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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Політична географія з основами геоглобалістики» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

бакалавра  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності    106 Географія / 014.07 Середня освіта (Географія) 

 

освітні програми    Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток; 

 Географія рекреації та туризму; 

 Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – розкрити особливості сучасної 

політичної картини світу, сформувати у студентів знання про основи геополітики та 

геоглобалістики як практичного інструменту розв’язання регіональних проблем у світі та в 

Україні, показати роль та місце України у світовому геополітичному просторі.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:  

 ознайомити студентів з науковими основами політичної географії та геоглобалістики; 

 розглянути історичні етапи формування політичної географії та геоглобалістики; 

 розкрити сутність територіально-політичної організації суспільства та територіально-

політичних систем різних ієрархічних рівнів; 

 вивчити сучасну політичну карту світу; 

 виявити основні фактори і тенденції, які впливають на розвиток світу; 

 розкрити сутність трансформаційних змін у глобальному середовищі; 

 оволодіти аналітичними навичками вирішення сучасних глобальних проблем; 

 проаналізувати основні регіональні геополітичні проблеми та конфлікти у світі. 

 

 1.3. Кількість кредитів – 4  

 

1.4. Загальна кількість годин – 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором студента 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й  

Семестр 

8-й  

Лекції 

20 год.  

Практичні, семінарські заняття 

20 год.  

Лабораторні заняття 

-  

Самостійна робота 

80 год.  

Індивідуальні завдання  

- 
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1.6. Заплановані результати навчання: 

Знання:  
- об`єктно-предметне поле політичної географії і геоглобалістики; 

- сутність територіально-політичної організації суспільства; 

- історичні етапи формування політичної географії і геоглобалістики; 

- особливості сучасної політичної карти світу та етапи її формування; 

- суть глобальних проблем людства, форми їх прояву в різних регіонах світу, причинно-

наслідкові зв'язки між ними; 

- сутність концепції сталого розвитку як стратегії розвитку людства на ХХІ ст., її 

економічний аспект; 

- особливості геополітичної ситуації в окремих регіонах світу; 

- сучасні геополітичні конфлікти. 

 

Уміння і навички: 

- розкривати суть основних концепцій політичної географії та геоглобалістики; 

- аналізувати територіально-політичні системи різних ієрархічних рівнів; 

- аналізувати сучасну політичну карту світу;   

- давати характеристику політико-географічного та геополітичного положення регіонів і 

держав світу; 

- виявляти явища глобалізації у навколишньому середовищі і з'ясовувати їх позитивні та 

негативні наслідки; 

- аналізувати процеси глобалізації як історичного процесу, глобальні проблеми світу за 

територіальним принципом; прояви глобалізації в господарському житті; сучасні загрози 

світовій безпеці; 

- класифікувати глобальні проблеми людства за походженням, гостротою прояву у різних 

регіонах світу; 

- висловлювати судження про основні напрями вирішення глобальних проблем людства, 

пропонувати способи розв'язання глобальних проблем людства. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи політичної географії 
Об’єкт і предмет політичної географії. Основна проблематика і тематика політико-

географічних досліджень. Етапи розвитку світової політичної географії. Територіально-

політична організація суспільства. Ієрархія територіально-політичних систем. 

 

Тема 2. Сучасна світосистема 

Території, країни, держави. Суверенні держави. Залежні країни і території. Води 

відкритого моря. Мультинаціональні функціональні утворення: ТНК, міжнародні організації, 

регіональні організації. 

 

Тема 3. Форми державного правління і державного устрою   

Монархії: абсолютні, конституційні. Республіки: президентські, президентсько-

парламентські, парламентсько-президентські, парламентські. Унітарні держави. Складні 

держави: федерації, конфедерації, унії. Моделі федералізму. Типи федерацій у сучасному світі. 

Політичні системи сучасних держав. 

 

Тема 4. Політико-географічне положення. Адміністративно-територіальний устрій 

держав держави 

Поняття «політико-географічне положення» (ПГП) і «геополітичне положення». Оцінка 
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ПГП. Глобальне ПГП. Регіональне ПГП. Сусідське ПГП. Адміністративно-територіальний 

устрій (АТУ) і місцеве самоврядування. Типи систем місцевого самоврядування. Реформи АТУ. 

Функції столиці держави. Класифікації столиць. Геопросторовий каркас території країни.  

 

РОЗДІЛ 2. ГЕОГЛОБАЛІСТИКА 

Тема 1. Теоретико-практичні основи становлення глобалістики та сучасний стан її 

розвитку. 

Передумови формування глобалістики. Поняття, об’єкт, предмет та принципи 

глобалістики. Основні теоретико-методологічні школи глобалістики. Становлення та розвиток 

глобалістики в Україні. 

 

Тема 2. Глобалізація як багатовимірний процес розвитку людства. 

Глобалізація – процес формування цілісного світу. Поняття та сутність глобалізації. 

Основні підходи до дослідження глобалізаційних процесів, їх сутність та характеристика. 

Тенденції глобалізації. Сутність та характеристика багатовимірності процесу глобальних змін. 

Україна в процесі глобальних трансформаційних змін і перетворень. 

 

Тема 3. Політико-правові процеси глобальної трансформації. 

Поняття, джерела та рушійні сили політичної глобалізації. Політична система суспільства 

в епоху глобальних трансформаційних змін. Новий зміст державного суверенітету в умовах 

глобалізації. Особливості глобальних трансформаційних змін постсоціалістичних країн. 

Виникнення глобальної політики. Глобалізація мілітарної системи. 

 

Тема 4. Економічна глобалізація як етап розвитку світового господарства. 

Економічна глобалізація як складова системних глобальних змін. Поняття світового 

економічного простору та циклічність розвитку світового господарства. Фактори відмінності 

глобалізації й інтеграції. Поняття, сутність та характеристика парадигми розвитку світової 

економіки. МНК і світова виробнича мережа. Світова конкуренція і глобалізація організації 

бізнесу. Мережа глобального виробництва: галузеві порівняння. Сучасні зразки національного 

залучення до світової виробничої мережі. Глобалізація бізнесу: національні впливи. МНК і 

функціонування національної економіки. 

 

Тема 5. Культурно-цивілізаційні аспекти глобалізації. 

Культура. Цивілізація. Культурно-цивілізаційні грані глобалізації. Зміст і сутність поняття 

‹‹універсалізм››. Універсальність і гомогенізація глобалізаційного процесу. Розмаїття культур і 

глобальна контркультура. Стратегії культурно-цивілізаційного розвитку в умовах глобалізації. 

Діалог та полілог культур. Культурно-цивілізаційна ідентичність в умовах глобальних 

трансформацій. Глобалізація культури і культура глобалізації. Культурна політика держави в 

умовах глобальних трансформаційних змін. 

 

Тема 6. Глобальні проблеми сучасності. 

Поняття, систематизація та класифікація глобальних проблем. Поняття та характеристика 

екологічних проблем. Зростання соціально-економічної нерівності населення між бідними і 

багатими країнами – головна проблема сучасності. Демографічні проблеми сучасності. 

Проблеми енергетичного забезпечення глобального світу. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Політична географія 

Тема 1. Теоретико-

методологічні основи 

політичної географії 

10 2    8       

Тема 2. Сучасна світо-

система 
10 2    8       

Тема 3. Форми 

державного правління і 

державного устрою   

14 2 4   8       

Тема 4. Політико-

географічне положення. 

Адміністративно-

територіальний устрій 

держав 

14 2 4   8       

Разом за розділом 1 48 8 8   32       

Розділ 2. Геоглобалістика 

 

Тема 1. Теоретико-

практичні основи 

становлення 

глобалістики та сучасний 

стан її розвитку 

10 2    8       

Тема 2. Глобалізація як 

багатовимірний процес 

розвитку людства 

10 2    8       

Тема 3. Політико-правові 

процеси глобальної 

трансформації 

14 2 4   8       

Тема 4. Економічна 

глобалізація як етап 

розвитку світового 

господарства 

14 2 4   8       

Тема 5. Культурно-

цивілізаційні аспекти 

глобалізації 

10 2    8       

Тема 6. Глобальні 

проблеми сучасності 
14 2 4   8       

Разом за розділом 2 72 12 12   48       

Усього годин  120 20 20   80       
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4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Політична карта регіонів світу 4 

2.  Політико-географічне положення держави. Адміністративно-

територіальний устрій держав 

4 

3.  Геополітична структура сучасного світу 4 

4.  Типологія країн за рівнем соціально-економічного розвитку 4 

5.  Географічні аспекти глобальних проблем сучасності  4 

 Разом 20 

                    

5. Завдання для самостійної роботи 

                                            

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1.  Ознайомлення з теоретико-методологічними основами політичної 

географії 
8 

2.  Вивчення особливостей сучасної світосистеми 8 
3.  Вивчення форм державного правління і державного устрою, 

підготовка до практичної роботи 
8 

4.  Опрацювання матеріалу за темою «Політико-географічне положення 

держави. Адміністративно-територіальний устрій держав», підготовка 

до практичної роботи 

8 

5.  Ознайомлення з теоретико-методологічними основами 

геоглобалістики 
8 

6.  Вивчення глобалізації як багатовимірного процесу розвитку людства 8 

7.  Вивчення геополітичної структури сучасного світу, підготовка до 

практичної роботи 
8 

8.  Опрацювання матеріалу за темою «Економічна глобалізація як етап 

розвитку світового господарства», підготовка до практичної роботи 
8 

9.  Ознайомлення з культурно-цивілізаційними аспектами глобалізації 8 
10.  Опрацювання матеріалу за темою «Глобальні проблеми сучасності», 

підготовка до практичної роботи 
8 

 Разом 80 

 

6. Індивідуальні завдання 

Програмою не передбачені. 

 

7. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-

пошуковий, дослідницький.  

 

8. Методи контролю 

Усне експрес-опитування, виконання практичних робіт, захист практичних робіт, 

контрольна робота, екзамен. 
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9. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен  Сума  Розділ 1  

 

Розділ 2  

 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

е 

за
в
д

ан
н

я
 

Р
аз

о
м

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т 9 Т 10 
20 - 60 40 100 

  10 8   6 10  6 

 

Т3, Т4, Т7, Т8, Т10 – практичні роботи 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Практична робота (теми 3, 8) – 10 балів: 

- виконання практичних завдань – 8 балів; 

- захист роботи – 2 бали. 

 

Практична робота (тема 4) – 8 балів: 

- виконання практичних завдань – 6 балів; 

- захист роботи – 2 бали. 

 

Практична робота (теми 7, 10) – 6 балів: 

- виконання практичних завдань – 4 бали; 

- захист роботи – 2 бали. 

 

Контрольна робота – 20 балів:  

- тестові завдання – 7 балів; 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 8 балів; 

- завдання на контурній карті – 5 балів.  

 

Екзамен – 40 балів: 

- тестові завдання – 17 балів; 

- практичне завдання (побудова схеми) – 8 балів; 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 15 балів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали  

оцінювання 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 
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10. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зиґмунт Бауман; [пер. з англ. 

І. Андрущенка; за наук. ред. М. Винницького]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. – 109 с. 

2. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / Пер. з англ. – К.: Вид. дім 

―Києво-Могилянська академія‖, 2006. – 203 с.  

3. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 360 с.  

4. Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. з анг. – К.: 

Либідь, 2004. – 740 с.  

5. Брич В.Я., Охота В.І. Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації: 

Монографія. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2019. – 

211 с. 

6. Василенко С.Д. Україна: Геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі. – Одеса: 

ОДМА, 2000. – 208 с. 
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