
Назва дисципліни Політична географія світу 

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 вищої 

освіти відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

Андрієвський Тимур Григорович, доктор філософії за 

спеціальністю політологія, викладач кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, тел.: 0502195346 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

міжнародних відносин та світової політики, в тому числі 

ознайомлення здобувачів із основними напрямами і способами 

діяльності держави з одержання, використання, поширення та 

зберігання інформації; вивчення основних термінів та теоретичних 

моделей впливу інформаційної сфери на політику та безпеку. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: дати здобувачам 

знання про територіальні аспекти політичної сфери суспільного 

життя, про вплив політичних чинників на розвиток і розміщення 

господарських об’єктів, стан довкілля, життя і діяльність людей, 

міжнародне співробітництво в різноманітних сферах людського 

життя, а також дати розуміння причин змін на політичній карті 

світу, проблеми економічного і політичного співробітництва 

окремих країн, тенденції розвитку міжнародного поділу праці, 

світових політичних процесів, а також політичних процесів, що 

відбуваються в Україні. 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набудуть 

компетентностей щодо засад політичної географії та розширять 

знання, набуті у процесі вивчення інших географічних та 

загальноосвітніх дисциплін; ознайомляться з історичним 

розвитком світової та української політичної думки; набудуть ʼ 

знання політичної карти світу і окремих історико-географічних 

регіонів із зазначенням географії «гарячих» точок; засвоять  

інформацію про форми державного устрою та систему органів 

державної влади, функції державних кордонів; ознайомляться зі 

світовим досвідом організації партійного життя, роллю політичних 

партій; зрозуміють закономірності впливу глобалізаційних 

процесів на політичну карту світу, державу і окремого 

громадянина. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  
Тема 1. Об’єктно-предметне поле політичної географії, її ключові 

поняття і терміни 

Тема 2. Державний устрій. 



Тема 3. Наукова систематизація обʼєктів політичної карти світу 

Тема 4. Історія формування політичної карти світу 

Тема 5. Особливості локальних цивілізацій 

Тема 6. Морфологія і географічне положення державної території 

Тема 7. Державні кордони – бар’єри та лінії зв’язку 

Тема 8. Географічні засади федералізму 

Тема 9. Географія політичної боротьби (електоральна географія) 

Методи контролю результатів навчання:  

Поточний контроль у формі опитування, тестування, виконання 

контрольної роботи 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


