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Лекційний курс (32 год.): 

Тема 1. Предметна сутність геополітики (2 год).  

Поняття геополітики, її місце в системі знань та практичної діяльності.  

Геополітика й ідеологія й філософія. Геополітика як наукова дисципліна. 

Геополітика і політична географія. Понятійно-термінологічний апарат 

геополітики.  

 

Тема 2. Науково-методологічні основи українознавчого геополітичного 

аналізу (2 год). 

Критерії наукового геополітичного аналізу. Науково-методологічні 

хиби та деструктивний характер геополітики сили. Об’єктивна оцінка 

сукупної дії географічних чинників та процесів як концептуальна основа 

наукового геополітичного аналізу.  

Геополітика зрівноваження інтересів як раціональна відповідь на 

виклики ХХІ ст. Концептуальні принципи зрівноваженого геополітичного 

аналізу. Методологічні та методичні моделі українознавчого геополітичного 

аналізу. Проблема уникнення хибних підходів в українознавчому 

геополітичному аналізі. 

 

Тема 2. Українська проблематика в зарубіжних геополітичних доктринах 

ХІХ – першої половини ХХ ст. (4 год.). 

Витоки геополітики у працях Ф. Ратцеля. Питання української 

самобутності й державності в працях зарубіжних геополітиків першої 

половини ХХ ст. (Р. Челлена, Г. Маккіндера). Україна в геополітичному 

проекті «Нової Європи» (Г. Сетон-Вотсон, Т. Масарик). Ідеї реорганізації 

Центрально-Східної Європи за результатами Першої світової війни В. 

Науманна (проект «Середня Європа») і місце в ньому України. Нові 

пріоритети російського й німецького геополітичного мислення міжвоєнного 

періоду (К. Гаусгофера, П. Савицького) в українському контексті. 

Геополітична модель Н. Спайкмена. 



Тема 3. Історичний огляд розвитку геополітичногомислення в Україні (4 

год). 

Деякі важливі моменти формування геополітичної свідомості 

українського суспільства до початку ХХ ст. Геополітичні ідеї М. 

Грушевського та С. Рудницького в часи Української революції 1917 – 1920 

років. Українське геополітичне мислення міжвоєнного періоду. Ю. Липа. 

Геополітичні погляди ідеологів українського національно-визвольного руху 

середини ХХ ст. Значення української геополітичної думки для світового 

співтовариства. 

 

Тема 3.Україна на політичній карті світу. Сучасні геополітичні процеси й 

Україна. (4 год.). 

Формування політичної карти світу: основні етапи, рушійні сили та 

географічні особливості. Відображення основних суб’єктів геополітичних 

взаємин та територіально-політичних процесів на політичній карті. 

Поширення, типологічні особливості та географічний потенціал сучасних 

держав за частинами світу, місце України. Територіально-політичні 

об’єднання на карті світу й Україна. Територіально-політичні конфлікти в 

сучасному світі й українська проблематика. Особливості 

ресурсозабезпеченості держав світу та сучасного природокористування як 

геополітичні чинники. Нерівномірність економічного розвитку держав в 

контексті геополітичних і геоекономічних процесів і перспективи України.  

 

 

Тема 4. Українська проблематика в сучасних геополітичних доктринах (6 

год.). 

Міжнародно-правові засади та ідеологічні принципи сучасних 

геополітичних взаємин. Вузлові проблеми геополітичних взаємин й Україна. 

Основні сучасні доктрини геополітики сили. Сучасні геополітичні моделі 

структуризації політичного простору: місце України. Геополітичні моделі 



тенденцій та перспектив розвитку політичної сфери світу. Сучасна українська 

геополітична література. Кризові вияви у геополітичному мисленні і у 

геополітичній діяльності.  

 

Тема 4. Зовнішньо-геополітичні проблеми України (4 год.). 

Зовнішньо-геополітичне становище України. Міжнародно-політичне 

визнання України. Взаємини України з міжнародними організаціями й 

територіально-політичними об’єднаннями. Суперечності української 

зовнішньої політики. Проблеми протидії зовнішній воєнно-політичній та 

культурно-інформаційній агресії. Невирішені зовнішньо-геоекономічні 

проблеми України. Перспективи Балто-Чорноморської співпраці та взаємин 

України з державами Вишеградської групи. 

 

Тема 7. Внутрішньо-геополітичні проблеми України (4 год.). 

Внутрішньо-геополітичні виклики державного розвитку України. 

Проблеми відновлення суверенітету й реінтеграції окупованих територій. 

Перспективи вдосконалення адміністративно-територіального устрою в 

контексті зміцнення цілісності держави. Геоекономічні проблеми України. 

Геокультурна ідентифікація України і геополітика. 

 

Тема 8. Проблеми формування концептуальних засад 

геостратегічного державного мислення і оптимізації державної 

геополітики України (2 год.). 

Обґрунтування основних напрямів зовнішньої геополітики України. 

Стратегічні напрями регіонально-політичної консолідації України, 

формування засад безконфліктного розвитку. 

 

 

 

 



Семінарські заняття (16 год.): 

Тема 1. Українська проблематика в глобальних і національних доктринах 

геополітики сили (4 год.). 

Питання семінару: 

1. Геополітичні ідеї Ф. Ратцеля, Р. Челлена та А. Мехена в українському 

контексті. 

2. Місце України в міфологічній моделі протистояння цивілізацій моря і 

суходолу, викладеній в праці Г. Маккіндера “Географічна вісь історії”. 

3. Україна в геополітичних проектах «Середньої Європи» та «Нової 

Європи». 

4. Експансіоністсько-імперська ідеологія німецьких та російських 

геополітичних доктрин міжвоєнного періоду та українські інтереси. 

5.  Американські геополітичні доктрини середини ХХ ст. 

 

Тема 2. Українська геополітична думка з початку ХІХ до середини ХХ ст. 

(2 год.) 

Питання семінару: 

1. Геополітичні ідеї М. Грушевського та С. Рудницького в часи 

української революції 1917 – 1920 років. 

2. Українське геополітичне мислення міжвоєнного періоду. 

3. Геополітичні погляди ідеологів українського національно-

визвольного руху середини ХХ ст. 

 

Тема 3. Геополітична проблема взаємодії різних культур, цивілізацій, 

глобальних і регіональних політичних центрів (4 год.). 

Питання семінару: 

1. Доктрина С. Гантінгтона про зіткнення цивілізацій і об’єктивні 

геополітичні процеси. Місце України. 

2. Україна в американських геополітичні доктрини щодо структуризації 

сучасного світу.  



3. Доктрина неоєвразійства як ідеологічна основа російського 

великодержавництва.Інші російські імперські доктрини. 

4. Україна в геополітиці великих держав. 

5. Перспективні моделі геополітичної організації світу й Україна. 

 

Тема 4. Україна в контексті сучасних геополітичних процесів (2 год). 

Питання семінару: 

1. Зовнішньо-геополітичне становище України. 

2. Місце України в сучасних геополітичних доктринах  

3. Україна як об’єкт впливу глобальних і міжрегіональних геополітичних 

центрів. 

4. Здобутки і втрати зовнішньої державної геополітики України. 

 

Тема 4. Внутрішньо-геополітичні проблеми України (4 год.). 

1. Геополітичні проблеми протидії російській агресії. 

2. Перспективи відновлення територіально-політичної цілісності України. 

3. Геополітичні проблеми організації державно-територіального устрою 

України. 

4. Основні регіональні соціокультурні проблеми України. 

5. Можливості і перспективи міжрегіонального зближення.  
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