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ГЕНЕЗИС ТА СУТНІСТЬ
ГЕОПОЛІТИКИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, АННОТАЦИЯ и КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

О.Ю. Кондратенко

Аннотатция
Геополітика є продуктом європейської культури, так як місцем її
зародження та розвитку є саме континентальна Європа. Існує твердження, що
геополітика бере свої витоки з політичної географії, яка виділилися з
академічної однойменної науки у самостійну дисципліну. Особливий інтерес до
впливу географічного простору на поведінку великих держав проявився під час
двох світових війн та холодної війни – тобто загострення протистояння між
СРСР та США. У ХХІ ст., в умовах трансформації нового світового порядку та
наростання зіткнення національних інтересів провідних держав, геополітика
посіла особливе місце в системі методологічного аналізу міжнародних
відносин.
Ключові слова: геополітика, геополітичні інтереси, експансія, політикоекономічний вплив, геополітичний простір.
Цивілізаційний розвиток так чи інакше супроводжується боротьбою між
провідними суб'єктами міжнародних відносин за розширення сфер впливу. Як
відомо, геополітика набуває своєї особливої популярності в часи криз та війн.
Історичний досвід свідчить, що великі держави розширювали свій вплив в
основному за рахунок експансії по відношенню малих та середніх країн.
Зрештою, зіткнення інтересів великих держав призводило до масштабних

конфліктів, два з яких набули планетарного характеру. Ретроспективний аналіз
дозволяє говорити про те, що експансіоністські методи боротьби за сфери
впливу змінювалися залежно від історичного періоду.
текст статьи ……………………………………………..
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GENESIS AND ESSENCE
POLITICS AS A SOCIAL AND CULTURAL PHENOMENON
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, АННОТАЦИЯ и КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

O.Yu. Kondratenko

Abstract. Geopolitics is a product of European culture, as the place of origin
and development is just continental Europe. There are allegations that geopolitics
takes its origins from the political geography, which in turn evolved from an
independent academic discipline of geography. Of particular interest in geographic
space influence the behavior of great powers manifested during the two world wars
and the Cold War – sharpening confrontation between the USSR and the USA. In the
twentieth century. In terms of transformation of the new world order and the rise of a
clash of national interests of leading powers, geopolitics took a special place in the
methodological analysis of international relations.
Keywords: geopolitics, geopolitical interests, expansion, political and economic

influence, geopolitical space.
ГЕНЕЗИС И СУЩНОСТЬ
ГЕОПОЛИТИКИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, АННОТАЦИЯ и КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

О.Ю. Кондратенко

Аннотация. Геополитика является продуктом европейской культуры, так
как местом ее зарождения и развития есть именно континентальная Европа.
Существует утверждение, что геополитика берет свои истоки с политической
географии, которая выделились из академической одноименной науки в
самостоятельную дисциплину. Особый интерес к влиянию географического
пространства на поведение великих держав проявился во время двух мировых
войн и холодной войны – то есть обострения противостояния между СССР и
США. В ХХ в., в условиях трансформации нового мирового порядка и
нарастания столкновения национальных интересов ведущих государств,
геополитика заняла особое место в системе методологического анализа
международных отношений.
Ключевые слова: геополитика, геополитические интересы, экспансия,
политико-экономическое влияние, геополитическое пространство.

