
Назва дисципліни «Геополітика та геостратегіясучасного 

світу» 
Інформація про факультети 

(навчально-наукові 
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пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 
 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти  1 курсу магістерського рівня. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 Доктор політичних наук, професор кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства  Шаповаленко М.В., (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», «Світова 

економіка», «Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародні відносини та світова політика», 

«Країнознавство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Опис 

Мета дисципліни. 

 

надання майбутнім фахівцям знань щодо 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 ефективної роботи в сферах зовнішньої політики 
та міжнародного співробітництва, міжнародних організаціях, 

освітніх та наукових інституціях. 

 

Очікувані результати навчання. 

 

Формування у студентів системи знань про сновні 

геополітичні концепції та поняття, специфіку 

геополітичного аналізу міжнародних відносин, тенденції і 

особливості геополітичної думки, проблеит та завдання 

геополітики та геостратегії України на сучасному етапі 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 45 

години аудиторних занять (30 год. – лекції, 15 год. – 

семінарські (практичні) заняття). 

Тема № 1. Геополітика як наукова дисципіна 

Тема № 2. Історія розвитку геополітики 

Тема № 3 Особливості сучасної геополітичної системи 

Тема № 4. Сучасно світова геополітика 

Тема № 5. Геополітичний вимір глобалізації 

Тем №6. Захід в сучасній системі геополітичних відносин 

Тема № 7. Схід в сучасній системі геополітичних відносин 

Тема № 8. Геостратегії провідних геополітичних країн 

світу 

 



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 заліку. 

Мова викладання: українська 



 


