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Доктор історичних наук, профессор  кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства Лиман Сергій Іванович (61022, Харків, 
майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. 
(057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 
таких дисциплін, як: «Історія міжнародних відносин», «Теорія 
міжнародних відносин», «Політологія», «Історія України», 
«Міжнародні відносини та світова політика». 

Опис 

Мета дисципліни – формування системи знань про 

основний зміст геополітики головних міжнародних акторів в 
різних історичних умовах та регіонах світу, розвинути 
розуміння геостратегії як теорію та практику зовнішньої 
політики країн світу, взаємозв’язок глобалізації та сучасного 
геополітичного становища, вплив національних інтересів на 
національну безпеку різних держав світу, зокрема України, 
союзів, блоків у загальносвітовому контексті. 

 

Очікувані результати навчання.  
Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції 
міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої 
політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних 
відносин та світової політики; критично осмислювати та 
аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні 

відносини; визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 
дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері 
міжнародних відносин та глобального розвитку; формулювати 
задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі 
об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої 
політики, суспільних комунікацій та регіональних студій; 
проводити експертний аналіз політичних систем, економік, 
культурних процесів азіатських та африканських країн та 

регіонів, їх зв’язків з Україною; складати комплексну 
експертно-аналітичну характеристику ключових азіатських 
регіонів і гравців, визначати та прогнозувати стан 
міжнародних відносин в регіоні та політичний вплив Європи, 
Америки, Східної та Південно-Східної Азії у сучасному світі; 
застосувати сучасні інструменти реалізації зовнішньої 
політики (публічна дипломатія, культурна політика, актори 

«поза суверенітетом» та ін.), спрямовані на активізацію 
міжнародного співробітництва України з провідними 
європейськими й азіатськими країнами та регіонами 
 
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 11 (одинадцять) тем, які вивчаються протягом 45 
годин аудиторних занять (30 год. – лекції, 15 год. – семінарські  
(заняття) та 105 годин самостійної підготовки.     
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Тема 1. Вступ. Геополітика як навчальна дисципліна та 

напрям наукових досліджень (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.). 

Тема 2. Основні закони та категорії геополітики  (Лекцій – 2 

год.). 

Тема 3. Джерела геополітики (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.). 

Тема 4. Розвиток німецької геополітики (Лекцій – 4 год., Сем. 

– 2 год.). 

Тема 5. Англійські геополітичні концепції (Лекцій – 2 год.). 

Тема 6. Французська геополітика (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 

год.).  

Тема 7. Американська геополітика (Лекцій – 4 год.). 

Тема 8. Українська геополітика (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.). 

Тема 9. Геополітична структура сучасного світу (Лекцій – 2 

год.). 

Тема 10. Геостратегія країн сучасного світу (Лекцій – 4 год., 

Сем. – 2 год.) 

Тема 11. Україна в сучасній  геополітичній стратегії 

світового співтовариства (Лекцій – 4 год.,Сем. – 3 год.) 

 
Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей на 
семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; тестових 

завдання; виконання творчих завдань; розв’язування ситуаційних 
задач. Підсумковий контроль – у формі іспиту. 
Мова викладання - українська 

  

 

 


