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Інформаційний список літератури знайомить читачів з острівною  

країною Японією, розташованою на східному узбережжі Азії, у 

північно-західній частині Тихого океану.  

Матеріал у списку викладений  за розділами: «Передмова», 

«Законодавчі та нормативні документи», «Публікації з книг та 

періодичних видань», «Електронні ресурси». 

При складанні списку використано документи з електронних 

каталогів Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих 

міста Києва, Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, 

Національної  бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, 

Національної історичної бібліотеки України. 

Добір документів завершено у березні 2017 року. 

Матеріали цього списку будуть цікавими широкому колу 

користувачів: учням, студентам, бібліотечним працівникам та всім, 

хто цікавиться Країною вранішнього сонця. 
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Передмова 
 

Японія – острівна країна, розташована на східному узбережжі 

Азії, у північно-західній частині Тихого океану. Зі сходу і півдня її 

омиває Тихий океан, з заходу – води Японського та 

Східнокитайського морів, а з півночі – Охотське море. Японський 

архіпелаг простягнувся дугою з північного сходу на південний захід. 

Він складається з чотирьох великих островів Хоккайдо, Хонсю, 

Сікоку та Кюсю, а також понад 3-х тисяч дрібних островів. Країна 

лежить у зоні помірного кліматичного поясу. Її найвіддаленішою 

точкою на сході є острів Мінамі-Торі села Оґасавара метрополії 

Токіо, на заході – містечко Йонаґуні префектури Окінава, на півдні – 

острів Окіносіма села Оґасавара метрополії Токіо, а на півночі – 

острів Бентен міста Вакканай префектури Хоккайдо. Площа Японії 

становить 377 929,99 км². Столиця Японії – Токіо.  

За чисельністю населення Японія посідає 10-е місце у світі –  

близько 127 мільйонів осіб. Японія — мононаціональна країна. 

Близько 90% населення становлять етнічні японці. Окрім них в 

державі мешкають корінні меншини — айни та рюкюсці. Єдиною 

державною офіційною мовою в Японії є японська. Грошова одиниця – 

єна.  

Японці називають свою країну Ніппон або Ніхон. До цієї назви 

входить два ієрогліфи, перший з яких означає «сонце», а другий – 

«основа». Звідси походить і символіка японського прапора – червоне 

коло на білому тлі та поетична назва держави: Країна вранішнього 

сонця. А ось гімн Японії – Кімігае – має «іноземне» походження. Він 

з’явився у 1888 р. завдяки англійцю Фентону, який був диригентом у 

японській армії, та німцю Еккерту. 

Більша частина Японських 

островів укрита горами, серед 

яких багато вулканів. Найвищий з 

них – гора Фудзі (3 776 м. над 

рівнем моря). Японці ставляться 

до своєї землі з великою шаною, 

хоч природні умови в цій країні 

дуже складні. Вона постійно 

потерпає від стихійних лих – 

цунамі, тайфунів та землетрусів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D2%91%D1%83%D0%BD%D1%96_%28%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9,_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%96
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Японці почали фіксувати землетруси у своїх літописах починаючи з 

першого тисячоліття до нашої ери. Один з найсильніших землетрусів, 

про який збереглися достовірні відомості, стався 1 квітня 1793 року. 

Внаслідок цієї стихії повністю зник японський острів Унсен разом з 

53 тис. жителів. На місці острова утворився вулкан. У 1930 р. в 

Японії було зареєстровано 5744 землетруси. А під час землетрусу в 

Токіо (21 березня 1857 р.) загинуло 107 тис. чоловік.  

Рельєф Японії переважно гірський. Найвищі гори, Японські 

Альпи, розташовані в центральній частині острова Хонсю. Їхні 

окремі шпилі перевищують 3000 м. над рівнем моря. Гори розділені 

глибокими, до 2 км, річковими ущелинами. На теплих схилах 

вулканів, що підігріваються підземним вогнем, японці вирощують 

овочі. А гейзери, які часто трапляються поряд з вулканами, ще багато 

століть тому вважалися природними лікарнями. «Працюють» на 

людей не тільки вулкани, але й морські хвилі. Японці були одними з 

перших, хто здогадався використовувати енергію припливів та 

відпливів, щоб отримати електроенергію. 

Річок в Японії дуже багато, але здебільшого вони несудохідні. 

Найдовші з них – Сінано (368 км), Ісікарі (367 км) та Тоне (322 км). 

Вони використовуються для сплаву лісу, якого в країні багато. 

Японія має багату флору і фауну. Їхні особливості обумовлено 

відносною ізоляцією Японського архіпелагу від Азійського 

континенту та протяжністю архіпелагу з півночі на південь. За 

даними Союзу біологічної систематики Японії, станом на 2003 у 

країні налічувалося понад 600 видів бактерій, 6200 видів 

найпростіших, 9300 видів рослин, близько 13 тисяч видів грибів та 

понад 60 тисяч видів тварин. Значна їх частка є ендемічними та 

реліктовими видами, які за межами Японії не зустрічаються. 

Представників фауни Японії класифікують за двома регіонами – 

палеоарктичним та індомалайським. До першого входять території 

Хоккайдо, Хонсю, Шікоку та Кюсю, а до другого – Рюкю та південні 

острови. 

Результати археологічних досліджень доводять, що люди 

заселили Японський архіпелаг у добу пізнього палеоліту. Перші 

писемні згадки про Японію з’являються у китайських історичних 

хроніках першого століття по Різдву Христовому. В цілому, історія 

Японії демонструє динамічні зміни двох парадигм, за якими 

розвивалася країна – активні відносини із зовнішнім світом та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%88%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://uk.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://uk.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A0%D1%8E%D0%BA%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
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ізоляція від нього. Такі зміни зумовили формування самобутньої 

японської культури. 

Згідно з конституцією, Японія є унітарною конституційною 

монархією. За Конституцією влада в Японії поділяється на три 

гілки – законодавчу, виконавчу і судову. Першу представлено 

Парламентом, другу – Кабінетом міністрів і місцевими органами 

виконавчої влади, третю – Верховним і регіональними судами. 

Місцеві громади різних рівнів мають широкі права самоврядування. 

Головою держави є імператор, але виконавча влада в країні 

зосереджена у руках прем’єр-

міністра.  

Найвищим органом 

державної влади є двопалатний 

Парламент, найстаріший в Азії. 

Він складається з нижньої 

Палати представників і 

верхньої Палати радників. 

Правлячою партією в 

Парламенті є Демократична 

партія Японії. Основна опозиційна парламентська сила – Ліберал-

демократична партія. Обидві партії є послідовниками поміркованого 

лібералізму. 

Кабінет міністрів покликаний керувати державою. Він виконує 

закони і бюджет, ухвалені Парламентом. Кабінет складається з 

профільних міністерств і адміністрацій.  

Судова влада Японії є незалежною від законодавчої і 

виконавчої. Її представляють суди двох рівнів: Верховний суд Японії 

і суди нижчої інстанції – вищі, районні, сімейні та дисциплінарні. 

Верховний суд має право конституційного контролю. Судочинство 

здійснюється на основі «Шести кодексів» – збірки усіх головних 

законів країни. Оскільки Японія була першою країною світу, яка 

пізнала жах ядерної війни, її нинішній уряд сприяє боротьбі за мир і 

руху роззброєння. 

Згідно з Конституцією японська держава не має збройних сил. 

Замість них в країні діє державна організація Сил Самооборони 

Японії (СС). Політику національної безпеки визначає Міністерство 

оборони Японії. Головнокомандувачем усіх воєнізованих формувань 

вважається прем'єр-міністр.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D0%9D%D0%B0%D2%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Diet_of_Japan_Kokkai_2009.jpg
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Сили Самооборони складаються з трьох компонентів – 

сухопутних, морських та повітряних сил. В офіційних внутрішніх і 

міжнародних документах ця організація не називається військом, 

хоча має всі ознаки збройних 

сил, окрім відповідного 

статусу. 

Японія є другою за 

величиною економічною 

державою світу. Вона посідає 

6-е місце за обсягами імпорту 

та експорту товарів і є членом 

«Великої сімки». 

 

 

 

Токійська біржа – друга у світі за 

розміром біржа, з ринковою капіталі -

зацією у 4 трильйони доларів США. 

Економіка Японії є однією з 

найпотужніших у світі. Вона посідає 

третє місце після США та Китаю за 

показниками ВВП ($4,123 трильйони у 

2015) і третє місце після США і КНР за 

показниками купівельної спромож -

ності. Японська економіка є однією з 

найбільших в Азії. Вона дуже залежить 

від поставок сировинних матеріалів з 

інших країн через нестачу природних ресурсів. 

Співпраця уряду і промисловців, розвинена культура бізнесової 

етики, розробки високих технологій та порівняно невеликі витрати на 

оборонні потреби забезпечили стрибкоподібне зростання японської 

економіки після Другої світової війни. З 1960-х по 1980-ті роки воно 

було вражаючим: 10% у 1960-х, 5% у 1970-х, 4% у 1980-х роках. 

Зростання призупинилося у 1990-х роках через надмірне 

інвестування наприкінці 1980-х та внутрішньополітичний курс, 

спрямований на виправлення спекулятивних ексцесів на біржі і 

ринку. Спроби уряду покращити ситуацію лише забуксували 

японське господарство у 2000 і 2001 роках. 

Парадний кам'яний міст Токійського 

Імператорського палацу 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%A1%D0%AF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%A1%D0%AF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%A1%D0%AF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/G7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KokyoL0059.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TokyoStockExchange1144.jpg
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Однак у 2005 з'явилися ознаки одужання японської економіки 

після періоду застою. ВВП зріс на 2,8%, перегнавши показники ЄС і 

США. Основним фактором одужання стало зростання внутрішнього 

попиту. Сьогодні економіка Японії продовжує утримувати позиції 

світового лідера. 

Експорт – невід'ємна частина японської економіки. Головними 

експортними партнерами є США, КНР, Південна Корея і Гонконг. 

Японці здебільшого експортують транспортне обладнання, двигуни, 

електротовари, електронні прилади і хімікати. 

Оскільки Японія дуже залежить від міжнародної торгівлі, вона 

імпортує широке коло товарів. Основними партнерами з імпорту є 

КНР, США, Південна Корея, Австралія, Індонезія, Саудівська Аравія, 

ОАЕ (за даними 2004 року). Японія ввозить переважно запчастини, 

пальне, харчові продукти, хімікати, текстиль і сировину для власної 

промисловості. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%95
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Miyajima_Alex.jpg
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http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%20%D1%96%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&jyear=2010&jnumber=%E2%84%96%203%20%2862%29&jid=214674#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%20%D1%96%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&jyear=2010&jnumber=%E2%84%96%203%20%2862%29&jid=214674#1
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3. Бондарь, А. И. Все о Японии : общие сведения, история, наука, 

культура, образование, спорт, достопримечательности, полезные  

мелочи и советы / А. И. Бондарь ; предисл. Ю. В. Макарова. – 

Харьков : Фолио, 2007. – 543 с. : ил. 

 

4. Бондар, О. Японія очима українця / Олександр Бондар // Всесвіт. – 

2004. – № 9/10. – С. 47-57. 

 
5. Бортницький, В. США і Японія : еволюція національних 

інноваційних систем та їхня роль у процесі економічного 

зростання / В. Бортницький // Формування ринкових відносин в 

Україні. – 2011. – № 4. – С. 70-85 : табл. 
 
6. Бортницький, В. А. Роль держави у формуванні інноваційної 

економіки на прикладі Японії / В. А. Бортницький // Формування 

ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 11. – С. 95-101 : табл. 

 

7. Васянович, О. А. Вплив міжнародного права на національну 

правову систему Японії / О. А. Васянович // Часопис Київського 

університету права. – 2015. – № 3. – С. 331-334. 
    У статті аналізуються питання виникнення та розвитку джерел права 

Японії, влив міжнародного права та національних звичаїв, традицій, норм 

моралі та суспільства. 

 

8. Гаврилюк, Р. П. Державна політика Японії у сфері розвитку 

інноваційної економіки / Р. П. Гаврилюк // Економіка та держава. – 

2012. – № 10. – С. 46-49. 
     Характеризуються показники інноваційного розвитку японської 

економіки, оцінюються перспективи перетворення Японії на світового 

інноваційного лідера. 

 
9. Горобець, Р.  Японія. КіоТоКіо / Ірина Горобець // Міжнародний 

туризм. – 2012. – № 2. – С. 22-34 : фото.  

 

10. Грикун, Ю. О. Актуалізація проблеми ідентичності в умовах 

глобалізації : японський соціокультурний контекст / 
Ю. О. Грикун // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали 

міжнародної наук.-практ. конф., 21-23 березня, 2012 року. – 
Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 71-72. 

http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82&jyear=2004&jnumber=%E2%84%96%209/10&jid=161649#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82&jyear=2004&jnumber=%E2%84%96%209/10&jid=161649#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&jyear=2015&jnumber=%E2%84%96%203&jid=221648#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&jyear=2015&jnumber=%E2%84%96%203&jid=221648#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0&jyear=2012&jnumber=%E2%84%96%2010&jid=43099#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0&jyear=2012&jnumber=%E2%84%96%2010&jid=43099#1
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11. Гудовсек, О. Особливості естетичного виховання дітей в Японії / 

О. Гудовсек // Нова педагогічна думка. – 2015. – № 4. –  

С. 138-141. 
    Аналізуються особливості естетичного виховання дітей в Японії, 

доводиться важливість музичного, образотворчого, театрального, 

декоративно-прикладного мистецтва в їх естетичному вихованні; 

характеризується вплив на виховання дітей національних та традиційних 

свят. 

 
12. Davtyan, A. Cost efficient method of enhancing foreign language 

capability : tourismindustry of Japan / Anna Davtyan // Актуальні 

проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 97-106 : рис., табл. 
    У статті зроблено спробу описати деякі з проблем розвитку туризму в 

Японії в найближчому майбутньому. [текст англ. мовою] 

 

13. Данн, Ч.  Традиционная Япония : быт, религия, культура / 
Ч. Данн ; пер. с англ. О. Д. Сидоровой. – М. : Центрполиграф, 

2006. – 222 с. : ил.  

 

14. Дубровик-Рохова, А. Японія: «епідемія чистоти» : країна, в якій 

грамотна утилізація відходів стала стилем життя / 
Алла Дубровик-Рохова // День. – 2016. – 2-3 верес. (№ 156/157). – 

С. 15. 

 

15. Журавлев, Д. В. Загадки истории. Страна восходящего солнца / 
Д. В. Журавлев. – Харьков : Фолио, 2014. – 380 с. 

 

16. Зінич, Л. В. Правові аспекти використання винаходів за 

законодавством Японії / Л. В. Зінич // Право і суспільство. –  

2015. – № 6, Ч. 3. – С. 73-78. 
    Розглядаються правові аспекти використання винаходів за 

законодавством Японії як одного із лідерів інноваційного розвитку. 

Проаналізовано такі інститути патентного права Японії, як вільне 

використання та примусове ліцензування винаходів.  

 

17. Іванець, Т. М. Партія реформації Японії як продукт 

трансформації японської партійної системи : концептуальні 

засади та ідеологічна платформа / Т. М. Іванець // Гілея: науковий 

вісник. – 2015. – Вип. 94. – С. 429-433. 

http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0&jyear=2015&jnumber=%E2%84%96%204&jid=262239#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0&jyear=2015&jnumber=%E2%84%96%204&jid=262239#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C&jyear=2016&jnumber=2-3%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81.%20%28%E2%84%96%20156/157%29&jid=249625#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C&jyear=2016&jnumber=2-3%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81.%20%28%E2%84%96%20156/157%29&jid=249625#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%96%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&jyear=2015&jnumber=%E2%84%96%206,%20%D0%A7.%203&jid=211448#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%96%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&jyear=2015&jnumber=%E2%84%96%206,%20%D0%A7.%203&jid=211448#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&jyear=2015&jnumber=%D0%92%D0%B8%D0%BF.%2094&jid=194750#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&jyear=2015&jnumber=%D0%92%D0%B8%D0%BF.%2094&jid=194750#1
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18. Ігнатьєв, П. Японія : портрет однієї країни / Павло Ігнатьєв // 

Зовнішні справи. – 2016. – № 5. – С. 54-57. 
    Проаналізовано повоєнну відбудову транспортної інфраструктури 

Японії після Другої світової війни. 

 

19. Комаха, О. О. Проблеми регулювання розвитку малого та 

середнього бізнесу : досвід Японії та уроки для України / 
О. О. Комаха // Формування ринкових відносин в Україні. – 
2012. – № 5. – С. 36-39: табл. 

 

20. Кошкин, А. А. Россия и Япония. Узлы противоречий / 
А. А. Кошкин. – Москва : Вече, 2010. – 480 с. 

 

21. Країни світу : Азія : енциклопедія : для дітей середнього 

шкільного віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.]. –    

Сімферополь : Таврида, 2012. – 321 с. : іл. 

 

22. Кулініч, М. Україна – Японія : відносини глобального 

партнерства в умовах випробувань / Микола Кулініч // Зовнішні 

справи. – 2014. – № 9. – С. 32-34. 
    Розглянуто питання отримання кредиту від Уряду Японії за програмою 

Офіційної допомоги розвитку на реалізацію проектів. 

 

23. Ливинський, В. Україна – Японія : віддалені і такі близькі світи / 

Володимир Ливинський // Зовнішні справи. – 2015. – № 8. – 
С. 30-31. 
    Розглянуто конкретну підтримку реформ в Україні з боку Японії, 

зокрема, адміністративної. 

 

24. Литвин, М. Досвід Японії у стимулюванні розвитку регіонів / 

Марина Литвин // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 2. – С. 172-179. 
    Проаналізовано японський досвід розвитку регіонів в контексті 

забезпечення сталого розвитку. 

 

 

 

 

 

 

http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8&jyear=2016&jnumber=%E2%84%96%205&jid=254637#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8&jyear=2014&jnumber=%E2%84%96%209&jid=252302#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8&jyear=2014&jnumber=%E2%84%96%209&jid=252302#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2&jyear=2013&jnumber=%D0%92%D0%B8%D0%BF.%202&jid=165560#1
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25. Лисак, В. Ф. Особливості розвитку та основні напрямки співпраці 

між Україною та Японією на сучасному етапі (2012-2015 роки) / 

В. Ф. Лисак, Т. М. Іванець // Гілея: науковий вісник. – 2015. –  

Вип. 96. – С. 465-471. 
     Аналізуються особливості та основні напрямки співпраці Японії та 

України на сучасному етапі. Виділені основні напрямки двосторонніх 

українсько-японських відносин: серед них є, як традиційні сфери - 

торгівельно-економічна, інвестиційна, науково-технічна співпраця, так і 

нові сфери - співробітництво у попередженні та ліквідації наслідків аварії 

на атомних станціях. 

 

26. Мак-Клейн, Дж. Л. Япония. От сегуната Токугавы - в XXI век / 

Джеймс Л. Мак-Клейн ; [пер. с англ. Е. А. Красулина]. – Москва : 

АСТ : Астрель, 2006. – 895 с. : ил. 

 

27. Маслова, Т. Боргова політика уряду Японії в умовах старіння 

населення / Тетяна Маслова // Вісник Тернопільського 

національного економічного університету. – 2013. – № 1. – 
С. 146-153. 
    Висвітлено досвід проведення боргової політики урядом Японії в умовах 

старіння населення. Здійснено оцінку боргової стійкості і зовнішньої 

вразливості японської економіки. Запропоновано заходи, пов’язані з 

врегулюванням складної макроекономічної ситуації в країні. 

 

28. Мех, Д. Японія : країна високих сезонів / Дарія Мех, Людмила 

Китаєва // Український туризм. – 2014. – № 6. – С. 40-43. 
    Про Японію, яка вражає гармонійним поєднанням сучасності та 

традицій. 

 

29. Михайличенко, О. В. Освіта і виховання в Японії та Китаї : 

історико-теоретичний аспект / О. В. Михайличенко ; Міжнар. ін-т 

гуманізації та розвитку освіти. – Суми : Наука, 1997. – 120 с. 

 

30. Михайлова, Н. Японія. Великий бонсай / Наталія Михайлова // 

Міжнародний туризм. – 2013. – № 2. – С. 134-142 : фото. 

 

31. Михайлова, Н. Мистецтво жити в Японії / Наталія Михайлова // 

Міжнародний туризм. – 2011. – № 5. – С. 98-104 : фото. 

 

 

http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&jyear=2015&jnumber=%D0%92%D0%B8%D0%BF.%2096&jid=207165#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&jyear=2015&jnumber=%D0%92%D0%B8%D0%BF.%2096&jid=207165#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83&jyear=2013&jnumber=%E2%84%96%201&jid=85033#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83&jyear=2013&jnumber=%E2%84%96%201&jid=85033#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83&jyear=2013&jnumber=%E2%84%96%201&jid=85033#1
http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&jyear=2014&jnumber=%E2%84%96%206&jid=170744#1
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співробітництва України і Японії: питання періодизації / 
Алла Оліфіренко // Український часопис міжнародного права. – 

2016. – № 2. – С. 100-102. 
    Здійснено спробу періодизації договірно-правової бази двостороннього 

співробітництва України і Японії. 

 

34. Пронь, С. В. Історія Японії (від реставрації Мейдзі до сучасності : 

1868–2009 рр.) : навч. посіб. / С. В. Пронь ; М-во освіти і науки 

України, Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ 

ім. П. Могили, 2010. – 553 с.  

 

35. Резаненко, В. Україна-Японія / Володимир Резаненко // Україна і 

Схід : панорама культурно-спільнотних взаємин. Вип. 1. – Київ : 

Українська Видавнича Спілка, 2001. – С. 160-182. 
    Стаття присвячена становленню і розвитку українсько-японських 

відносин. 

 

36. Рубель, В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і 
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37. Свердлова, Т. Г. Гуманістичні тенденції в сучасній системі освіти 

Японії / Т. Г. Свердлова // Україна і світ : діалог мов та культур : 

матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. 21-23 березня, 2012 року. – 

Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 305-308. 

  

38. Селіверстов, В. В. Аналіз впливу монетарних і немонетарних 

факторів на цінову стабільність в Японії / Валерій Селіверстов // 

Вісник Національного банку України : науково-практичний 

журнал. – 2015. – № 1. – С. 56-60. 
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http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&jyear=2016&jnumber=%E2%84%96%202&jid=257220#1
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39. Селіверстов, В. В. Аналіз впливу інструментів грошово-
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В. В. Селіверстов // Фінанси України. – 2013. – № 8. – С. 73-85. 

 

40. Сірук, М. «Географічно ми віддалені, але по суті майже поруч» : 
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Микола Сірук, Наталія Пушкарук // День. – 2017. – 27-28 січ. 
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41. Сиратори, Р. Построение демократий : Украина и Япония. 
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2015 году / ред. : Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото. – Киев : 

Феникс, 2016. – 630 с. 

 

42. Смак Азії : кухні Китаю та Японії : [історія і традиції, класич. 

домаш. рецепти / І. Середа. – Харків : Аргумент принт, 2014. – 71 с. 

 

43. Снігур, О. Військовий бюджет Японії перевалить за 40 мільярдів 

доларів / Оксана Снігур // Країна. – 2015. – № 37. – С. 12-14. 
    Про військову політику Японії, зміну її воєнної доктрини та збільшення 

фінансування збройних сил для нарощування військової потужності. 

 

44. Соколова, С. Японія : погляд митців України / Світлана Соколова 

// Культура і життя. – 2017. – 10 лют. (№ 5/6). – С. 19. 
    Представлено виставковий проект українських художників «Внутрішня 

Японія», що відкрився в Музеї історії Києва. 

 

45. Стрельченко, О. Г. Адміністративно-правова характеристика 

публічної адміністрації Японії / О. Г. Стрельченко, Юсіфлі 

Бахтіяр Топтинг Огли // Юридична наука. – 2015. – № 2. – 
С. 43-50. 
    Здійснена порівняльно-правова характеристика суб’єктів публічного 

адміністрування в Японії. Зроблено акцент на державних органах 

публічного управління та виокремлено особливості реалізації їх 

повноважень. 

 

 

 

 

 

http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0&jyear=2015&jnumber=%E2%84%96%2037&jid=204543#1
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http://analitic.nplu.org/journal.php?jname=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0&jyear=2015&jnumber=%E2%84%96%202&jid=181335#1
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46. Стрельченко, О. Г. Система місцевого самоврядування у Японії : 

порівняльний аспект / О. Г. Стрельченко // Митна справа. – 2013. – 

№ 2, Ч. 2, Кн. 1. – С. 478-483. 
    Здійснена характеристика місцевого самоврядування у Японії як 

унітарної демократичної національної держави з парламентською 

конституційною монархією та із дволанковою системою місцевого 

самоврядування. 

 

47. Умебеясі, М. Порівняльний аналіз елементів календарної 

обрядовості українців та японців / Масакі Умебеясі // 

Українознавство. – 2012. – № 4. – С. 105-109. 
    Розкриваються спільні і відмінні риси у народній обрядовості українців 

та японців. 

 

48. Фурсов, В. Н. Нежное очарование природы Японии / 
В. Н. Фурсов // Страна знаний : научно-популярный журнал для 

юношества. – 2015. – № 5. – С. 27-29, 33. 

 

49. Шатило, О. А. Японська система Кейретсу : досвід для 

удосконалення національної економічної політики / О. А. Шатило // 

Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 128-130. 
    Досліджено питання формування японської системи організації 

корпорацій та міжкорпоративних зв'язків - Кейретсу. Проаналізовано 

можливість застосування адаптованого досвіду Японії до вітчизняних 

реалій. 

 

50. Шевцова, Г. Історія японської архітектури і мистецтва : 

навчальний посібник для ВНЗ / Галина Шевцова ; Мін-во освіти і 

науки, молоді та спорту України ; Київський нац. ун-т 

будівництва і архітектури. – Київ : Грані-Т, 2011. –  231 с.  

 

51. Chi, S. P. Political exchange risk in Japanese economy / S. P. Chi // 

Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 308-316 : табл. 
    Доведено існування нової, запропонованої автором концепції - 

політичного валютного ризику - на даних економіки Японії. [текст англ. 

мовою] 
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    Погляди японських та українських відомих людей на історію, релігію та 
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Національної інфраструктури геопросторових даних. 

 

54. Япония : путеводитель : [пер. с нем.] / [авт. текста Норберт 
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