
Анотація навчальної дисципліни 

«Політична географія з основами геоглобалістики» 

 
1. Назва дисципліни – «Політична географія з основами геоглобалістики». 

2. Лектор – доцент Кандиба Юрій Іванович.  

3. Курс – 4 (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), семестр – 8. 

5. Кількість: кредитів – 4; академічних  годин – 120 (в т.ч. лекції – 20, практичні заняття 

– 20‚ самостійна робота – 80). 

6. Попередні умови для вивчення: курс «Політична географія з основами геоглобалісти-

ки» є спеціальним у підготовці фахівців з економічної та соціальної географії на рівні 

бакалавра, пов’язаний з дисциплінами «Регіональна економічна і соціальна географія», 

блоком економічних та суспільних дисциплін. 

7. Опис курсу: Мета курсу – розкрити особливості сучасної політичної карти світу, сфо-

рмувати знання про основи геоглобалістики, показати роль та місце України у світовому 

геополітичному просторі. 

 Задачі курсу: ознайомити студентів з науковими основами політичної географії 

та геополітики; розглянути історичні етапи формування політичної географії та геополі-

тики; розкрити сутність територіально-політичної організації суспільства та територіа-

льно-політичних систем різних ієрархічних рівнів; вивчити сучасну політичну карту сві-

ту; вивчити основні школи, течії і парадигми геополітики; показати сучасну геополітич-

ну картину світу; проаналізувати основні регіональні геополітичні проблеми у світі; да-

ти оцінку геополітичного положення України. 

Зміст курсу:  

Розділ 1. Політична географія 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи політичної географії 

Тема 2. Сучасна світосистема 

Тема 3. Форми державного правління і державного устрою   

Тема 4. Політико-географічне положення держави 

Тема 5. Адміністративно-територіальний устрій держав 

Розділ 2. Геоглобалістика 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи геоглобалістики 

Тема 2. Школи і течії геополітики   

Тема 3. Геополітична структура сучасного світу  

Тема 4. Європа в геополітичному вимірі 

Тема 5. Геополітика провідних держав Азії 

Тема 6. Геополітика США  

Тема 7. Геополітика Російської Федерації 

Тема 8. Геополітична ситуація в Африці та Латинській Америці 

8. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів 

згідно програми курсу. 

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання: усне експрес-опитування, 

виконання практичних робіт, захист практичних робіт, контрольна робота, екзамен. 

10. Навчально-методичне забезпечення: Дністрянський М.С. Політична географія Укра-

їни. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 348 с.  

Кандиба Ю.І., Кучер І.І. Політична географія з основами геополітики: Навчально-

методичний комплекс. – Харків, 2010. – 96 с. 

11. Мова викладання – українська. 


