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Силабус навчальної дисципліни 

«ГЕОПОЛІТИКА ТА ГЕОЕКОНОМІКА» 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Закономірності виникнення, трансформації і сучасного 

функціонування світової геополітичної системи; просторові 

аспекти розвитку систем міжнародних відносин у минулому; 

чинники, що впливають на трансформації сучасної системи 

міжнародних відносин; формування і розвиток геополітичних 

регіонів різних ієрархічних рівнів; використання державами світу 

геопросторових факторів при визначенні й досягненні своїх 

геополітичних цілей; проблеми територіального розвитку держав, 

просторові аспекти їх взаємодії на міжнародній арені; вплив 

географічних факторів на зовнішню та внутрішню політику 

держав; внутрішньодержавні територіальні політичні процеси, 

взаємодії політичних сил; просторові аспекти виникнення, 

ескалації, врегулювання війн і локальних воєнно-політичних 

конфліктів тощо. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Теоретичні основи сутності геополітики та геоекономіки, 

геополітичних та геоекономічних інтересів держав на світовій 

арені, головних напрямів геостратегії України на міжнародній 

арені; геоекономічний аналіз світових акторів в умовах 

глобалізаційних змін. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знання про світову політику та її теоретичні засади, головні 

категорії геополітики, її закони, провідні школи та теорії сучасної 

геополітики, геополітичну та геоекономічну структуру сучасного 

світу, характер і тенденції сучасних геополітичних та 

геоекономічних процесів, геополітичні та геоекономічні інтереси у 

світі та в окремих регіонах, національні геополітичні та 

геоекономічні інтереси України та їх реалізація на світовій арені.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вміти визначати сутність геополітичних та геоекономічних 

інтересів держави, аналізувати геополітичне та геоекономічне  

положення окремих держав світу, визначати фактори впливу на 

зовнішньополітичну та зовнішньоекономічну діяльність держави, 

визначати головні напрями геостратегії держав на міжнародній 

арені, визначати геополітичні та геоекономічні інтереси України, 

прогнозувати перспективи реалізації геостратегічних векторів 

зовнішньої політики України.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни. Глобалізація як світосистемний феномен.  

Геополітика: сучасний світовий порядок. Північноатлантичний 

регіон в новому світовому порядку. Місце та роль Європи в 



новому світовому порядку. Азіатсько-тихоокеанський регіон та 

Північна Азія в новому світовому порядку. Геополітичний вектор 

України в умовах глобалізації. Геоекономіка: історія становлення 

науки. Проблеми розвитку геоекономічного простору. 

Становлення та розвиток геоекономічних систем. Геоекономічні 

аспекти регіоналізму.  

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, евристичний, дослідницький, алгоритмічний, 

творчий 

Форми навчання: денна/заочна/ заочна форма з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

Пререквізити Базові знання з міжнародної економіки. 

Пореквізити Глобальна економіка. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Шульга М.А. Геополітика: навчальний посібник/ МОН України, 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: 

Київський ун-т, 2017. – 239 с. 

Геополітика: енциклопедія/ Суліма Є.М., ред. – Київ: Знання 

України, 2013. – 920 с. 

Мадіссон В,В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика: 

навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2003. – 176 с. 

Дергачев В.А. Геоэкономика (Современная геополитика): учебник 

для студентов высших учебных заведений.  – Киев: ВИРА-Р, 2002. 

– 511 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38428 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-

UA 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диференційований залік. 

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ   Андрієнко Марія Михайлівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н.  

Профайл викладача:  

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-

mikhajlivna  

Тел.: (044) 406-77-05 

E-mail: andrienko2008@ukr.net 

Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ,  

пр. Космонавта Комарова 1, 

корпус 2, каб.403-а 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 

Розробник          Андрієнко М.М. 

Завідувач кафедри        Мізюк С.Г. 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38428
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-UA
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http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-mikhajlivna
http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-mikhajlivna

