях міжнародних відносин.

Аналіз і синтез як органічно пов’язані загальнологічні методи. 
Поняття про аналіз. Сутність аналітичного дослідження. Позитивні 
особливості і недоліки аналізу. Поняття про синтез. Сутність синте-
тичного дослідження. Види аналізу і синтезу: прямий або емпірич-
ний; елементарно-теоретичний; структурно-генетичний.

Індукція і дедукція як органічно пов’язані загальнологічні мето-
ди. Поняття про індукцію. Сутність індуктивного дослідження. Види 
індукції: повна і неповна. Переваги і недоліки індуктивного дослід-
ження. Поняття про дедукцію. Сутність дедукції. Переваги і недоліки 
дедуктивного методу.

“Прості” прогностичні методи. Висновок за аналогією. Метод 
простої екстраполяції. Дельфійський метод, його сутність. Процеду-
ра роботи експертів за дельфійським методом. Результати, оцінка їх 
значення. Створення сценаріїв, основна сутність методу. Головні ета-
пи створення сценаріїв. Аналіз результатів. Проблеми використання 
прогностичних методів у дослідженнях міжнародних відносин.

Література [2; 3; 9; 11; 19–21; 25]

Тема 3. Емпіричні методи досліджень
Спостереження як основний метод аналізу ситуації. Поняття про 

спостереження. Безпосереднє (зовнішнє і включене) й опосередко-
ване (в тому числі інструментальне) спостереження. Організація і 
результати спостереження. Основні пізнавальні результати спосте-
реження. Формування банку даних. Основні недоліки використання 
методу спостереження при дослідженнях у сфері міжнародних від-
носин.

Вимірювання у країнознавчих дослідженнях. Поняття про 
вимірювання. Перехід від спостереження до вимірювання. Основні 
інструментальні засоби. Процес вимірювання. Результати вимірю-
вання, їх інтерпретація.

Поняття про експеримент. Сутність експериментального дослід-
ження. Імітаційні ігри як вид експериментальних досліджень; ос-



�

новні типи імітаційних ігор. Результати імітаційних ігор. Проблеми 
використання імітаційних ігор у дослідженнях у сфері міжнародних 
відносин.

Взаємозв’язки емпіричних і теоретичних методів у країнознавчих 
дослідженнях.

Література [1–3; 7; 9; 11; 12; 16; 17; 19; 20]

Тема 4. Аналіз документів. Експлікативні методи досліджень 
міжнародних ситуацій і процесів

Аналіз документів. Основні документальні джерела: преса; полі-
тична публіцистика і мемуари; міжнародно-правові акти; диплома-
тичні документи: тексти опублікованих угод, договорів та інше, кон-
фіденційні дипломатичні документи; документи партій і суспільних 
організацій; парламентські документи і законодавчі акти; статистич-
ні джерела; дані соціологічних опитувань; література (в тому числі 
художня); щоденники; архівні документи; іконографічні документи 
тощо. Евристика. Зовнішня критика документа. Внутрішня критика 
документа. Основні проблеми, пов’язані з використанням документів 
у дослідженнях сфери міжнародних відносин. 

Експлікативні методи в дослідженнях міжнародних ситуацій і 
процесів.

Контент-аналіз. Сутність контент-аналізу. Сфери і досвід вико-
ристання. Спрямований і неспрямований контент-аналіз. Розробка 
категорій аналізу; виділення “одиниць” аналізу; визначення одиниць 
розрахунків виділених “одиниць”. Кількісний (або частотний) кон-
тент-аналіз; особливості використання. Сутність якісного (кількіс-
но-якісного) контент-аналізу. Попередня структуризація; створення 
проблемного графа. Індексація елементів тексту. Обробка матеріалу 
за допомогою спеціальних програм на електронно-обчислювальній 
техніці. Інтерпретація результатів контент-аналізу. Проблеми вико-
ристання методики контент-аналізу при дослідженнях у сфері між-
народних відносин.

Івент-аналіз як метод аналізу публічної інформації. Сутнісні особ-
ливості івент-аналізу. Досвід використання. “Підхід згори” і “підхід 
знизу”. Основні процедури івент-аналізу. Створення таблиць-схем. 
Результати івент-аналізу, їх інтерпретація. Проблеми і перспективи 
використання методики івент-аналізу при дослідженнях у сфері між-
народних відносин.
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Когнітивне картирування. Сприйняття дійсності політичними 
діячами — особами, які приймають рішення. Когнітивна психологія. 
Основні поняття, що використовуються певним діячем. Причинно-
наслідкові зв’язки між поняттями, оцінка значущості та “щільності” 
цих зв’язків. Створення “схеми” — карти. Особливості методики 
Б. Корані. Аналіз та інтерпретація результатів когнітивного картиру-
вання досліджень у сфері міжнародних відносин.

Особливості та недоліки експлікативних методів дослідження.
Література [12; 14; 15; 22; 29–31]

Тема 5. Системний підхід
Системний підхід, його роль у сучасній науці. Системна теорія і 

системний аналіз. 
Поняття про систему. Будова системи. Поняття про підсистеми. 

Поняття про елементи системи.
Поняття про структуру системи. Цілісність системи. Емерджент-

ність. Типи структур: моноструктурні моносистеми, моноструктурні 
полісистеми, поліструктурні моносистеми, поліструктурні полісисте-
ми. Самоорганізація системи. Синергетика як теорія самоорганізації 
й розвитку цілісних систем.

Основні функції системи.
Середовище системи. Координація й субординація структур і 

функцій систем. Ієрархія систем. “Чорний ящик”; “білий ящик”; “сі-
рий ящик”.

Основні завдання системного дослідження. Декомпозиція сис-
теми. Системний метод: причинно-наслідковий аналіз; ситуацій-
ний аналіз; динамічний аналіз. Структурний аналіз, його сутність. 
Функціональний аналіз, його сутність. Структурно-функціональний 
аналіз, його переваги, здобутки, сфера використання.

Парадокс ієрархічності. Парадокс цілісності. 
Концентрізація: “розгортання концентрів”; “згортання концент-

рів”.
Країна як поліструктурна полісистема. Територіальні системи у 

країнознавчих дослідженнях. Системний підхід у дослідженнях між-
народних відносин. Основні підходи до виділення рівнів досліджен-
ня. Приклади використання системного аналізу при дослідженнях у 
сфері міжнародних відносин. Основні переваги системного підходу.

Література [1–3; 8; 9; 11; 15–17; 19; 20; 22; 24]



�

Тема 6. Математико-статистичні методи
Використання математичних і статистичних методів при дослід-

женнях у сфері міжнародних відносин і країнознавства. Статистичні 
показники. Розрахунки найпоширеніших статистичних коефіцієнтів 
та індексів при країнознавчих дослідженнях.

Поняття про динамічний ряд. Середня хронологічна. Середній 
абсолютний приріст. Середні коефіцієнти зростання і приросту. Се-
редні темпи зростання і приросту. Дисперсія. Середнє квадратичне 
відхилення. Коефіцієнт варіації.

Генеральна сукупність. Вибірка. Варіаційний ряд. Частоти. Серед-
нє арифметичне. Медіана. Мода. Амплітуда. 

Аналіз за допомогою простих і складних індикаторів.
Аналіз кореляцій. Коефіцієнти парної кореляції: розрахунки, 

оцінка значень. Ранжований варіаційний ряд. Коефіцієнти ранго-
вої кореляції: розрахунки, висновки на основі величин коефіцієнтів. 
Проблеми кореляційного аналізу.

Факторний аналіз. Основна ідея методу — пошук інтегральних 
показників. Пошук за допомогою ЕОМ комплексних змінних (фак-
торів). Аналіз значень факторів. Інтерпретація результатів дослід-
ження. Широке використання факторного аналізу у країнознавстві 
та дослідженнях міжнародних відносин.

Поняття про регресійний аналіз. Модель регресії. Характеристи-
ки рівняння регресії. Лінійна і нелінійна регресія. Аналіз графіка рег-
ресії. Основні критерії якості лінійної регресії. Широке використання 
регресійного аналізу в дослідженнях у сфері міжнародних відносин.

Аналіз тенденцій. Загальний огляд основних прикладних методик. 
Тренд. Поняття про спектральний аналіз як складний прогностичний 
метод. Основні методичні прийоми здійснення спектрального аналізу. 
Інтерполяція. Метод екстраполяції, його сутність. Основні прийоми 
екстраполяції. Головні проблеми застосування методу екстраполяції 
в дослідженнях міжнародних відносин.

Література [5; 7; 9–11; 15–18; 33; 37; 43]

Тема 7. Формалізація і моделювання
Метод формалізації: сутність. Логіко-математична формалізація. 

Знакова формалізація. Завдання математичної формалізації. Кван-
тифікація і формалізація змістовних моделей міжнародних ситуацій 
і процесів. Основні компоненти формалізації.
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Географічні інформаційні системи (ГІС). Принципова схема ство-
рення ГІС. Дослідження на базі ГІС. Автоматизовані системи оброб-
ки інформації (АСОІ). Результати дослідження на базі ГІС. Інтерпре-
тація результатів дослідження.

Сутність моделювання. Поняття про модель. Логіко-інтуїтивне і 
формалізоване моделювання. Змістовні, формалізовані і квантифі-
ковані моделі. Математичне моделювання. Ізоморфні та гомоморфні 
моделі. Предметні моделі. Знакові моделі: образно-знакові, формаль-
но-знакові. Загальний алгоритм здійснення моделювання.

Ретроспективне моделювання. Особливості ретроспективного 
аналізу. Математичний апарат ретроспективного моделювання. Ін-
терпретація результатів ретроспективного моделювання.

Ситуаційне моделювання. Сутність моделювання ситуацій і про-
цесів. Комплексне (на основі системного підходу) моделювання при 
дослідженнях у сфері міжнародних відносин і країнознавства. Фор-
мулювання “передмодельних” завдань: “оціночний” та “операціональ-
ний” етапи. Побудова змістовної концептуальної моделі. Створення 
“розгорнутої” моделі відповідно до завдання дослідження. Аналіз 
моделі. Інтерпретація результатів моделювання. Приклади комплекс-
ного (системного) моделювання у країнознавстві. Проблеми вико-
ристання моделювання у дослідженнях у сфері міжнародних відно-
син. Динамічні моделі як засіб відображення поведінки міжнародних 
систем і суб’єктів міжнародних відносин у часі.

Прогнозне моделювання. Критерії обґрунтованості прогнозу. 
Основні математичні моделі прогнозування. Застосування прогнос-
тичних моделей при дослідженнях у сфері міжнародних відносин, 
інтерпретація результатів прогнозування.

Література [3; 7; 9–11; 14; 15; 20; 22; 43]

Тема 8. Методи систематизації
Основні завдання систематизації в країнознавстві та сфері міжна-

родних відносин.
Групування об’єктів. Основні методичні прийоми групування. 

Приклади групування об’єктів у країнознавчих дослідженнях.
Поняття про класифікацію. Сутність класів. Два основних підхо-

ди до класифікації: “вертикальна”; “горизонтальна”. Основні правила 
класифікації: однотипність основи; співрозмірність ділення; непере-
хресність класів; безперервність ділення; неприпустимість пропусків 
логічних рівнів (при вертикальному діленні). Приклади класифіка-
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цій у країнознавчих дослідженнях. Основні методичні підходи. Вико-
ристання результатів класифікацій. Класифікації при дослідженнях 
у сфері міжнародних відносин. Найпоширеніші критерії, методичні 
підходи. Використання результатів.

Поняття про типологію (типізацію). Сутність типів. Основні пе-
реваги типології. Проблеми здійснення типологій. Основні засоби 
типології: 1) об’єднання багатьох об’єктів шляхом узагальнення їх 
спільних рис; 2) глибоке вивчення об’єктів — “еталонів”, порівняно з 
якими вивчається решта об’єктів. Основні правила типологій. Типо-
логії (типізації) у країнознавстві. Методичні прийоми. Інтерпретація 
отриманих типів у країнознавчих дослідженнях.

Метод типології в дослідженнях сфери міжнародних відносин. 
Основні методичні прийоми. Інтерпретація результатів типологій.

Історико-типологічний метод при дослідженнях історії міжнарод-
них відносин.

Література [1; 4–9; 13; 16; 17; 23; 27; 28; 32; 36; 37]

Тема 9. Методи таксонування
Сутність таксонування. Значення методів таксонування для краї-

нознавчих досліджень. Визначення класів і типів таксонів, їх іден-
тифікація, делімітація, встановлення відносин між таксонами. Дис-
кретні явища. Хіатус. Континуальні явища. Порядок таксонування. 
Основні структурні елементи таксонів, їх характеристика.

Районування як процес таксонування. Критерій специфіки да-
ного таксону; критерій цілісності елементів районування. Поняття 
про район. Співвідношення понять “район” і “регіон”. Районування 
як окремий випадок класифікації: класифікація за подібністю оз-
нак — виділення однорідних географічних районів; класифікація за 
зв’язками — “вузлове” географічне районування. Методичні прийо-
ми районування. Використання методу районування в країнознавчих 
дослідженнях.

Зонування як процес таксонування. Поняття про зону. Методика 
виділення зон. Приклади зонування в країнознавчих дослідженнях.

Створення ареалів. Поняття про ареал. Методика виділення аре-
алів. Виділення ареалів при країнознавчих дослідженнях.

Література [1; 4; 6–8; 13; 16; 17; 23; 26; 32; 36; 37]
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Тема 10. Картографічні методи

Картографія як наскрізна наука. Сутність картографічного відоб-
раження. Картографічні проекції. Масштаб карт. Типи картографіч-
них відображень. Основні картографічні засоби: значки, лінійні зна-
ки, ізолінії, якісний фон, локалізовані діаграми, знаки руху, ареали 
тощо.

Сутність картографічних методів. Візуальний аналіз. Основні 
графічні прийоми аналізу. Картометричні роботи: основні різновиди. 
Математико-статистичний аналіз у картографічних дослідженнях. 
Картографічні методи і математичне моделювання. Перетворення 
карт для отримання нових вузькоспеціалізованих картографічних 
матеріалів.

Картосхеми. Прийоми створення картосхем. Використання карто-
схем у країнознавстві й дослідженнях міжнародних відносин. Карто-
грами. Методика створення картограм. Застосування картограм при 
країнознавчих дослідженнях. Картодіаграми. Методика побудови 
картодіаграм. Використання картодіаграм у країнознавстві. Картоїдні 
відображення, їх специфіка. Використання картоїдів у країнознавстві 
та в дослідженнях міжнародних відносин.

Література [1; 4; 6–8; 13; 16; 17; 23; 26; 32; 36; 37]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Методологія наукового дослідження.
2. Методика наукового дослідження.
3. Система методів наукового дослідження.
4. Філософські методи наукового дослідження.
5. Історизм як філософський метод дослідження.
6. Методологічні проблеми в теорії міжнародних відносин.
7. Використання методів допоміжних історичних наук у досліджен-

нях історії міжнародних відносин.
8. Генетичний підхід у дослідженнях міжнародних відносин.
9. Комплексний підхід у країнознавстві.

10. Регіоналістичний підхід у країнознавстві.
11. Географічний підхід у країнознавстві.
12. Принцип глобальності в дослідженнях міжнародних відносин.
13. Екологічний підхід у країнознавчих дослідженнях.
14. Синергетика як теорія самоорганізації й розвитку цілісних сис-

тем.
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15. Використання методів статистики в комплексному дослідження 
країни.

16. Методика регресійного аналізу.
17. Методика факторного аналізу.
18. Факторний аналіз у країнознавчих дослідженнях.
19. Факторний аналіз у дослідженнях міжнародних відносин.
20. Системний підхід у дослідженнях міжнародних відносин.
21. Системний підхід у країнознавчих дослідженнях.
22. Територіальні структури у країнознавстві.
23. Ретроспективне моделювання в дослідженнях у сфері міжнарод-

них відносин.
24. Динамічні моделі як відтворення поведінки міжнародних систем 

і суб’єктів міжнародних відносин у часі.
25. Модель комплексного дослідження країни.
26. Прогностичне моделювання при дослідженнях у сфері міжнарод-

них відносин.
27. Соціально-економічна типізація країн.
28. Метод районування у країнознавчих дослідженнях.
29. Соціально-економічне районування у країнознавстві.
30. Картографічні засоби відображення країнознавчої інформації.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття про методологію досліджень.
2. Поняття про методику досліджень.
3. Загальні вимоги до методики дослідження.
4. Поняття про метод дослідження, основні типи методів.
5. Основні методологічні принципи країнознавства.
6. Сутність методу “компажу” (“компейджу”), його використання у 

країнознавчих дослідженнях.
7. Літературно-мистецькі методи у країнознавстві.
8. Недоліки сучасної методології країнознавства і досліджень у 

сфері міжнародних відносин.
9. Сутність порівняльного методу.

10. Основні типи і принципи порівняння.
11. Сутність порівняльно-історичного і порівняльно-географічного 

методів.
12. Загальнонаукові логічні методи у країнознавчих дослідженнях.
13. Сутність аналітичного дослідження.
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14. Сутність синтезу як загальнологічного методу пізнання.
15. Характеристика основних видів аналізу і синтезу.
16. Сутність індукції як методу пізнання.
17. Сутність дедуктивного методу пізнання.
18. Сутність методу “сходження від абстрактного до конкретного”.
19. Сутність методу “сходження від конкретного до абстрактного”.
20. Загальна характеристика “простих” прогностичних методів.
21. Спостереження як основний метод аналізу ситуації.
22. Типи спостережень, особливості їх здійснення.
23. Використання методу спостереження у дослідженнях у сфері 

міжнародних відносин.
24. Сутність методу вимірювання.
25. Характеристика основних засобів вимірювання у країнознавчих 

дослідженнях.
26. Сутність експериментального методу.
27. Метод імітаційних ігор у дослідженнях міжнародних відносин.
28. Взаємозв’язки емпіричних і теоретичних методів у країнознавчих 

дослідженнях.
29. Основні типи документів, що використовуються в дослідженнях 

у сфері міжнародних відносин.
30. Характеристика основних методів аналізу документів.
31. Експлікативні методи в дослідженнях міжнародних ситуацій і 

процесів.
32. Сутність методу-контент аналізу.
33. Використання методики контент-аналізу в дослідженнях міжна-

родних відносин.
34. Сутність методу івент-аналізу.
35. Використання методики івент-аналізу в дослідженнях міжнарод-

них відносин.
36. Сутність методу когнітивного квартирування.
37. Використання методики когнітивного картирування в дослід-

женнях міжнародних відносин.
38. Використання статистичних показників, коефіцієнтів, індексів у 

країнознавчих дослідженнях.
39. Динамічні ряди, їх характеристики.
40. Варіаційні ряди, їх характеристики.
41. Аналіз за допомогою простих і складних індикаторів.
42. Аналіз кореляцій, його сутність.
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43. Коефіцієнти парної кореляції, їх застосування.
44. Коефіцієнти рангової кореляції, їх застосування.
45. Факторний аналіз, його сутність.
46. Основні положення методики факторного аналізу.
47. Поняття про регресійний аналіз, модель регресії.
48. Критерії якості лінійної регресії.
49. Аналіз тенденцій в дослідженнях у сфері міжнародних відносин.
50. Спектральний аналіз у дослідженнях у сфері міжнародних відно-

син.
51. Екстраполяція як прогностичний метод у дослідженнях у сфері 

міжнародних відносин.
52. Системний підхід, його сутність.
53. Структура системи, типи системних структур.
54. Основні завдання системного дослідження.
55. Сутність структурно-функціонального аналізу.
56. Сутність методу концентрізації при дослідженнях територіаль-

них систем.
57. Сутність формалізації як методу пізнання.
58. Географічні інформаційні системи (ГІС), особливості їх застосу-

вання.
59. Сутність моделювання.
60. Типи моделювання і моделей. Загальний алгоритм методу моде-

лювання.
61. Ретроспективне моделювання, його сутність і застосування.
62. Ситуаційне моделювання, його сутність і застосування.
63. Комплексне моделювання в дослідженнях у сфері міжнародних 

відносин.
64. Прогностичне моделювання, основні його види.
65. Сутність і значення методів систематизації.
66. Сутність методу групування об’єктів.
67. Сутність методу класифікації.
68. Методика створення класифікацій.
69. Класифікації в країнознавстві.
70. Сутність методу типології.
71. Методика створення типології.
72. Типології у країнознавчих дослідженнях.
73. Сутність методів таксонування.
74. Характеристика основних процедур таксонування.
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75. Основні структурні елементи таксонів, їх характеристика.
76. Сутність методу районування.
77. Сутність методу зонування.
78. Використання методу зонування в країнознавстві.
79. Сутність методу створення ареалів.
80. Використання методу створення ареалів у країнознавчих дослід-

женнях.
81. Картографія як наскрізна наука.
82. Картографічні відображення, їх типи і властивості.
83. Основні картографічні засоби відображення інформації.
84. Основні види картометричних робіт.
85. Основні види картографічних відображень у країнознавстві.
86. Використання картосхем у країнознавчих дослідженнях.
87. Використання картограм у країнознавчих дослідженнях.
88. Використання картодіаграм у країнознавчих дослідженнях.
89. Використання картоїдів у країнознавстві та дослідженнях у сфері 

міжнародних відносин.
90. Основні методи аналізу картографічних матеріалів.
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