
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Кафедра політичних інститутів та процесів 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ГЕОПОЛІТИКА 

 

Освітня програма Політологія : 

перший (бакалаврський) рівень 

 

                        Спеціальність  052 Політологія 

 

                       Галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 6 від 28 грудня 2021 року   

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ – 2022 



1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Геополітика 

Викладач (-і) Дерев’янко Сергій Миронович 

Контактний телефон 

викладача 

+38(034)259-61-46 

E-mail викладача serhii.derevianko@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни 2.Цикл професійної підготовки 

2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS, 90 год.  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action= 

ReviewOneCourse&id_cat=183&id_cou=1334 

Консультації Упродовж вивчення курсу щосереди з 14.00 до 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

      Навчальна дисципліна “Геополітика” є складовою освітньої програми підготовки 

фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Пропонований курс 

спрямований на системне вивчення основ геополітики, її теоретико-методологічних засад, 

специфічних понять і концепцій, які використовує світова геополітична наука у вивченні 

політичних взаємодій на міжнародній арені. Значна увага надається оволодінню навиками 

аналітичної діяльності, методиці створення аналітичних документів. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета курсу : на основі методологічних положень політичної географії, теорії 

міжнародних відносин, глобалістики та інших дисциплін, а також загальнотеоретичних 

підходів, розкрити зміст специфічних понять і концепцій, які використовує світова 

геополітична наука у вивченні політичних взаємодій на міжнародній арені, ознайомити 

студентів з прикладним використанням виробленого геополітикою фундаментального 

знання про цю сферу життя. 

Для оволодіння навчальною дисципліною вивчаються об’єктно-предметне поле 

геополітики; історичні етапи формування геополітики, її основні школи, течії і парадигми; 

концептуальні засади дослідження геополітики; новітні методологічні напрями і течії в 

геополітиці; характеристики основних методів геополітичного аналізу; категоріально-

понятійний апарат. 
4. Результати навчання (компетентності) 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

політичній сфері, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосовуванням теорій та методів політичної науки. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК01.Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Зк02 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК05.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК07.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК01. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки.  

СК02. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної 

політичної думки. 
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СКОЗ. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

СК04. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної 

теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності. 

СК05. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 

СК06. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 

СК07. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 

СК08. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію 

політичного аналізу. 

СК09. Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців. 

 

Результати навчання 

РН02. Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і письмово у 

професійній діяльності. 

РНОЗ. Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності. 

РН07. Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, 

знати її цінності та досягнення. 

РН08. Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

РН09. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної 

політичної думки. 

РН10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

РН11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності. 

РН12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, 

політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 

РН13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському 

та глобальному рівні. 

РН15. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію 

політичного аналізу. 

PH16. Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій 

аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.  

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 16 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 56 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс Нормативний / 



(рік навчання) вибірковий 

восьмий Політологія четвертий вибірковий 

 

Тематика курсу 

1. Геополітика як наука, ідеологія та навчальна дисципліна.  

2. Предмет та методи геополітики. Співвідношення геополітики та геоекономіки. 

3. Категорії геополітики. 

4. Виникнення та становлення західної геополітичної думки. 

5. Поняття про геостратегію. Війна і мир у світовій політиці. 

6. Проблема інтервенції, її  геополітичні передумови і наслідки. 

7. Проблеми формування сучасної геополітичної картини світу. 

8. Європа в сучасних геополітичних концепціях. 
9. Геополітичні проблеми безпеки і стабільності у світі. 
10. Глобальні проблеми сучасності і геополітика. 

11. Геополітичні проблеми пострадянського простору. 

12. Геополітичні аспекти національного інтересу та національної безпеки України. 

13. Прогнозування у світовій геополітиці. 
 

Перелік питань для обговорення на лекції та семінарських заняттях, список літератури 

для підготовки до кожного заняття та завдання для самостійної роботи, перелік 

індивідуальних науково-дослідних завдань та вимоги до їх виконання визначені робочою 

навчальною програмою навчальної дисципліни та розміщені в системі дистанційного 

навчання  

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Структура розподілу балів передбачає: 

1) відповіді на семінарських заняттях – 15 балів (три оцінки 

на дев’яти семінарських заняттях); 

2) написання контрольної письмової роботи/тестування – 

15 балів; 

3) виконання індивідуального науково-дослідного завдання 

– створення та представлення аналітичної записки з 

обраної проблеми геополітики – 20 балів (з них 15 балів – 

за текст, 5 балів – за представлення) 

Загальна кількість – 50 балів. 

Підсумковий контроль – іспит (екзамен) проводиться 

згідно графіку навчального процесу в останній місяць 

семестру і передбачає написання екзаменаційної письмової 

роботи/тестування. Екзаменаційний білет включає 5 

завдань, виконання яких вимагає від студентів: 

1) виявлення розуміння сутності понять і термінів 

геополітики – 5 балів; 

2) вміння структурувати основні явища та елементи 

геополітики – 10 балів; 

3) знання теоретичних засад геополітики, поглядів та 

праць відомих учених-геополітиків – 15 балів; 

4) знання конкретних проблем геополітичного розвитку 

світу – 20 балів. 

Загальна кількість – 50 балів. 

Сумарна кількість – 100 балів. 

Вимоги до письмової роботи Виконання письмової роботи передбачає: 

1) повторення студентами лекційного матеріалу та 

отриманих знань при підготовці та проведенні 



семінарських занять, самостійного опрацювання 

рекомендованої літератури  з питань, що виносяться на 

модульний контроль; 

2) написання письмової роботи передбачає виконання 

студентами в аудиторії індивідуального завдання, що 

вимагає: 

– виявлення розуміння сутності понять і термінів –  

3 бали; 

– вміння структурувати основні явища та елементи 

геополітики – 4 бали; 

– знання теоретичних засад, поглядів і праць відомих 

учених-геополітиків, конкретних проблем геополітики – 8 

балів; 

Загальна кількість – 15 балів. 

Семінарські заняття Відповідь студента на семінарському занятті оцінюється за 

п’ятибальною системою за визначеними програмою 

навчальної дисципліни критеріями. 

Усна відповідь може бути доповнена наочними 

посібниками, зокрема, візуалізованою презентацією 

(обсягом 10-15 слайдів), зміст та використання якої 

оцінюється окремо. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Студент допускається до підсумкового контролю (за 

навчальним планом – екзамен) за умови повного виконання 

всіх видів роботи, передбачених програмою навчальної 

дисципліни та отримання разом 26-ти і більше балів. 

7. Політика курсу 

Політика вивчення навчальної дисципліни “Геополітика” передбачає набуття студентами 

визначених компетентностей через: аудиторну (лекції, семінарські та практичні заняття) 

та позааудиторну роботу (самостійне опрацювання окремих тем, підготовка до 

семінарських занять, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, використання 

можливостей системи дистанційного навчання, виробнича практика). У випадку 

відсутності студента на лекції чи семінарському занятті, отримання негативної оцінки на 

семінарських заняттях або ж невчасного виконання індивідуальної роботи визначений 

день для консультацій викладача, відпрацювання пропущених аудиторних занять, 

негативних оцінок та подачі індивідуальних робіт – середа, 14.00 – 16.00 год.  

У випадку встановлення вияву академічної недоброчесності викладач пропонує 

студентові повторно виконати передбачений навчальною програмою курсу вид роботи. 

 

8. Рекомендована література 

Джерела 

Бжезінський Збігнев. Велика шахівниця = The Grand Chessboard : Американська 

першість та її стратегічні імперативи; З англ. пер. О. Фешовець. Львів; Івано-Франківськ : 

Лілея-НВ, 2000. 236 с. 

Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. Москва : Прогресс, 1990. 805 с. 

Киссинджер Г. Дипломатия; [науч. ред. А. А. Сидоров ; пер. с англ. В. В. Львова ; 

послесл. Г. А. Арбатова]. Москва : Ладомир, 1997. 84 с. 

Киссинджер  Г.  Нужна ли Америке внешняя политика = Does America need a foreign 

policy? : К дипломатии для 21 века; Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева; Центр исслед. 

постиндустриального о-ва. Журнал “Свободная мысль”. Москва : Ладомир, 2002. 352 с. 

Маккиндер X. Дж. Географическая ось истории. Полис. 1995. № 4. С. 162–169. 



Мэхэн А. Т. Влияние морской силы на историю, 1660–1783 URL: http://istfak.org. 

ua/load/2-1-0-223 

Ратцель Фр. Народоведение (фрагменты). URL: http://istfak.org.ua/load/2-1-0-218 

Ратцель Фр. Политическая география. URL: http://istfak.org.ua/load/2-1-0-219  

Хаусхофер К. Геополитическая динамика меридианов и параллелей. URL : http:/ 

/istfak.org.ua/load/2-1-0-42 

Хаусхофер К. Континентальный блок: Берлин-Москва-Токио. URL: http://istfak.org. 

ua/load/2-1-0-43 

Челлен Р. О политической науке, ее соотношении с другими отраслями знания и об 

изучении политического пространства. Политические исследования. 2005. № 2.  

С. 115–127. 

Фукуяма Френсіс. Політичний порядок і політичний занепад. День: щоденна укр. 

газета. Київ, 2014. 9 вересня (№ 166). С. 9. 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони : Угоду ратифіковано Верховною Радою України із заявою Законом України  

№ 1678-VII від 16.09.2014 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page 

Ясперс К. Будущий мировой порядок Фрагмент из книги нем. Философа  
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