
Вимоги до написання есе з політичної географії та геополітики 

Обсяг есе – не менше 5 сторінок тексту. Формат  

Вимоги до оформлення есе: 

 шрифт – Times New Roman, розмір 12; 

 міжрядковий інтервал – 1,5; 

 вирівнювання – по ширині; 

 перший рядок – відступ 1,25 (початок абзацу); 

 нумерація сторінок – по правому нижньому краю 

 оригінальність тексте – не менше 80%. Посилання на роботи інших авторів 

мають бути правильно оформлені. Роботи перевіряються на плагіат. 

Есе – це творча робота, яка передбачає роздуми над темою роботи, власні погляди 

автора, його судження. Цінною частиною роботи є наявність саме власних роздумів, 

висновків, оригінальність ідей. 

Тексте роботи має бути логічним. Жорсткої структури немає, проте, доцільно було 

б дотримуватися певної логічної структури: на початку роботи автором есе ставиться 

проблема, мета роботи, далі варто проаналізувати саму сутність теми роботи, визначити pro 

et contra, сформулювати власне бачення проблеми. Завершити есе формулюванням 

власного резюме. 

Есе треба надіслати на пошту asarkisov@kspu.edu. 

Розгляд кожного есе буде на окремому занятті. Терміни подання текстів есе – до 10 

березня 2020 р. 

  



Теми есе 

1. «Голандська хвороба» та її прояв у сучасній економічній політиці держав світу 

2. «Політика» Аристотеля 

3. Бразилія як зростаючий гігант світової економіки 

4. Велика шахівниця та протистояння США та Росії у Центральній Європі 

5. Газонтраспортна система України як фактор геополітичної напруги 

6. Глобальна економіка: сутність та проблеми 

7. Ідеальна держава Платона та тоталітаризм в державах 20 ст. та сучасності 

8. Концепція євразійства та сучасність 

9. Концепція морської сили та її вплив на формування сучасної економічної системи 

світу 

10. Концепція римленду у геополітиці США 

11. Лев Гумільов та концепція пантюркизму 

12. МЕРКОСУР як прояв регіональної інтеграції 

13. НАТО та ОВУ. Протистояння двох блок та геополітика 

14. Нафта та геополітика на Близькому Сході 

15. НАФТА як прояв регіональної інтеграції 

16. НІК першої хвилі 

17. Поняття про багатополярний світ 

18. Проблема «кінця історії» Френсіса Фукуями у системі міжнародних економічних 

відносин 

19. Проблеми моделей економічного росту країн третього світу 

20. Протистояння Індії та Пакистану 

21. Реалізаці концепцї хартленду у сучасній геополітиці. 

22. Роль газу Росії у світовій геополітиці 

23. Вільні економічні зони світу 

24. Сепаратизм у Західній Європі 

25. СНД та Україна 

26. Солженіцин. Як нам облаштувати Росію 

27. Становлення ЄС 

28. Сучасна американська геополітика 

29. Сучасна геополітика Росії 

30. Томас Мор «Утопія» та її вплив на формування політичних концепцій. 

31. Українська діаспора та геополітика України 

32. Фрідріх Ратцель – один із засновників класичної геополітики 

33. Хантингтон. Протистояння цивілізацій та геополітика. 

34. ШОС та геополітика Центральної Азії 


