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Основи геополітики та геостратегії
Перший (освітньо-професійний) рівень
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Мета і задачі дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «є глибоке усвідомлення
студентами теоретичних основ геополітики, сутності геополітичних
процесів у сучасному світі, особливостей геостратегії провідних держав
світу, а також української геополітики.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
 визначити понятійно-категоріальний апарат;
 ознайомити студентів із прикладним використанням виробленого
геополітикою фундаментального знання про цю сферу громадського
життя;
 обґрунтувати можливі шляхи і способи розв’язання геополітичних
проблем;
 проаналізувати сучасні геополітичні теорії та особливості
геополітичної ситуації України.
В
Тематика дисципліни
1. Теоретичні основи геополітики.
2. Геополітична організація світу.
3. Геополітика держав світу.
4. Українська геополітика.
С
Стиль та методика навчання
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, реферативна робота,
екзамен
D
Компетентності
ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
Загальні
джерел зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікативних
технологій.
ЗК 13. Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти громадянську
свідомість, відповідати за якість виконаної роботи.
СК 1. Знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні
Фахові
тенденції розвитку міжнародних відносин.
СК 2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах,
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному,
суспільному, культурному та інформаційному.
СК 4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики
держави.
СК10. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів та місця в них
України з урахуванням національних інтересів України на міжнародній
арені.
Е
Основні результати навчання
РН 2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональних та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.

РН 3. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації,
використання різних джерел інформації про міжнародні та
зовнішньополітичні події та процеси. Демонструвати абстрактне
мислення, систематизувати й упорядковувати отриману інформацію.
РН 5. Досліджувати політичні, соціальні та економічні явища та процеси
у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й
узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку
світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та
просторово-часових зв’язків.
РН 10. Аналізувати й оцінювати концептуальні підходи до вирішення
проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.
РН 21. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних
відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій,
регіонального розвитку, поважати опонентів і їхні точки зору.
РН 23. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
відносин.
РН 24. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності. Прагнути професійного зростання, проявляти
толерантність та готовність до інноваційних змін.

