
Назва дисципліни  ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 

Інформація про факультети 
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викладання 

Ханова Олена В’ячеславівна,  

к.геогр.н.,  

доцент кафедри міжнародних економічних відносин  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Базова середня освіта  

Опис 

Мета дисципліни.  
Просторова організація політичної сфери життєдіяльності 

суспільства. Дисципліна є вступною передумовою при 

подальшому вивченні політології, міжнародних відносин, 

регіонознавства, оскільки дає системне уявлення про 

просторову структуру всіх рівнів політичних процесів і їх 

базових елементів: державах, інтеграційних об'єднаннях, 

геополітичних системах, регіонах, кордонах, столицях, 

залежних і міжнародних територіях. 

Очікувані результати навчання.  

– знання та розуміння предметної області спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» та професійної діяльності за фахом; 

– здатність працювати в міжнародному контексті та 

спілкуватися іноземними мовами як усно, так і письмово; 

– розуміння характеристик розвитку країн та регіонів світу, 

особливостей та закономірностей глобальних та 

міжнародних інтеграційних процесів, включаючи процеси 

європейської та євроатлантичної інтеграції; 

 –здатність визначати особливості, характер та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних відносин 

різного рівня та налагоджувати комунікації між ними. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

1. Заплановано 12 (дванадцять) лекційних тем:  

Тема 1. Введення в політичну географію. 

Тема 2. Глобальні геополітичні системи. 

Тема 3. Інтеграційні об'єднання. 

Тема 4. Держави. 

Тема 5. Властивості території держави. 

Тема 6. Компоненти території держави. 

Тема 7. Міжнародні території. 

Тема 8. Залежні території. 

Тема 9. Столиці та центри. 

Тема 10. Межі та розмежування. 

Тема 11. Регіони і муніципалітети 

Тема 12. Просторова ідентичність. 

2. Заплановано 6 (шість) тем практичних занять. 

1. Просторова уява «Світ очима Президента держави Х» 



(командне завдання) 

2. Дебати «Глобальні геополітичні системи» (командне 

завдання) 

3. Інтеграційні системи: переваги та недоліки (командне 

завдання) 

4. Політико-географічне положення окремої держави та 

його оцінка (персоніфіковане завдання) 

5. Міжнародні території та їх статус (командне завдання) 

6. Столиця: її вплив на навколишні території 

(персоніфіковане завдання) 

3. Запланована семестрова контрольна робота. 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль у формі опитування, перевірки 

практичних та самостійних робіт, підсумкового контролю у 

формі заліку.  

Мова викладання: українська, російська 

 


