
 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Основи геополітики та геостратегії 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Сторінка курсу в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=74  

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 
Викладач: проф. з/н Міщенко Алла Борисівна (лекції, практичні заняття, 

підсумковий контроль). 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Основи геополітики та геостратегії» є обов’язковою освітньою компонентою 

навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, яка 
сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних відносин.  

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із тенденціями розвитку 

сучасного світового порядку через усвідомлення теоретичних основ геополітики, 
розкриття класичних та сучасних концепцій геополітики, особливостей геостратегій 

провідних держав світу, набуття ними навичок критичного осмислення подій 

міжнародного характеру, здатності геостратегічного аналізу та прогнозування з 

урахуванням особливостей української геополітики. 
Завдання курсу: засвоєння основного понятійно-категоріального апарату 

(«геополітика», «геостратегія», «геополітичне поле», «політичний ландшафт», 

«кордон», «баланс сил», «хартленд» тощо); вивчення основних класичних та 
сучасних геополітичних концепцій; формування системного підходу до аналізу та 

прогнозування геополітичних явищ, подій та процесів в окремих країнах, регіонах 

та світі загалом; визначення місця і ролі України в геополітичному просторі, на 

регіональному та глобальному рівнях.  
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи геополітики та 

геостратегії» є закономірності розвитку геополітичних просторів та діяльність 

міжнародних акторів у межах локального, регіонального та світового масштабів. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

категорії та закони геополітики; методи та функції, за допомогою яких здійснюється 

аналіз геополітичних процесів; парадигми й концепції геополітики; сучасні 

геостратегії країн світу та України. 

Київський національний 

університет культури і мистецтв 

https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=74


Студент повинен вміти:  

 визначати тенденції розвитку геополітичної ситуації в окремих регіонах та у 

світі в цілому;  

 використовувати закони геополітики для пояснення сучасних регіональних 
процесів;  

 виявляти фактори, що впливають на формування геополітичних пріоритетів 

країн;  

 визначати головні напрями геостратегії держав на міжнародній арені;  

 прогнозувати перспективи розвитку геостратегічних векторів зовнішньої 
політики України. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни  

 

Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ГЕОПОЛІТИКИ. 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ГЕОПОЛІТИКИ 

Тема 1.1. Визначення, етапи становлення та основні категорії геополітики. 
Тема 1.2. Геостратегія у структурі сучасного геополітичного знання. 

Тема 1.3. Основні ідеї та представники класичної геополітики. 

Тема 1.4. Геополітична концепція євразійства та неоєвразійства. Сучасна геостратегія 

Росії. 
Тема 1.5. Геополітична думка американських та європейських вчених. 

Розділ 2. ГЕОСТРАТЕГІЯ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ ТА РЕГІОНІВ 

Тема 2.1. Геополітика і проблема нового світового порядку. 
Тема 2.2. Постбіполярний розвиток провідних країн світу. Геостратегія 

Європейського Союзу. 

Тема 2.3. Формування нової геостратегії країн Азії, Африки та Південної Америки. 

Тема 2.4. Українська геополітика: історична ретроспектива та сучасні тенденції. 
Тема 2.5. Головні вектори сучасної української геостратегії. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук або персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для: освоєння теоретичного матеріалу, 

комунікації, ведення фахової дискусії та опитувань; виконання завдань самостійної 
роботи; ознайомлення з літературними джерелами та інформаційними ресурсами в 

Інтернеті, які рекомендовані навчальним курсом. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 
виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Office для виконання 

завдань самостійної роботи: конспектування, тезування, анотування, рецензування, 

підготовка презентацій та інтерактивних матеріалів.  

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисципліни: 



1. Міщенко А.Б. Недовіра як чинник геополітичних змін у світі. Альянс наук: 

вчений – вченому: зб. наук. праць ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Дніпропетровськ, 27-28 берез. 2014 р.: у 2 т. Дніпропетровськ, 2014. С. 21-22.  

2. Міщенко А. Стримувальна геостратегія як пріоритет України. Геостратегічні 

пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній 

сферах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 20 
жовтня 2016 року. Київ, 2016. С. 93-95. 

3. Міщенко А. Геостратегічні пріоритети України. Грані. 2016. №9. С. 125-130. 

4. Міщенко А. Україно-російський конфлікт: історичні передумови та 
геополітичні наслідки. Вісник Дніпропетровського університету. Серія 

Філософія, Соціологія, Політологія: збірник наукових праць. 2016. № 6 (34). С. 

4-14. 

5. Міщенко А. Геостратегія в структурі зовнішньої політики України. Україна і 
світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних 

відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. 

Київ, 2017. С. 232-236. 
6. Міщенко А. Новий світовий порядок від Росії та роль України. Україна в 

гуманітарних і соціально-економічних вимірах : Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

наукової конференції. м. Дніпро, 30-31 березня 2018 р. Дніпро, 2018. Част. І. 

С. 73-74.  
7. Міщенко А. Б. Тенденції просування політики правого спрямування в ЄС. 

Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. 
наукових праць. Монреаль, 2018. С. 112-113. 

8. Міщенко А. Емоційна складова у формуванні правої політики ЄС. Україна і 

світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних 

відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10–11 квіт. 2019 р. 
Київ, 2019. С. 210-213. 

9. Міщенко А. Б. Формування невизнаних територій як прояв ерозії довіри до 

інклюзивних інститутів в Україні. Епістемологічні дослідження у філософії, 
соціальних і політичних науках. 2020. Том 3, № 1. С. 213-221.  

10. Міщенко А. Новий світовий порядок: міжнародний дискурс. Міжнародні 

відносини: теоретико-практичні аспекти. 2020. № 6. С. 44-55. 

11. Міщенко А. Межі нового світового порядку. Неперервна освіта для сталого 
розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика : 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Дніпро, 04 

грудня 2020 р. Дніпро, 2021. С. 172-173. 
12. Міщенко А. Цивілізаційне значення геополітичного вектора України. Україна 

у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези 

доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 березня, 2021 р. Київ, 

2021, Част. 1. С. 96-97. 
13. Карасьова Н., Міщенко А. Геостратегічні інтереси України та економічне 

партнерство з Туреччиною. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики. 2021. Т. 2, №37. С. 210-218. 

 

Основна література: 



1. Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія : Підручник для ВНЗ (затв. 

МОН України). Київ, 2012. 416 с. 
2. Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці : 

Підручник. Чернівці-Київ : Книги -ХХІ, 2014. 364 с.  

3. Кудряченко А. І., Рудич Ф. М., Храмов В. О. Геополітика : підруч. для студ. 

вищих навч. закл. Київ : МАУП, 2004. 293 с. 
4. Мадіссон В. В. Сучасна українська геополітика : навч. посібник для студ. 

гуманіст спец. вищих навч. закл. Київ : Либідь, 2003. 174 с. 

5. Шульга М. А. Геополітика: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ : Київський 
університет, 2017. 239 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Збіґнєв Бжезінський Велика шахівниця / пер. Олена Фешовець. Харків : 
Фабула, 2018. 288 с. 

2. Геффернен Майкл. Значення Європи. Географія та геополітика / Пер. з англ. 

Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. 464 с. 
3. Іваницька О.П. Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної 

Америки у постбіполярний період (1990-і - 2000-і роки) : навчальний посібник 

для студ. іст. спец. вищ. пед. закл. освіти. Київ : Слово, 2012. 720 с.  

4. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2013): 
навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. Київ : Слово, 2014. 1056 с. 

5. Маккиндер Х. Географическая ось истории. Полис. 1995. № 5. C. 162-169. 

6. Хаусхофер К. Геополитическая динамика меридианов и паралелей. Элементы 
(Геополитические тетради). 1993. №1. С. 14-18. 

7. Хантингтон С. Грядущее столкновение цивилизаций. США: экономика, 

политика, идеология. 1994. № 3. С. 33-48. 

8. Політична географія і геополітика: навч. посібник / Б. П. Яценко, 
В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський та ін.; за ред. Б. П. Яценка. Київ : Либідь, 

2007. 255 с. 

9. Мартинюк В. О., Троян С. С. Політична географія та геополітика: словник-
довідник. Київ : НВЦ ВО, 2005. 224 с. 

10. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: 

Навчальний посібник / За ред. Л Д . Чекаленко. Київ, 2013. 628 с. 

11. Устич С. І. Кордон, війна та мир в долі сучасного світу. Тріада життя чи 
колапсу? : Монографія. Ужгород : Карпати, 2010. 328 с. 

12. Шульга М. А. Російський дискурс геополітики: монографія. Київ : Вид. 

ПАРАПАН, 2006. 524 с. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Сайт Європейського Союзу (ЄС). URL: https://europa.eu/  

2. Сайт Центру інформації та документації НАТО в Україні. URL: www.nato.int  
3. Сайт Організації Об’єднаних націй (ООН). URL: http://www.un.org/  

4. Сайт Ради Європи. URL: http://www.coe.int/  

5. Сайт Міністерства закордонних справ України. URL: www.mfa.gov.ua  

6. Сайт аналітичної групи «Геостратегія». URL: http://geostrategy.ua/  
 

Політика вивчення навчальної дисципліни 
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Навчальна дисципліна передбачає роботу як індивідуально, так і в колективі, 
часто поділені на групи під час практичних занять. 

Середовище в аудиторії є дружнім, дискусійним, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 
консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 
терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в 

межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування або під час проведення 

практичних занять з дозволу викладача. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
 

Розробник силабусу  

навчальної дисципліни        А. Б. Міщенко  

Завідувач кафедри         І. О. Костиря 
Силабус затверджено 

на засіданні кафедри міжнародних відносин  

від 30.08.2021 р., протокол № 1. 
 


