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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу Геополітика та національна безпека – дисципліна, яка є 

теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що забезпечують базову 

підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування і входить до циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування». Врахування геополітичних тенденцій та 

процесів в системі публічної служби держави сьогодні є невід’ємною складовою 

цивілізаційного поступу України на її шляху до європейської інтеграції, здобуття 

гідного місця в системі міжнародної безпеки та євроатлантичного співробітництва. 

Мета курсу- розкрити сутність геополітики, особливостей технології 

прийняття зовнішньополітичних рішень; характерних тенденцій інтеграційних 

процесів у рамках Європейського Союзу; пріоритетних напрямів розвитку держави 

у міжнародній сфері; розробки та впровадження державної євроінтеграційної 

політики в Україні; ознайомлення слухачів з проблематикою сучасних міжнародних 

владних відносин, формування та здійснення зовнішньої державної політики, 

принципів функціонування міжнародної політичної системи та місця України у 

геополітичному просторі. 

Завдання дисципліни полягає сформувати у студентів здатність коректно 

застосовувати загальнотеоретичні засади геополітики та її інструментарій у 

зовнішньоекономічних зносинах і зовнішньоекономічній діяльності, 

використовувати тонкощі сучасного стану та місця України на світовій арені, 

техніки проведення переговорів, нормативне забезпечення геополітичного простору 

в практиці просування торговельно-економічних інтересів національного бізнесу за 

кордоном, а також в діяльності іноземних представництв на території України та на 

геополітичній арені. 

http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/ortina-ganna-volodimirivna/
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/ribalchenko-nina-pavlivna/
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 Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

ЗК1. Здатність 

вчитися та оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК2. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК5. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ФК6. Здатність 

здійснювати 

інформаційно-аналітичне 

забезпечення 

управлінських процесів із 

використанням сучасних 

інформаційних ресурсів та 

технологій. 

 

РН1. Використовувати базові знання з 

історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку 

суспільства. 

РН8. Розуміти та використовувати 

технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

РН14.Уміти коригувати професійну 

діяльність у випадку зміни вихідних 

умов. 
 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Предмет та функції геополітики як науки. Методологія  геополітики.  

2. Поняттєвий апарат геополітики. 

3. Виникнення та розвиток геополітичної науки. 

4. Основні сучасні геополітичні концепції 

5. Планетарний дуалізм як основний закон геополітики. Особливості геополітики 

континентальної та морської держави 
 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. «Геополітика та національна безпека» 

2. Сучасна світова політика: визначення та структура 

3. Концептуальні особливості  регіональної світової політики сучасності 

4. Основні фактори міждержавних відносин наприкінці хх – початку ХХІ ст. 

5. Політичний, культурний та економічний експансіонізм у системі сучасної 

світової політики. 

6. Фактор протиборства та конфліктів у сучасній системі світової політики 

7. Глобальні проблеми сучасної світової політики 

8. Національна та міжнародна безпека: теоретичний та практичний виміри 

9. Національна безпека як частина національного інтересу держави. регіональна 

безпека 

10. Міжнародна стабільність в сучасних глобалізаційних умовах 

11. Війна як загроза міжнародній безпеці в постіндустріальну епоху 
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Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університеті. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 

формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 

екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 
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«Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 272 с. 
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