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На сучасному етапі розвитку людства міжнародні відносини повинні ґрунтуватися на ідеалах добра, справедливості, рівноправ’я
усіх держав і народів світу. Проте людство так і не позбавилося від
фактичної нерівноправності, небезпеки воєнних конфліктів, демографічних, екологічних та інших глобальних проблем. Нинішній
світ сповнений суперечностей і протиборства різноманітних геополітичних сил. Основними акторами на світовій геополітичній арені
залишаються суверенні держави. Проте за умов стрімкого розвитку політичних, економічних, культурних інтеграційних процесів
у глобальному геопросторі зростає роль міжнародних організацій.
Крім того, як геополітичні сили можуть виступати політичні партії,
національно-визвольні, етнічні, релігійні, громадські рухи, інші
організації, діяльність яких виходить за межі окремих країн.
За умов глобалізації зростає ступінь взаємозалежності держав
в політичному, економічному, соціальному, культурному та інших аспектах. Процеси взаємодії між державами в межах регіонів,
між окремими державами і міждержавними угрупованнями, між
самими союзами (блоками) держав, участь в цих процесах різноманітних міжнародних організацій і рухів, транснаціональних
корпорацій та інших акторів — усе це створює надзвичайно складну
мозаїку в світовому політичному геопросторі.
Об’єднані зусилля міжнародних організацій, особливо ООН,
усіх країн світу мають бути спрямовані на досягнення стабільності,
міжнародної безпеки, неприпустимості застосування сили і загрози
силою в міжнародних відносинах, недопущення розповсюдження
зброї масового знищення, припинення нарощування звичайних
озброєнь. Повинно бути забезпечене рівноправне політичне, економічне, культурне співробітництво усіх акторів міжнародних
відносин.
Проте реальні міжнародні відносини будуються, як і в минулому, переважно на основі жорсткої міждержавної конкуренції. Наймогутніші держави світу, застосовуючи «право сильного», прагнуть
і надалі здійснювати свій диктат у світовому геополітичному просторі. Спостерігається подальше розростання прірви між багатими
і бідними країнами. Посилюється політичне й економічне протиборство між різноманітними геополітичними силами. Триває (чи
навіть активізується) боротьба окремих етнічних спільнот за своє
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самовизначення і здобуття суверенітету. Міжетнічні та міжконфесійні конфлікти і нині залишаються болючою проблемою значної
частини країн світу. Міжнародний тероризм і надалі становитиме
величезну небезпеку для світової спільноти.
Тому дослідження сучасної геопросторової політичної організації світу і прогнозування її змін у майбутньому є дуже важливим
завданням сучасної науки як з теоретико-пізнавальної, так і прикладної точки зору.
У пропонованому зацікавленим читачам підручнику поєднано основні сучасні положення великою мірою споріднених дисциплін — геополітики та політичної географії.
Політична географія є такою міждисциплінарною наукою
на перетині географії та політології, що вивчає просторову організацію політичного життя суспільства на різних ієрархічних рівнях, структуру геопросторових політичних систем різних рівнів,
взаємозв’язки між їх компонентами тощо.
Геополітика також виступає міждисциплінарною наукою й
спрямована, насамперед, на вивчення виникнення, розвитку, функціонування і взаємодії геопросторових політичних систем різних
ієрархічних рівнів, зовнішньої та внутрішньої політики держав
та інших геополітичних акторів в умовах певного географічного
простору під впливом різноманітних факторів.
Отже, обидві науки вивчають геопросторову політичну організацію людства. Переважна більшість конкретних об’єктів дослідження геополітики і політичної географії ті ж самі — геопросторові політичні системи різних ієрархічних рівнів. Кожна з цих систем
є сукупністю взаємопов’язаних і взаємодіючих в межах певного
геопростору підсистем і компонентів політичної сфери суспільства.
Головна відмінність між політичною географією й геополітикою полягає в тому, що перша у своєму предметі має головним
просторовий аспект, а друга — діяльнісний (або функціональний).
Вивчення геополітики та політичної географії має велике
значення для студентів, що навчаються за напрямами підготовки
«Міжнародні відносини», «Політологія», «Географія». Саме для
них в першу чергу і призначений даний підручник.
Зміст підручника «Геополітика та політична географія» охоплює широке коло теоретичних і прикладних питань названих
наук. У першому розділі підручника висвітлюються сутнісні особливості обох наукових дисциплін, їх структури, співвідношення
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між геополітикою і політичною географією й актуальні завдання,
що постають перед ними на сучасному етапі розвитку.
Другий розділ присвячений розгляду виникнення і розвитку
геополітичних і політико-географічних ідей у світовій науці. У давнину, в епоху Середньовіччя і в Новий час дуже важко розділити зародки обох наук, тому вони розглядаються спільно. Проаналізовано
також класичні теорії геополітики і політичної географії. Особливу
увагу приділено висвітленню розвитку політико-географічних і
геополітичних досліджень у період після Другої світової війни і
пізніше — аж дотепер.
У третьому розділі підручника розглядається геопросторова політична організація світу. Схарактеризовано основні етапи формування політичної карти світу і відповідні геополітичні епохи. Дано
аналіз сучасного стану світової геополітичної системи з точки зору
багатополярної моделі світу, а також основних складових структури світового геополітичного простору. Окремо розглянуто основні
положення політичної географії й геополітики Світового океану.
У четвертому розділі держава характеризується як геопросторова політична система, зокрема проаналізовано політико-географічне положення держав, їх території та кордони, форми правління
та державного устрою, адміністративно-територіальний поділ, особливості електоральної географії в країнах світу.
П’ятий розділ підручника присвячений розгляду основних засад геополітики держав на міжнародній арені, зокрема: законів
геополітики, типів геополітичних полів, геополітичного положення держав, їх інтегрального потенціалу, геополітичних аспектів
національної безпеки держав, геополітичних кодексів (кодів) у їх
зовнішній політиці. Крім того, дано характеристику геостратегії
держав на міжнародній арені.
В останньому розділі висвітлюються особливості сучасного
політико-географічного положення України, формування її державної території, державного устрою, політико-географічного
районування, формування сучасної геополітики нашої держави
на міжнародній арені, її перспектив та ін.
При написанні підручника були використані теоретичні праці
вітчизняних та закордонних (російських, європейських, американських) дослідників з різноманітних питань геополітики та політичної географії, а також авторські напрацювання з цих наукових
дисциплін.
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Значну допомогу для самостійної роботи студентів мають надати питання для самоконтролю та перелік основної літератури, що
знаходяться наприкінці кожного параграфа. Також пропонуються
теми рефератів, рекомендації щодо написання та оформлення яких
вміщено наприкінці підручника. Робота над рефератами потребує
використання, крім основної, ще й додаткової літератури. Опрацювання літературних джерел, рекомендованих для самостійної
роботи, сприятиме розширенню та поглибленню знань читачів з
геополітики та політичної географії. Самостійній перевірці знань з
цих наукових дисциплін мають допомогти тести з ключами до них.
Для зручності роботи з текстом підручника наприкінці його знаходиться глосарій з основною науковою термінологією.
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