АННОТАЦІЯ

Назва дисципліни
Інформація про факультети
(навчально-наукові інститути) і курси
навчання, студентам яких
пропонується вивчати цю дисципліну

Контактні дані розробників робочої
програми навчальної дисципліни,
науково-педагогічних працівників,
залучених до викладання

Попередні умови для вивчення
дисципліни

Опис

Геополітика і геостратегія сучасного світу
Факультет міжнародних економічних
відносин та туристичного бізнесу Другий
(магістерський) рівень вищої освіти,1 рік
навчанняСпеціальність :«Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії»,Навчальна дисципліна
призначена для міжнародників. Корисна
країнознавцям, економістам, юристам,
економістам-міжнародникам і кожному
допитливому здобувачу вищої освіти.
Доктор політичних наук, професор кафедри
туристичного бізнесу та країнознавства
ХНУ імені В.Н. Каразіна, Шаповаленко
Марина Володимирівна
(61022, Харків, майдан Свободи, 6,
північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел.
(057) 707-53-06. електронна адреса кафедри:
turbiz@karazin.ua).
Базові знання зі спеціальності «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії»: Історія міжнародних
відносин, Теорія міжнародних відносин,
Політологія, Історія України, Світова
економіка, Міжнародні економічні
відносини, Міжнародні відносини та світова
політика, Країнознавство та ін
Метою навчання за освітньо-професійною
програмою
«Міжнародні відносини та регіональні
студії» є здобуття
поглиблених знань із теорії та практики
міжнародних відносин,
зовнішньої політики, світової політики,
міжнародної безпеки та
конфліктології, розвитку міжнародних
регіонів, отримання
кваліфікації для комплексного аналізу та
прогнозування
міжнародних відносин та зовнішньої
політики держав, а також для
ефективної роботи в сферах зовнішньої
політики та міжнародного
співробітництва, у міжнародних
організаціях, освітніх та наукових
інституціях.

– . Очікувані результати навчання.:Навчальна дисципліна «Геополітика
та геостратегія» забезпечує знання:
–

класичних

геополітичних

концепцій та понять;
–

специфіки геополітичного аналізу
міжнародних відносин;

–

тенденцій

і

особливостей

геополітичної думки постбіполярного
світу;
–

проблем та завдань геополітики й
геостратегії України на сучасному
етапі.

– Навчальна дисципліна «Геополітика
та геостратегія» забезпечує вміння:
–

розрізняти

специфіку

геополітичних категорій;
–

характеризувати

основні

геополітичні концепції;
–

орієнтуватися у геополітичних
проблемах

і

тенденціях

пост

біполярного світу
– та

аналізувати

відповідні

їм

геополітичні теорії;
тенденції глобального розвитку; -зміст
сучасних наукових поглядів на характер
глобалізації,на сучасний глобальний
розвиток та процеси, що відбуваються на
глобальному, регіональному та локальному
рівнях в різних країнах та регіонах.
вмітимуть: -застосовувати отримані знання
для вирішення практичних завдань,
пов'язаних із здійсненням
зовнішньополітичного курсу України,
зміцненням її міжнародного авторитету та
позицій на світовій арені в рамках своєї
професійної діяльності;-оцінювати та
прогнозувати конкретну ситуацію в
міжнародних відносинах, світовій політиці
з метою захисту державних інтересів та

підвищення міжнародного авторитету
України; -збирати, узагальнювати та
аналізувати міжнародну інформацію і
давати оцінку міжнародній обстановці,
подіям у внутрішньополітичному житті
зарубіжних країн та їх зовнішньополітичної
діяльності; -використовувати раціональні
методи пошуку, відбору та використання
інформації, здійснювати її перевірку та
класифікувати джерела; -орієнтуватися у
літературі за фахом; на практиці
застосовувати знання і навички наукової
організації праці в галузі міжнародних
відносин, зовнішньої політики та
дипломатії.
3Теми аудиторних занять та самостійної
роботи
Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 120
годин з яких 48 годин аудиторних занять (32год. –
лекції, 16год. –семінарські заняття) та
72годинисамостійної підготовки.
Тема 1.Тема1 Геополітика як наукова дисципліна.
Тема 2.Тема 2. Історія розвитку геополітики.
Тема Тема 3. Особливості сучасної геополітичної
світової системи.
Тема 4Тема 4 Сучасна світова геополітика
Тема 5Тема 5 Геополітичний вимір глобалізації.
Тема Тема 6. Захід в сучасній системі геополітичних
відносин.
Тема Тема 7 Схід в сучасній системі геополітичних
відносин.
Тема Тема 8. Геостратегії провідних геополітичних
акторів країн світу.

Методи контролю результатів
навчання: Залік
Мова викладання: українська

