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Тема 1. Геополітика: основні ідеї, принципи і підходи. 
Тема 2. Класична геополітика: основні концепції. 
Тема 3. Сучасна система міжнародних відносин і політика держави. 
Тема 4. Основні тенденції формування глобального економічного
простору. Співвідношення дисбалансів, кризових явищ та торговельних
війн та геоекономіки
Тема 5. Цифровізація геокономічного простору
Тема 6. Глокалізація та геоекономічний регіоналізм й мегарегіоналізм
як нові підходи до процесу інтеграції.
Тема 7. Геоекономічні аспекти розвитку США, Європи, Китаю та Японії
Тема 8. Геоекономічні аспекти розвитку України
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У світовій економіці нині спостерігаються якісні зміни у сфері
геоекономіки та геополітики. На зміну колишнім стійким джерелам
світових фінансів і центрам фінансової стабільності приходять нові
точки опору глобальних фінансових ресурсів і центри політико-
економічної дії. Виникає необхідність формувати інші економічні
механізми і "правила гри", актуальність яких лише зростає у міру
посилення кризових тенденцій в розвинених країнах. Тому наразі постає
більш грунтовне дослідження питання геоекономіки. 

Дисципліна «Геополітика та геоекономіка» є складовою підготовки
магістрів з міжнародних економічних відносин. 

Її мета - набуття студентами комплексних знань про найважливіші
теоретичні і практичні аспекти геополітичних процесів та стратегічних
напрямів поведінки держав на світовій арені.

Предмет дисципліни: теоретичні аспекти геополітики та геоекономіки,
трансформації світової геополітичної системи. 

Основні завдання: навчити здобувачів освіти геополітичному мисленню і
розвитку здатності розбиратися в геополітичних процесах, що
відбуваються, методам і прийомам розробки геостратегії; познайомити
здобувачів освіти із стратегічними напрямами поведінки держав або
групи держав на світовій арені; уміти пояснити на прикладах
геополітики країн різних континентів основні закономірності і
принципи життєдіяльності сучасної світової спільноти; розглянути нові
підходи до процесу інтеграції та розглянути головних учасників, які
залучення у процес глобалізації; дослідити головні детермінанти та
підстави розвитку цифрової економіки. 


