
Назва дисципліни Геополітика та геостратегія в сучасному світі 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем  

відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
підготовки магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 8 

семестрі. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Застава Ірина 

Валентинівна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний 

корпус, 2 поверх, каб. 264, электрона адреса: 

i.v.zastava@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з геополітичної організації світу; теоретичних основ 

геополітики та геостратегії; геополітичних інтересів та 

геостратегії головних суб’єктів світового процесу. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: розширити і 

закріпити набуті знання з міжнародної політики через 

введення нового підходу – аналізу світового політичного 

процесу крізь призму геополітики та геостратегії. 

  

Основні завдання вивчення дисципліни 

формування фахових компетентностей 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» та професійної діяльності за фахом. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

застосовувати їх у практичній діяльності. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних 

і комунікаційних технологій. 

формування фахових компетентностей 

СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та інформаційному. 

СК3. Знання про стан досліджень міжнародних відносин та 

світової політики у політичній, економічній, юридичній 

науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 

СК4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої 

політики держави. 

СК5. Здатність самостійно досліджувати проблеми 

міжнародних відносин, готувати та здійснювати публічну 

апробацію результатів досліджень. 

Очікувані результати навчання.  

РН3. Демонструвати знання про природу та характер 

взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, 
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регіональному та локальному рівнях. 

РН5. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної 

ситуації, використання різних джерел інформації про 

міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси. 

РН6. Розуміти принципи використання теоретичних знань з 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної 

безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при 

вирішенні практичних завдань. 

РН12. Проводити самостійні дослідження проблем 

міжнародних відносин із використанням наукових теорій та 

концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів. 

РН13. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до 

вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

РН16. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан 

взаємодії та конфлікту в міжнародних системах. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 15 тем, які вивчаються протягом 120 годин 

аудиторних занять (36 год. – лекції, 12 год. – семінарські 

заняття) та 54 години самостійної підготовки.  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

 

Тема 1. Міжнародна політика та геополітика. Місце 

геополітики та геостратегії в структурі світового політичного 

процесу. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 2. Геополітика як наукова дисципліна. Геополітика та 

геостратегія. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 3. Основні категорії та закони геополітики. Розвиток 

геополітичних концепцій. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 4. Сучасні геополітичні теорії і напрями досліджень. 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 5. Історичний розвиток геополітичної організації світу. 

Геополітична структура сучасного світу. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 6. Геополітика та геостратегія держави. Геополітичні 

конфлікти в сучасному світі. (Лекцій - 2, сем. - 1) 

Тема 7. Геополітичні процеси на пострадянському просторі. 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 8. Геополітика провідних європейських держав. (Лекцій 

- 2, сем. - 1) 

Тема 9. Геополітика США в сучасному світовому процесі. 

(Лекцій - 2, сем. - 1) 

Тема 10. Геополітика провідних держав Азії. (Лекцій - 2, сем. 

- 1) 

Тема 11. Геополітична ситуація в Африці та Латинській 

Америці. (Лекцій - 2, сем. - 1) 

Тема 12. Становлення та сучасний стан геополітики в Україні. 

(Лекцій - 2, сем. - 1) 



 

Методи контролю результатів навчання: екзамен 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годи / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


