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Група №31 

Урок № 9-10 

Тема уроку: Політична географія та геополітика та їхні складові. Проєкт-дослідження. 

Територія та політико-географічне положення України 

Мета: 

Навчальна: Сформувати та пояснити поняття «геополітика» та «геополітичне 

положення», сформувати в учнів уявлення про складові геополітики та політико-

географічне положення України. 

Розвивальна: Розвивати вміння просторового уявлення та вміння аналізувати і 

критичного мислення. 

Виховна: Виховувати цікавість до геполітичного становище України.  

Матеріад до уроку: 

ПРИГАДАЙТЕ: Що виступає предметом вивчення політичної географії? Як ви розумієте 

поняття «географічний простір»? Назвіть елементи, з яких складається територія країни. 

• Зміст і складники політичної географії. Політична географія як самостійна наука 

започаткована німецьким географом Фрідріхом Ратцелем, який опублікував перші праці із 

цієї проблематики в 1885 р. й першу монографію під назвою «Політична географія» у 1897 р. 

Політична географія є перехідною наукою, що виникла на стику географії та політології, 

тому вона має тісні зв’язки як із системою географічних, так і із системою політичних наук. 

Політична географія - це географічна наука про просторову організацію держав і 

міждержавних об’єднань, розміщення і взаємовідношення політичних сил, територіальні 

форми політичних процесів і явищ. 

ЗАУВАЖТЕ 
Політична географія складається з: геополітики, морської політичної географії, військової 

(стратегічної) географії, політичного країнознавства, політичної регіоналістики, 

електоральної географії (географії виборів) тощо. 

Вивчає: 1) формування політичної карти світу та окремих його регіонів; 2) зміни на 

політичних кордонах; 3) особливості державного устрою і форми правління; 4) політичні 

партії, групування і блоки; 5) територіальні аспекти масових виборчих кампаній; 6) етнічні 

конфлікти; 7) співвідношення глобальних і регіональних проблем тощо. 

Географічними складниками політичної географії виступають географічний простір, 

території, географічні місця. 

Географічний простір - це складний земний планетний простір, розташований на 

конкретній території, який розвивається в часі й охоплює усі сфери географічної оболонки 

(літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу та соціосферу). 

Під територією в міжнародному праві розуміють поверхню суходолу на Землі з природними 

й створеними людською діяльністю ресурсами, що має певні просторові межі та географічне 



положення. За основними видами правового режиму всі території поділяються на три типи: 

державна територія (перебуває під суверенітетом певної держави), територія з міжнародним 

режимом (земні простори, що не належать будь-кому, а перебувають у загальному 

користуванні всіх держав відповідно до міжнародного права, це передусім відкрите море, 

повітряний простір над ним і глибоководне морське дно тощо), території зі змішаним 

режимом (вони не перебувають під суверенітетом держав і не входять до складу державних 

територій, але кожна прибережна держава має суверенні права на розвідку та розробку 

природних ресурсів у межах морської економічної зони. Такий особливий міжнародно-

правовий режим установлено в Антарктиці, яка за договором 1959 р. повністю 

демілітаризована й відкрита для наукових досліджень усіх країн, жодна частина Антарктики 

не перебуває під суверенітетом будь-якої держави). 

Географічне місце - будь-який географічний об’єкт із офіційно визначеними межами, 

зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо. 

До основних політичних складників належать політичні інститути та політичні відносини. 

Політичні інститути є способом організації політичного життя суспільства, що втілює ті або 

ті політичні норми, обумовлені конкретно-історичною ситуацією, вимогами політичного 

життя. Політичні інститути - це певні політичні установи (політичні партії, органи 

суспільного громадського самоуправління та ін.), що виконують спеціальні функції в 

політичному житті суспільства або певну діяльність. До політичних інститутів належать 

державні органи влади (парламент, уряд, суд), різноманітні структури, що здійснюють 

представництво інтересів (політичні партії, групи інтересів, лобізм), способи обрання 

посадових осіб (виборчі системи) тощо. Звісно, що між ними здійснюються певні взаємодії - 

політичні відносини. Вони відіграють стрижневу роль у житті країни. Це відносини між 

усіма, хто прямо або опосередковано причетний до політики. Саме вони не лише 

зумовлюють життя держави, народу, а й визначають зовнішню політику, яка завжди 

пов’язана з інтересами нації, народу, держави. 

Політичні відносини виникають унаслідок взаємодії суб’єктів і учасників політичного 

процесу з приводу завоювання, установлення і застосування політичної влади. Характер цих 

відносин переважно залежить від політичного режиму влади. Наприклад, у тоталітарній 

державі ці відносини чітко залежать від вертикалі влади, а в демократичній країні вони 

мають вигляд співпраці, суперництва, компромісів, діалога тощо. Великий вплив на 

формування і розвиток політичних відносин чинить наявна в державі нормативно-правова 

база, зокрема конституція, у якій чітко прописані повноваження суб’єктів політики. 

Сучасна практика міжнародних відносин свідчить, що держави постійно чинять вплив одна 

на одну, зокрема й через застосування «сили» (можливість сильнішого нав’язати свою волю 

слабшим, у такий спосіб змінюючи характер відносин на свою користь). Такий вплив 

здійснюється кількома шляхами: 

 застосування «жорсткої сили» через економічний вплив (надання допомоги, хабара або 

застосування економічних санкцій) чи військові дії (використання примусової 

дипломатії, активних дій або будь-яких погроз із метою примусу або залякування); 

 застосування «м’якої сили» через здатність держави домагатися своїх цілей унаслідок 

привабливості власної культури та різних суспільно-політичних цінностей; 

 застосування «розумної сили» (або «смарт-сили»), що поєднує примус і винагороду з 

привабливістю цінностей і переконань задля досягнення цілей; це поєднання 

військової сили та всіх форм дипломатії. 



Отже, головним об’єктом дослідження політичної географії виступають територіально-

політичні системи (ТПС) — територіальні поєднання взаємопов’язаних компонентів 

суспільно-політичного життя країни (політико-територіального устрою, політичних сил, 

організацій, інститутів, а також електоральної поведінки (політичних симпатій) населення, 

яка відображається зазвичай у результатах місцевих або парламентських виборів). ТПС 

досліджують на різних якісних рівнях: національному (ТПС, що формуються в 

адміністративних і правових межах певної держави) та наддержавному (ТПС, що 

формуються на мезо- та макрорівнях, їхні межі залежать від динаміки змін балансу 

геополітичних сил на глобальному рівні). 

• Геополітика та її складові. Сама назва «геополітика» уже свідчить про синтетичний 

характер цього наукового й філософського напряму, тобто геополітика є результатом синтезу 

географії та політології. 

Геополітика - напрям політичної науки, що досліджує теоретичні та практичні проблеми 

світової політики, закономірності та основні тенденції розвитку й функціонування 

міжнародного життя. 

Уперше термін «геополітика» виник у науковій літературі на початку XX ст. у книжці 

«Держава як форма життя» шведського політолога Рудольфа Челлена (1864-1922). Він 

запропонував концепцію геополітики як наукової дисципліни в системі політичних наук, що 

вивчає «державу як географічний організм у просторі». За Р. Челленом, геополітика має 

досліджувати тиск на державу з боку її зовнішнього оточення, геометричну форму державної 

території та її зручність, а також склад території держави, її природні ресурси тощо. Р. 

Челлен розробив концепцію «великих держав», які він поділяв на просто великі та світові 

держави, кожна з яких володіє великою міццю і має переваги й недоліки свого 

геополітичного положення. 

Сучасна геополітика пояснює політику з боку географічних чинників (характеру кордонів 

(сухопутні або морські), забезпеченості природними ресурсами, острівного або сухопутного 

положення країни, клімату, рельєфу місцевості тощо). Водночас географічні чинники 

досліджуються у прямій єдності з історичними, політичними передумовами, що чинять 

найбільший вплив на стратегічний потенціал держави. 

Геополітика сучасності досліджує: 

 вплив географічних складових держави (характер розташування, рельєф, клімат, 

ландшафт, корисні копалини); 

 чинники, що мають стратегічне значення для безпеки держави (нові технології в 

економіці й у військовому виробництві, насамперед телекомунікаційний зв’язок, 

кількість і якість населення, його політична та ідеологічна єдність); 

 особливості та результати інтенсивного протистояння в інформаційному просторі (як-

от інформаційні війни, що націлені на інформаційно-психологічну поразку 

супротивника, на формування громадської думки). 

Під час аналізу геополітики окремої держави виділяють зовнішню геополітику 

(формулювання стратегічних напрямів оптимальної зовнішньої політики держави, розробка 

тактичних прийомів проведення політики, спрямованої на забезпечення національної безпеки 

й задоволення геополітичних інтересів держави тощо) та внутрішню геополітику 

(вироблення стратегічних засад ефективної регіональної політики, дослідження просторових 

аспектів взаємодії політичних партій і рухів, етнічних, релігійних спільнот тощо). Окремо 



виділяють геостратегію як напрям геополітики, що розробляє довгострокові стратегічні цілі, 

напрями та принципи зовнішньої політики держави у світовому просторі. 

Сучасні глобалізаційні процеси суттєво змінюють традиційні уявлення про політику, а також 

і про контроль над простором. Зміцнення взаємозалежності в галузі економіки й фінансів, 

тенденції економічної інтеграції неминуче спричиняють зміни й у сфері політики та 

культури. Беззаперечним є те, що посилюється вплив засобів масової інформації (ЗМІ), 

зокрема й мережі Інтернет. Мас-медіа в сучасному суспільстві відіграють уже не допоміжну 

роль, як це було раніше, а стають самостійним геополітичним чинником, здатним істотно 

впливати на історичні долі народів. 

Мал.Зони впливу двох 

супердержав (СРСР і США) 

протягом 1946-1991 рр. 

Геополітики вважають, що нині 

настає ера багатополярного 

світу, хоча нещодавно в ньому 

панувала біполярність 

(двополюсність). Біполярність 

передбачає розподіл світу на 

сфери впливу між двома 

полюсами сили, створення 

військово-політичних блоків, іноді - будівництво ідеологічного, релігійного й культурного 

бар’єрів. Найвідомішим прикладом біполярного світового устрою була «холодна війна» між 

СРСР та США (мал. 1). Друга половина XX ст. - єдиний період в історії людства, коли на два 

табори був поділений майже увесь світ, за винятком невеликих і малозначних із 

стратегічного боку держав. 

Поступово на зміну біполярному устрою приходить багатополярний. Стали формуватися 

геополітичні центри сили, які на базі військових, географічних та інших переваг тяжіють до 

захоплення ринків та інших форм експансії. Нині нарощування економічної та військової 

могутності Китаю, постійне нагадування ісламського світу про свої світові претензії, 

сприятливі прогнози економічного зростання Індії, наявність Європейського Союзу, Японії 

та Росії - усе це дає змогу стверджувати, що світ неухильно рухається в бік багатополярності 

та поступового переділу сфери політичного, економічного, територіального й військового 

впливу. 

У сучасних умовах можна виділити сім основних геополітичних центрів сили: США, Росія, 

Євросоюз, Китай, ісламський світ, Японія, Індія. Це зазвичай глобальні й трансрегіональні 

геополітичні гравці, вплив яких у сучасному світі є найпомітнішим. Одночасно зростає роль 

великої групи країн, які входять до G-20, зокрема Бразилії, Аргентини, Туреччини, Австралії, 

ПАР, Південної Кореї, Канади (таблиця). Одночасно виникають своєрідні локальні центри 

сили, які подекуди носять загрозливий характер, зокрема міжнародне піратство в Аденській 

затоці, домінування терористичних структур у Сирії, Афганістані, Іраку, Сомалі тощо. 

Формування системи цілей і завдань зовнішньої політики держави, яку називають 

національними інтересами держави, є суперечливим і довготривалим процесом, на який 

впливають геополітичні реалії, економічні, соціальні, етнічні, культурні та психологічні 

чинники, що переплавляються масовою свідомістю, корегуються певною системою 

цінностей і вбачають своє існування в концепції національних інтересів. У просторово-



географічному плані сфера національних інтересів не може обмежуватися лише 

національною територією. Однією зі складових національного інтересу держави виступає 

геополітичний інтерес. Головним геополітичним інтересом будь-якої держави є 

спроможність бути гравцем, який активно діє у визначеному геополітичному просторі та 

здатний захищати власні національні, державні, коаліційні інтереси. Максимальна реалізація 

геополітичного інтересу держави залежить від географічного розташування, сукупності 

інтересів сусідніх держав, рівня економічного розвитку, відповідно, місця на світовому 

ринку, соціальних параметрів населення (культурно-цивілізаційних традицій і менталітету 

населення). 

 

Таблиця1. Світові центри сили (на 2017 р.) 

Країни Чисельність 

населення, млн осіб 

ВВП на душу 

населення, дол. 

Збройні 

сили, осіб 

Військові витрати, 

% від ВВП 

США 326,6 59 501 1 348 400 3,3 

Росія 142,2 10 608 900 000 5,4 

ЄС 516,2 35 940 1 505 620 1,5 

Японія 126,4 38 439 247 150 0,93 

Китай 1379,3 8643 2 035 000 1,9 

Індія 1281,9 1982 1 395 100 2,8 

Канада 35,6 45 077 63 000 0,99 

Бразилія 207,3 9894 334 500 1,3 

Аргентина 44,2 14 466 130 000 0,95 

Саудівська 

Аравія 

28,5 21 120 227 000 9,8 

ПАР 54,8 6179 66 350 1,0 

Австралія 23,2 55 707 57 800 2,0 

 

• Які види географічного положення вам відомі? Пригадайте з курсу історії України, як 

змінювались кордони нашої держави у ХХ—ХХІ ст. Яке значення мають знання про 

адміністративно-територіальний устрій держави? 

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ТЕРИТОРІЯ. Однією з обов'язкових ознак держави є її 

територія. Державна територія — це частина суходолу, окреслена чіткою визначеною 

лінією державного кордону, яка відділяє територію цієї держави від території інших держав 

або від території, яка не належить жодній з існуючих держав (наприклад, океан чи море) та 

на яку поширюється суверенітет і влада певної держави (мал. 100). 



Компоненти державної 

території України 

Державна територія 

виконує дві важливі 

функції: 

 визначає просторові 

межі здійснення 

державної влади 

(територіальні межі 

державного суверенітету) 

через окреслення лінії 

державного кордону; 

 виконує просторове 

структурування державної влади (своєрідний територіальний розріз органів державної 

влади для її кращої організації та здійснення на місцях). 

Найважливішими особливостями території держави є її цілісність і недоторканність. 

Державна територія України, статус якої визначають Конституція і закони України, 

формувалася разом з державою як один з її головних атрибутів. Остаточне формування 

сучасної державної території України завершилось у 1954 р. (включення до її складу 

Кримського півострова). 

Межі державної території України, окреслені її кордонами із сусідніми державами, 

визначились у результаті правонаступництва й підтверджені після проголошення в 1991 р. 

незалежності, двосторонніми угодами України про державний кордон з усіма країнами-

сусідами. 

Згідно з Конституцією України, наша країна — унітарна, суверенна й демократична держава, 

парламентсько-президентська республіка. 

Відкриваємо Україну 

Від 17 травня 2017 р. діє безвізовий режим для громадян України в зоні Шенген. 

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. Політико-географічне 

положення України можна схарактеризувати на двох рівнях — глобальному та 

регіональному. 

Глобальне політико-географічне положення країни — її відношення до всіх важливих 

осередків політичної та військової могутності у світі. 

• Які види географічного положення ви знаєте? Які сучасні політичні події найбільше 

вплинули на політико-географічне положення України? 

Наша держава розташована в Європі — головному театрі політичного суперництва великих 

держав світу. Реалізація масштабних міждержавних економічних і військово-політичних 

союзів у цій частині світу безпосередньо впливає на Україну. Розширення НАТО на схід 

привело до того, що наша держава має на заході державні кордони з країнами-членами цієї 

організації. Так само ці країни Східної Європи є членами ЄС. Україна офіційно проголосила 



курс на інтеграцію до цих міждержавних організацій. Провідні великі держави Європи та 

США є активними учасниками переговорного процесу в Мінську з мирного врегулювання 

збройного конфлікту на Донбасі. Також США постачає певні види військової техніки та 

обладнання, надсилає інструкторів з підготовки кадрів для Збройних сил України. За 

ініціативи вищих органів влади цієї держав на підтримку України було впроваджено санкції 

щодо Росії, до яких долучились більшість країн Європи. 

Регіональне політико-географічне положення — положення країни відносно системи країн і 

політичних процесів у межах регіону, де розташована ця країна. 

• Назвіть інші країни Європи, що мають подібну особливість свого регіонального політико-

географічного положення. 

Україна розташована у східній частині Європи й належить до невеликої групи країн цієї 

частини світу, що не входять до складу її головних міждержавних інтеграційних об'єднань. 

Окремі політики сусідніх держав виступають із заявами щодо змін існуючих державних 

кордонів України, зміни політико-адміністративного статусу її окремих регіонів, 

підтримують деструктивні політичні сили в межах держави. 

Особливістю сучасного регіонального політико-географічне положення України є існування 

територій у її складі, які не підконтрольні уряду України, та безпосереднє сусідство з 

невизнаною псевдодержавою на частині території, прилеглої безпосередньо до території 

України, Республіки Молдови. Це значно ускладнює розвиток прикордонних територій. 

Особливою формою транскордонної співпраці є функціонування добровільних об'єднань — 

єврорегіонів, які покликані координувати зусилля регіонів і місцевих органів влади на 

пожвавлення взаємодії між населенням на прилеглих до державного кордону територіях. 

ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ. 

Державний кордон — лінія і вертикальна поверхня, яка проходить по цій лінії, що визначає 

межі державної території по суходолу, воді, у надрах землі й повітряному просторі. Якщо 

західні кордони Україна успадкувала від СРСР і вони були не лише визнані міжнародним 

співтовариством, а й належним чином демарковані, то східні кордони залишались лише 

адміністративними межами між колишніми союзними республіками, і вони не були чітко 

визначені. Таким чином, неможливо було встановити, яким господарюючим суб'єктам 

держав-сусідів належить той чи інший вид майнового комплексу в прикордонні, 

розмежування земельних ділянок, інфраструктурних об'єктів. Усе це значно ускладнювало 

господарську діяльність у прикордонні. (Поясніть чому.) 

Від часу проголошення незалежності України триває процес делімітації (нанесення на 

топографічні карти лінії проходження державного кордону) та демаркації (установлення 

прикордонних стовпів, облаштування прикордонної смуги, створення відповідної 

інфраструктури контролю за перетином і перебуванням) державних кордонів з колишніми 

союзними республіками. Сьогодні не вирішеним залишається питання визначення лінії 

проходження державного кордону в Азовському й Чорному морях. Анексія Кримського 

півострова у 2014 р. значно ускладнила вирішення цього питання. Таким чином, постає 

питання юрисдикції нафто- й газопромислів на шельфі, законності ведення геологічної 

розвідки корисних копалин, товарного рибальства та комерційного судноплавства в 

територіальних водах до чіткого встановлення їхніх точних меж. 

Після політичних і воєнних подій 2014 р. в Україні виник специфічний різновид державного 

кордону — лінія розмежування на території частини Донецької і Луганської областей та по 



адміністративній межі між АР Крим і Херсонською областю. Вони мають відповідне 

облаштування. 

Євроінтеграційний курс України, проголошений 2014 р., сприяв перетворенню державних 

кордонів із країнами-членами ЄС на кордон, що об'єднує. Упровадження режиму вільного 

переміщення громадян України у країнах Шенгенської зони, активізація співпраці між 

регіональними органами влади в рамках єврорегіонів, реалізація масштабних 

інфраструктурних проектів сприяє економічній співпраці з країнами, які є західними 

сусідами України. 

Окреме місце в системі державних кордонів України займає державний кордон з 

Республікою Молдова. Частина його перебуває під постійним моніторингом представництва 

ЄС. Це сприяє координації зусиль органів влади з боротьби з нелегальною міграцією та 

контрабандою. 

РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ 
УКРАЇНИ. Адміністративно-територіальний устрій — це поділ території держави на певні 

частини, який здійснюють для організації управління територією та населенням, що там 

проживає. 

Реформування адміністративно-територіального устрою в Україні зумовлене тим, що його 

було створено за часів існування СРСР. Курс на євроінтеграцію передбачає передачу 

повноважень на місця, посилення ролі місцевого самоврядування в межах створення 

об'єднаних територіальних громад. Існуюча система централізованого управління за 

системою «регіон — район/місто обласного значення — місцеві органи влади» за своїми 

територіальними параметрами, людністю, розподілом владних повноважень і прав не 

відповідає відповідним нормам ЄС. Тому в рамках євроінтеграційного курсу було розпочато 

децентралізацію. Основою відповідної реформи є утворення об'єднаних територіальних 

громад з кількох колишніх місцевих органів влади. Цей процес наразі є добровільним, хоча 

на завершальному етапі впровадження можливе і примусове утворення відповідних громад у 

рамках реалізації Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» 

(2015 р.). Реалізація цього закону має забезпечити посилення гарантій місцевого 

самоврядування, підвищення його ролі у вирішенні питань життєдіяльності населення. 

Важливою складовою цієї реформи є передача значних повноважень і коштів для їх 

реалізації центральним органам влади у формі субсидій і субвенцій. Таким чином 

відбувається децентралізація в Україні. Децентралізація державного управління — це 

розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування за рахунок повноважень центральних органів. 

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ: стисло про головне 

 Державна територія України визнана міжнародними угодами, а політико-

адміністративний устрій — Конституцією України та її чинним законодавством. 

 Офіційним зовнішньополітичним курсом України є інтеграція в ЄС і НАТО. Тому 

основні зусилля центральних органів влади спрямовано на розбудову партнерських 

відносин із цими міждержавними організаціями та їхніми провідними країнами-

членами. 

 Регіональне політико-географічне положення України в Європі має певні специфічні 

риси — позаблоковість, наявність анексованої території, існування невизнаних 

псевдодержавних утворень, що контролюють частину її державної території. 



 Ділянки державного кордону України, з одного боку, це кордони з країнами-членами 

ЄС, з якими інтенсифікується співпраця, а з іншого — лінія розмежування з 

анексованим Кримським півостровом. Також існує доволі специфічна форма — лінія 

розмежування сторін на частині території Донецької і Луганської областей. Її було 

створено в рамках Мінських домовленостей з регулювання конфлікту на Донбасі. 

 Існуючий адміністративно-територіальний устрій України потребує реформування з 

огляду на євроінтеграційну політику держави. Триває утворення об'єднаних 

територіальних громад та передача їм частини повноважень і коштів у рамках 

децентралізації влади. 

Домашнє завдання 
1. Що є державною територією? Коли було остаточно сформовано державну територію 

України? 

2. Чим делімітація відрізняється від демаркації? 

3. Яка роль історичного минулого в сучасному адміністративно-територіальному поділі 

України? 

4. Які зміни в політико-географічному положенні України відбулися в останні роки? Чи 

можна їх назвати позитивними? Поясніть свою відповідь. 

5. Що таке об'єднана територіальна громада? Обґрунтуйте доцільність їх утворення у вашому 

районі. 

6.Користуючись картою атласу, встановіть, які країни, що межують з Україною, є членами 

НАТО. Коли вони приєдналися до цього військово-політичного блоку? 

7. Розкрийте взаємозв’язок і політичні взаємодії різних географічних місць, що впливають на 

стан сучасної світової політики та економіки. 

8. Спираючись на статистичні дані, представлені в таблиці 1, порівняйте сучасні геополітичні 

центри сили за показниками: людський потенціал, економічна могутність, військовий 

потенціал, приналежність до військово-політичних об’єднань. Як впливає існування 

ідеологічних, релігійних або культурних бар’єрів на наявність військового потенціалу в 

країнах (регіонах), що представляють світові центри сили? 

 

Орієнтовні теми (на вибір учня/учениці) 

Гельсінські угоди (Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі) — програма 

дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи. 

Відслідкуйте протягом тижня телевізійні канали новин. Розкажіть, з лідерами яких держав 

зустрічалися перші особи України (Президент, Прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради) 

останнім часом. Які питання обговорювали? З лідерами яких країн контакти на вищому рівні 

відбуваються найчастіше? Чим це можна пояснити? 

Відповіді та конспекти надсилайте на адресу: sanya1bufz@gmail.com . 

 

З повагою Руда Вікторія Василівна! 

 

 


