
Повна назва: Геополітика 

Статус: Нормативна. 

Мета: Формування у студентів глибоких та системних уявлення щодо основ світового 

політичного процесу. Студенти повинні засвоїти підходи до розуміння його логіки та 

навчитися визначати реальні геополітичні інтереси його суб’єктів, а також геополітичні 

пріоритети України в сучасному світі. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Геополітика» (5 кредитів ECTS, 150 год.) розроблений за модульно-рейтинговою 

системою та включає в себе лекції (26 годин), групові заняття (46 годин), самостійну роботу 

(78 годин), систему контролю та обліку знань. Викладається в 8-у та 9-у триместрах. 

Передбачає опрацювання першоджерел, складання термінологічного словника, написання 

наукової статті і контрольних робіт та складання заліку і іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Розділ І. Теорія геополітики та історія геополітичних вчень 

Тема 1.1. Предмет геополітики та її основні парадигми 

Тема 1.2. Географічний детермінізм та витоки геополітики 

Тема 1.3. Німецька геополітична школа: розквіт та реабілітація  

Тема 1.4. Англо-американська школа геополітики 

Тема 1.5. Європейська геополітична школа  

Тема 1.6. Російська школа геополітики 

Тема 1.7. Українська геополітична школа 

Розділ ІІ. Геополітика та геостратегія в світовому політичному процесі 

Тема 2.1. Геополітична структура світу та її динаміка 

Тема 2.2. Основні напрямки глобалізації політики 

Тема 2.3. Національні інтереси та національна безпека 

Тема 2.4. Геостратегія та геополітичні доктрини США 

Тема 2.5. Геополітика та геополітичні доктрини Радянського Союзу та Росії 

Тема 2.6. Геополітика Європейського Союзу 

Тема 2.7. Геополітика Південної, Південно-Східної Азії, Азійсько-Тихоокеанського регіону 

та Латинської Америки 

Тема 2.8. Геополітика ісламського світу 

Тема 2.9. Україна в сучасному геополітичному просторі 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 категоріальний апарат та методологічні підходи геополітики; 

 історію та напрямки геополітичних досліджень; 

 шляхи модернізації геополітики; 

 сучасні підходи до розуміння побудови геополітичного світоустрою та його 

характеристики; 

 геополітичні позиції України на тлі глобальних світових політичних трансформацій. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 аналізувати різноманітні аспекти сучасного геополітичного світоустрою; 

 визначати геополітичні пріоритети суб’єктів світового політичного процесу; 

 характеризувати впливи конкретних геополітичних чинників на зовнішню та внутрішню 

політику України. 

 

Викладач: Чупрін Роман В’ячеславович – кандидат політичних наук, доцент. 


