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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

«Міжнародні відносини та світова політика» 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 14 / 420 

Курс 2  

Семестр 3  

Кількість змістових модулів з розподілом 5 

Обсяг кредитів 14  

Обсяг годин, в тому числі: 420  

Аудиторні 196  

Модульний контроль 28  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 166  

Форма семестрового контролю екзамен  

Змістовий модуль  

«Геополітичні та геоекономічні інтереси в світовій політиці» 
Курс 2  

Семестр 3  

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 28  

Форма семестрового контролю -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою  вивчення дисципліни «Геополітичні та геоекономічні інтереси 

в світовій політиці» є ознайомлення студентів з теоретичними засадами 

геополітики та геоекономіки, сутності геополітичних та геоекономічних 

інтересів держав на світовій арені, головних напрямів геостратегії України на 

міжнародній арені. 

 

Завдання:  

- формування у студентів здатності самостійно аналізувати  ситуацію в 

країнах світу на основі інформації політичного, історичного, економічного, 

культурного, правового характеру; 

- формування системних знань та розуміння геополітичних та 

геоекономічних інтересів у зовнішній політиці країн світу та механізми 

реалізації їх зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних стратегій; 

- вивчення особливостей геополітичного середовища різних регіонів 

світу, а також національних інтересів великих держав у їх межах; 

- формування системних знань про зовнішньополітичну та 

зовнішньоекономічну діяльність провідних регіональних країн із реалізації 

національних цілей у чітко визначеному географічному просторі; 

- формування здатності розуміти закономірності розвитку країн та 

регіонів світу, еволюції політичних, економічних та культурних зв’язків 

України з іншими державами на міждержавному, регіональному та 

глобальному рівні; 

- вироблення навичок аналізувати офіційну діяльність глав держав і 

урядів, міністрів закордонних справ, дипломатичних представництв за 

кордоном, делегацій на міжнародних конференціях з метою реалізації 

національних інтересів держав. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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Робота в Інформаційно-аналітичному центрі передбачає здійснення 

відбору, обробки та аналізу інформації політичного, історичного, 

економічного, правового та культурного характеру про країни і регіони світу з 

метою забезпечення національних інтересів на регіональному та глобальному 

рівнях та підготовка відповідних документів. 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- понятійно-категоріальний апарат проблематики геополітичних та 

геоекономічних інтересів в світовій політиці; 

-  національні інтереси держав у різних регіонах світу в умовах глобалізації й 

регіоналізму; 

-  механізми реалізації геополітичних та геоекономічних інтересів; 

-  основні тенденції сучасних світових процесів і рушійні чинники, що 

впливають на політичну і економічну діяльність держав як на світовій арені, 

так і в межах географічно визначених регіонів; 

- національні інтереси держав у різних регіонах світу, основні тенденції та 

чинники впливу на  політичну і економічну діяльність держав на 

міжнародному та регіональному рівнях, механізми реалізації  їх 

геополітичних та геоекономічних інтересів. 

вміти: 

- визначати сутність геополітичних та геоекономічних інтересів держав; 

- аналізувати та оцінювати геополітичне та геоекономічне положення окремих 

держав світу; 

- виявляти фактори, що впливають на зовнішньополітичну та 

зовнішньоекономічну діяльність держав; 

- визначати головні напрями геостратегії держав на міжнародній арені; 

- збирати, обробляти та аналізувати інформацію з метою забезпечення 

національних інтересів України на регіональному та глобальному рівнях; 
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-  визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, 

економічні й інші ризики  для України у сфері міжнародних відносин на 

глобальному та регіональному рівнях; 

- забезпечувати комунікацію та інформаційно-аналітичну діяльність у сфері 

міжнародних відносин (державною та іноземними мовами); 

-  оцінювати геополітичні та геоекономічні інтереси України; 

-  прогнозувати перспективи реалізації геостратегічних векторів зовнішньої 

політики України; 

-  обгрунтовувати свою світоглядну та громадянську позицію при аналізі   

сучасного геополітичного становища з урахуванням знань, отриманих при  

вивченні курсу “Геополітичні та геоекономічні інтереси в світовій політиці”; 

-  приймати практичні рішення, щодо оптимального застосування набутих 

теоретичних знань при виконанні своїх професійних обов’язків; 

-  збагачувати власний світогляд шляхом самоосвіти, творчо працювати над 

поглибленням і вдосконаленням своїх знань. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
е
к
ц

ії
 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
а
к
т
и

ч
н

і 

Л
а
б

о
р
а
т
о

р
н

і 

Змістовий модуль 1. Геополітичні та геоекономічні інтереси 

держав Об’єднаної Європи, Російської Федерації і України 

Тема 1. Вступ до курсу «Геополітичні та 

геоекономічні інтереси в світовій політиці» 
3 2 - - - 1 

Тема 2. Концептуальні засади формування 

геополітичних та геоекономічних інтересів держав 
4 2 - - - 2 

Тема 3. Геополітичні та геоекономічні інтереси у 

відносинах держав Об’єднаної Європи 
8 2 2 2 - 2 

Тема 4. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 
зовнішній політиці Російської Федерації і України 6 2 - 2 - 2 

Модульний контроль 2      

Разом 23 8 2 4 - 7 
Змістовий модуль 2. Геополітичні та геоекономічні інтереси держав Азії,  

Африки, Латинської Америки, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії 
Тема 5. Геополітичні та геоекономічні інтереси у 

відносинах держав Південного Кавказу 
5 2 - - - 3 

Тема 6. Геополітичні та геоекономічні інтереси у 

відносинах держав Центральної Азії 
5 - 2 - - 3 

Тема 7. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці держав Східної, Південно-Східної 

та Південної Азії 

5 2 - - - 3 

Тема 8. Геополітичні та геоекономічні інтереси у 

відносинах близькосхідних держав 
5 2 - - - 3 

Тема 9. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці держав Африки 
5 - - 2 - 3 

Тема 10. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці держав Латинської Америки, 

США і Канади 

5 - - 2 - 3 

Тема 11. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці Австралії та Нової Зеландії 
5 - - 2 - 3 

Модульний контроль 2    -  

Разом 37 6 2 6  21 

Семестровий контроль    - -  

Усього 60 14 4 10 - 28 
 

 



 

6 
 

5. Програма навчальної дисципліни  

«Геополітичні та геоекономічні інтереси в світовій політиці» 

 

Змістовий модуль 1. Геополітичні та геоекономічні інтереси держав 

Об’єднаної Європи, Російської Федерації і України  

Тема 1. Вступ до курсу “Геополітичні та геоекономічні інтереси 

 в світовій політиці” 

Предмет, об’єкт та завдання курсу «Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

світовій  політиці». Методологічна основа курсу. Періодизація і структура 

курсу. Основні наукові ґеополітичні категорії і поняття. Ґеополітичне 

положення країни: сутність, властивості, значення. Історіографія до курсу 

«Геополітичні та геоекономічні інтереси в  світовій політиці». 

Рекомендовані джерела: основні [3; 4], додаткові [3; 13; 16;18;21]. 

 

 Тема 2. Концептуальні засади формування геополітичних інтересів 

держав 

Інтерес – одна з головних категорій у світовій політиці. Реалізація інтересів 

держави через геополітичне протистояння і територіальну експансію. Роль 

національного інтересу в міжнародних відносинах. 

Рекомендовані джерела: основні [3; 4], додаткові [3; 13; 16; 42; 44]. 

  

 Тема 3. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах 

держав Об’єднаної Європи  

Геополітичні та геоекономічні аспекти утворення і розвитку ЄС. Партнери 

Європейського Союзу  та їх вплив на геополітичну ситуацію. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси Німеччини та Франції. Геополітична та 

геоекономічна ситуація в Середземномор’ї.  Геополітичні та геоекономічні 

інтереси країн Центральної та Східної Європи. 

Рекомендовані джерела: основні [3; 4], додаткові [28;43;46; 59]. 

 

     Тема 4. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній 

політиці Російської Федерації та України 

Геополітичні та геоекономічні інтереси Російської Федерації на 

пострадянському просторі. Геополітичні та геоекономічні інтереси 

Російської Федерації в Європі. Геополітичні та геоекономічні аспекти 

взаємовідносин між Російською Федерацією і США. Геополітичні інтереси 

Росії в Азії,  Африці та Латинській Америці. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси України на пострадянському 

просторі. Геостратегічний вектор на інтеграцію з ЄС. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси України в Центральній та Східній Європі. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси України у Причорноморському 

регіоні. Геоекономічні інтереси України в Азії, Африці, Латинській Америці. 
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Рекомендовані джерела: основні [1;2; 3; 4], додаткові [22;24; 25; 29; 

32; 34; 35; 39; 51; 56]. 

 

Змістовий модуль 2. Геополітичні та геоекономічні інтереси держав 
Азії,  Африки, Латинської Америки, США, Канади, Австралії та Нової 
Зеландії 

Тема 5. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах 

держав Південного Кавказу 

Геополітичні та геоекономічні інтереси Російської Федерації, ЄС та США  на  

Південному Кавказі. Геополітичні та геоекономічні інтереси Грузії. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси Вірменії. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси Азербайджану. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3;4; 6], додаткові [10; 12; 

37;45;53; 63; 66]. 

 

Тема 6. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав 

Центральної Азії 

Геополітичні та геоекономічні інтереси Узбекистану. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси Таджикистану. Геополітичні та геоекономічні 

інтереси Туркменістану. Геополітичні та геоекономічні інтереси 

Киргизстану. Геополітичні та геоекономічні інтереси Казахстану. 

 

Рекомендовані джерела: основні [ 2;4], додаткові [12; 20;31; 38; 45]. 

 

Тема 7. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній 

політиці держав Східної, Південно-Східної та Південної Азії 

Геополітичні та геоекономічні інтереси КНР. Геополітичні та геоекономічні 

інтереси Японії. Геополітичні та геоекономічні інтереси Північної і 

Південної Кореї. Геополітичні та геоекономічні інтереси Індії. Геополітичні 

та геоекономічні інтереси Пакистану. Геополітичні та геоекономічні інтереси 

Індонезії. Геополітичні та геоекономічні інтереси Сінгапуру. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси Таїланду. Геополітичні та геоекономічні інтереси 

В’єтнаму. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3;4; 6], додаткові [20;31;42; 57;64; 

70 ]. 

 

Тема 8. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах 

близькосхідних держав 

Геополітичні та геоекономічні інтереси Саудівської Аравії та Катару. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси Іраку та Ірану. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси Ізраїлю. Геополітичні та геоекономічні інтереси 

Лівану та Сирії. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3;4; 6], додаткові [20; 53; 55;67]. 
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Тема 9. Геополітичні та геоекономічні інтереси  

в зовнішній політиці держав Африки. 

Геополітична ситуація на Африканському континенті. Геоекономічні 

інтереси африканських країн. Вплив західних держав на геополітичний і 

геоекономічний простір Африки. Геополітичні та геоекономічні інтереси 

країн Північної, Західної та Східної Африки. Геополітичні та геоекономічні 

інтереси країн Південної Африки. 

 

Рекомендовані джерела: основні [ 3;4], додаткові [2; 31; 46;55]. 

 

Тема 10. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній 

політиці держав Латинської Америки, США і Канади 

Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав 

Латинської Америки. Геополітичні  та геоекономічні інтереси США. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси Канади. 

Рекомендовані джерела: основні [ 3;4; 6], додаткові [20; 23; 30; 40; 

41; 54; 68; 71]. 

 

Тема 11. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці 

Австралії та Нової Зеландії 

Австралія-Велика Британія: особливості культурно-цивілізаційних 

зв’язків. Дипломатичні та торговельно-економічні відносини Австралії та 

США. Особливості економічного партнерства Австралії з Японією та 

Південною Кореєю. Діяльність Китайсько-австралійського форуму. КНР – 

провідний торговельний партнер Австралії.  Індія – провідний політичний і 

економічний партнер Австралії. 

 

Рекомендовані джерела: основні [ 3;4], додаткові [4;28; 29; 

31;40;41;46]. 
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6.Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 
 

 

 

№ 
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Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 7 

2 Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1 2 

3 Робота на семінарському занятті 10 1 10 1 10 20 

4 Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3 5 

5 Робота на практичному занятті 10 2 20 3 30 50 

6 Виконання завдання для 

самостійної роботи (домашнього 

завдання) 

5 4 20 7 35 

 

55 

7 Виконання модульної 

контрольної роботи 
25 1 25 1 25 50 

Разом:     - 82 - 107 189 

Макс. кількість балів за видами діяльності студента: 189 

 

Розрахунок коефіцієнта:  60 : 189 = 0,32 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль 

кість 

балів 
Змістовий модуль 1. Геополітичні та геоекономічні інтереси 

держав Об’єднаної Європи, Російської Федерації і України  20 

1 Тема 1. Вступ до курсу «Геополітичні та геоекономічні інтереси в світовій 

політиці» 

Користуючись довідковою літературою підготувати глосарій основних понять та 

категорій, що визначають геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій 

політиці 

5 

2 Тема 2. Концептуальні засади формування геополітичних та геоекономічних 

інтересів держав 

Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Геоекономіка як 

інструмент перерозподілу важелів впливу на світовій арені» 

5 

3 Тема 3. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Об’єднаної 

Європи 

Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Національні 

інтереси Німеччини і Франції – рушійний чинник європейської інтеграції» 

5 

4 Тема 4. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Російської 
Федерації і України 
Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Геополітичні та 
геоекономічні аспекти взаємовідносин між Російською Федерацією і США» 

5 

Змістовий модуль 2. Геополітичні та геоекономічні інтереси держав 
Азії, Африки, Латинської Америки, США, Канади, Австралії та 

Нової Зеландії 
35 

5 Тема 5. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Південного 

Кавказу 

Підготувати доповідь-презентацію «Геоекономічні інтереси Грузії» 
5 

6 Тема 6. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав 

Центральної Азії 

Підготувати доповідь-презентацію «Інтереси Європейського Союзу у 

Центральній Азії» 

5 

7 Тема 7. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав 

Східної, Південно-Східної та Південної Азії 

Підготувати доповідь-презентацію «Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці держав Південно-Східної та Південної Азії» 

5 

8 Тема 8. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах близькосхідних 

держав 

Підготуйте доповідь-презентацію «Геополітичні та геоекономічні інтереси 

Лівану та Сирії» 

5 

9 Тема 9. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав 

Африки 

Підготувати доповідь-презентацію «Основні інтереси Європейського Союзу в 

країнах Африки» 

5 

10 Тема 10. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав 

Латинської Америки, США і Канади 

Підготувати доповідь-презентацію «Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці держав Латинської Америки» 

5 
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11 Тема 11. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Австралії 

та Нової Зеландії 

Підготувати доповідь-презентацію «Австралія в регіональних ініціативах США» 
5 

Разом 55 

 

Критерії оцінювання 

 
Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну 

роботу, застосування для оформлення результатів самостійної роботи не 

тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке 

володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для 

виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. 

Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та 

послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми, який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання 

всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних 

помилок або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. 

Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має бути 

послідовним. 

3  студент неповністю засвоїв тему для самостійного опрацювання, 

недосконало володіє основними поняттями та положеннями навчальної 

дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання викликають 

невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для 

самостійного опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової 

дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється у письмовому 

вигляді. Тести та питання, що потребують розгорнутої відповіді: 15 тестових 

питань (1 бал за вірну відповідь) та 2 теоретико-практичних питання (по 5 

балів). 

5 – проблема розкрита повністю, матеріал викладений чітко, логічно, 

послідовно з дотриманням норм літературної мови та вимог оформлення. 

4 – проблема розкрита достатньо повно, матеріал викладений чітко, 

логічно, послідовно з дотриманням норм літературної мови, але є огріхи у 

оформленні. 

3 – проблема розкрита загалом, матеріал викладений недостатньо чітко, 

логічно, послідовно, з дотриманням норм літературної мови, є огріхи у 

оформленні. 
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2 – проблема частково розкрита, матеріал викладений нечітко, 

нелогічно, непослідовно, з дотриманням  норм літературної мови, є огріхи у 

оформленні. 

1 – проблема майже нерозкрита, матеріал викладений нечітко, 

нелогічно, непослідовно, без дотримання норм літературної мови, є помилки 

у оформленні. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації 

здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю (усні 

відповіді, наукові доповіді, реферати, доповнення, участь у дискусіях, 

підготовка до семінарських і практичних занять, виконані завдання для 

самостійної роботи, поточного модульного контролю) оцінюються в 

діапазоні від 0 до 60 балів. Решту – від 0 до 40 балів студент отримує під час 

письмового екзамену. 

Виконання всіх видів робіт є обов'язковим для студента. Студент не 

допускається до екзамену, якщо за результатами поточного контролю 

набирає менше 35 балів. 

Семестровий контроль знань студентів у формі письмового екзамену з 

дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика» здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістових модулів: 

«Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці», «Гуманітарний 

чинник у світовій політиці», «Міжнародні економічні відносини», «Теорія 

міжнародних відносин». 
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6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Базові підходи до виявлення суті та принципів геополітики. 

2. Реалізація інтересів держави через геополітичне протистояння і 

територіальну експансію. 

3. Роль національного інтересу в міжнародних відносинах.  

4. Основні теоретичні моделі світового порядку. 

5. Провідні геополітичні школи сучасності. 

6. Світова політика: різні підходи до розуміння. 

7. Геополітичні та геоекономічні інтереси Російської Федерації на 

пострадянському просторі. 

8. Геополітичні та геоекономічні аспекти утворення і розвитку ЄС. 

9. Партнери Європейського Союзу  та їх вплив на геополітичну ситуацію. 

10. Геостратегія Великої Британії у світі.  

11. Геополітичні та геоекономічні інтереси Великої Британії в регіонах світу. 

12.  Геостратегія Франції на міжнародній арені.  

13. Геополітичні та геоекономічні інтереси Франції в регіонах світу. 

14.  Геостратегія об’єднаної Німеччини в Європі.  

15. Геополітичні та геоекономічні інтереси Німеччини в регіонах світу. 

16. Геополітична та геоекономічна ситуація в Середземномор’ї.  

17. Геополітичні та геоекономічні інтереси країн Центральної та Східної 

Європи. 

18. Геополітичні та геоекономічні інтереси Російської Федерації в Європі. 

19.  Геополітичні та геоекономічні аспекти взаємовідносин між Російською 

Федерацією і США. 

20. Геополітичні інтереси Росії в Азії.   

21. Геополітичні інтереси Росії в Африці. 

22. Геополітичні інтереси Росії в Латинській Америці. 

23. Геополітичні та геоекономічні інтереси України на пострадянському 

просторі. 

24. Геостратегічний вектор України на інтеграцію з ЄС. 
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25. Геополітичні та геоекономічні інтереси України в Центральній та Східній 

Європі. 

26. Геополітичні та геоекономічні інтереси України у Причорноморському 

регіоні. 

27. Геоекономічні інтереси України в Азії. 

28. Геоекономічні інтереси України в Африці. 

29. Геоекономічні інтереси України в Латинській Америці. 

30. Геополітичні та геоекономічні інтереси Грузії. 

31. Геополітичні та геоекономічні інтереси Вірменії. 

32. Геополітичні та геоекономічні інтереси Азербайджану. 

33. Геополітичні та геоекономічні інтереси КНР. 

34. Геополітичні та геоекономічні інтереси Японії. 

35. Геополітичні та геоекономічні інтереси Північної і Південної Кореї. 

36. Геополітичні та геоекономічні інтереси Саудівської Аравії. 

37.  Геополітичні та геоекономічні інтереси Катару. 

38. Геополітичні та геоекономічні інтереси Іраку. 

39. Геополітичні та геоекономічні інтереси Ірану. 

40. Геополітичні та геоекономічні інтереси Ізраїлю. 

41. Геополітичні та геоекономічні інтереси Лівану. 

42. Геополітичні та геоекономічні інтереси Сирії. 

43. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав 

Латинської Америки. 

44. Геополітичні  та геоекономічні інтереси США. 

45. Геополітичні та геоекономічні інтереси Канади. 

46. Геополітичні та геоекономічні інтереси Узбекистану. 

47. Геополітичні та геоекономічні інтереси Таджикистану. 

48. Геополітичні та геоекономічні інтереси Туркменістану. 

49. Геополітичні та геоекономічні інтереси Киргизстану. 

50. Геополітичні та геоекономічні інтереси Казахстану. 

51. Геополітичні та геоекономічні інтереси країн Північної Африки. 
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52. Геополітичні та геоекономічні інтереси країн Західної Африки. 

53. Геополітичні та геоекономічні інтереси країн Східної Африки. 

54. Геополітичні та геоекономічні інтереси країн Південної Африки. 

55. Дипломатичні та торговельно-економічні відносини Австралії та США. 

56. Особливості економічного партнерства Австралії з Японією та Південною 

Кореєю. 

57. КНР – провідний торговельний партнер Австралії.  

58. Індія – провідний політичний і економічний партнер Австралії. 

 

6.6 Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 60 год. З них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 

10 год., самостійна робота – 28 год., модульний контроль – 4 год. 

 
Модулі  

(назви, бали) 

Змістовий модуль 1. Геополітичні та геоекономічні інтереси держав Об’єднаної Європи, Російської 

Федерації і України (82) 

Лекції 

(теми, бали) 

Тема 1. Вступ до 
курсу «Геополітичні 

та геоекономічні 

інтереси в світовій 
політиці» 

(1 бал) 

Тема 2. Концептуальні засади 
формування геополітичних та 

геоекономічних інтересів 

держав (1 бал) 

Тема 3. Геополітичні та 
геоекономічні інтереси 

у відносинах держав 

Об’єднаної Європи  
(1 бал) 

Тема 4. Геополітичні 
та геоекономічні 

інтереси в зовнішній 

політиці Російської 
Федерації і України 

(1 бал) 

Семінарські 

заняття 

(теми, бали) 

   Тема 3. Геополітичні 
та геоекономічні 

інтереси у відносинах 

держав Об’єднаної 
Європи (11 балів) 

 

Практичні 

заняття 

(теми, бали) 

  Тема 3. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси 

у відносинах держав 
Об’єднаної Європи  

(11 балів) 

Тема 4. Геополітичні 

та геоекономічні 

інтереси в зовнішній 
політиці Російської 

Федерації і України 

(11 бал) 

Самостійна 

робота 

20 балів 

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

Модульна контрольна робота (25 балів) 

Модулі  

(назви, бали) 

Змістовий модуль 2. Геополітичні та геоекономічні інтереси держав Азії, Африки, Латинської 

Америки, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії (107) 

Лекції 

(теми, бали) 

Тема 5. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси у 

відносинах держав 

Південного Кавказу 

(1 бал) 

Тема 7. Геополітичні та геоекономічні 

інтереси в зовнішній політиці держав 

Східної, Південно-Східної та 

Південної Азії (1 бал) 

Тема 8. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси у 

відносинах близькосхідних держав 

(1 бал) 

Семінарські 

заняття 

(теми, бали) 

Тема 6. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси у 

відносинах держав 

Центральної Азії (11 

балів) 

  

Практичні 

заняття 

(теми, бали) 

Тема 9. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці 

держав Африки (11 балів) 

Тема 10. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси в зовнішній 

політиці держав Латинської Америки, 

США і Канади (11 балів) 

Тема 11. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси в зовнішній 

політиці Австралії та Нової 

Зеландії (11 балів) 

Самостійна 

робота 

35 балів 

Поточний 
контроль 

(вид, бали) 

Модульна контрольна робота (25 балів) 

Разом 189 

Підсумковий 

контроль 
екзамен 
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8. Рекомендовані джерела 
 

Основна (базова) 

 

1. Врублевський В.К. Український шлях. Начерки: геополітичне становище 

України та її національні інтереси: монографія / В. К. Врублевський, В. І. 

Хорошковський. - Київ : [б. в.], 1997. - 425 с. 

2. Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація 

країн СНД: навч. посібник / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова. - Київ : ЦУЛ, 

2011. - 204 с. 

3. Європейська інтеграція: навчальний посібник / ред. М.І. Макаренко, Л.І. 

Хомутенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 344 с. 

4. Кудряченко А.І. Геополітика: підручник / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. 

О. Храмов; Міжрегіональна академія управління персоналом, Інститут 

політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - Київ : МАУП, 

2004. - 296 с. 

5. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / ред. В. П. 

Горбулін. - Київ : НІСД, 2017. - 496 с. 

 

 Додаткова 

1. Александров И. Монархии Персидского залива: этап модернизации/ 

И.Александров. -  М.: «Дело и Сервис», 2000. 

2. Барышников Д. Н. Конфликты и мировая политика. — М.: ACT, 2008. - 

384 с. 

3. Бебик В. М., Шергін С. О., Дегтерьова Л. О. Сучасна глобалістика: 

провідні концепції і модерна практика. – К.: Університет «Україна», 2006. 

– 208 с. 

4. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / Пер. з 

англ. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 203 с. 

5. Бжезінський З. Стратегічне бачення. Америка і криза глобальної влади. – 

Львів: Літопис, 2012. – 168 с. 

6. Білорус О.Г. Інтровертний геоекономічний розворот США та його 

потенціальні глобальні наслідки / О.Г. Білорус // Економіка України: 

науковий журнал. - 2017р. - № 5/6 - С.136-150. - С.67-77. 

7. Борділовська О. Республіка Індія у пошуках власного шляху / 

О.Борділовська. - К.: ІМВ, 2004. 

8. Бразилия: восходящий центр экономического и политического развития. - 

М.: ИЛА РАН, 2008. 

9. Буракова Л. Почему у Грузии получилось / Л.Буракова. - М.: 

«АльпинаБизнес Букс», 2011. 

10. Ван Херпен М.Х. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки 

минулого. – Х.: Віват, 2016. – 303 с. 

11. Василенко В.А. Геополітичний та національний виміри мовної ситуації в 

Україні / В. А. Василенко // Мовознавство: наук.-теорет. Журнал. -  

2013. - N 5 - С.19-27.  
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12. Гаджиев К. «Большая игра» на Кавказе. Вчера, сегодня, завтра / 

К.Гаджиев. - М.: Международные отношения, 2010. 

13. Гаджиев К. С. Введение в геополитику: Учебник. — М.: Логос, 2003. -  

432 с. 

14. Гальчинський А.С. Україна – на перехресті геополітичних інтересів. – К.: 

Знання України, 2002. – 180 с. 

15. Гасымлы М. Дж. Украинско-азербайджанские политические отношения: 

история и современность : монография / М. Дж. Гасымлы, О. Р. Купчик, 

А. У. Дамиров. - 2-е изд., испр. и доп. - Киев : Издательский Дом Дмитрия 

Бураго, 2014. - 154 с.  

16. Гелей С. Д. Політико-правові системи світу: навчальний посібник / С. Д. 

Гелей, С. М. Рутар. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 345 с. 

17. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / М. Згуровський 

[та ін.]; ред. А. Філіпенко. - К.: Академія, 2010. 

18. Геополітика: Підручник / A. I. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В.О. Храмов. - 

К: МАУП, 2004. - 296 с. 

19. Гибрессия Путина. Невоенные аспекты войн нового поколения // 

Фрагменты исследования Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» в рамках 

проекта «Антарес». – К., 2016 . 

20. Головченко В. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, 

Австралія та Океанія: навч. посіб. / В.Головченко, О.Кравчук. - К.: 

Нічлава, 2006. 

21. Дергачев В. А. Глобальная геоэкономика: Трансформация мирового 

экономического пространства. — Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. - 238 с. 

22. Дорошко М. Держави пострадянського простору у світовій політиці / 

М.Дорошко, Н.Шпакова. - К.: Знання, 2010. 

23. Дорошко М. Країни СНД, Європи та Північної Америки: навч. посіб. / М. 

Дорошко, Р.Кривонос, В.Крижанівський, Н.Сербіна. - К.: Ніка-Центр 

2009. 

24. Дорошко М. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: навч. посіб. // 

М.Дорошко. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. 

25.  Дубровський, Р. В. Місце України в геополітичних амбіціях Росії XXI ст. / 

Р. В. Дубровський //  Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ - 

ХХІ століть.  - Київ: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2015.  - С .75-80. 

26. Дуднік О. Геополітичні й суб'єктивні чинники в історії українсько-

словацьких міждержавних взаємовідносин періоду незалежності / О. 

Дуднік // Київські історичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О. 

О. Салата [і ін.]. - Київ : Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - № 1. - С. 25-30. 

27. Ігнатьєва Т. Геополітика України в категоріях і поняттях: минуле та 

сучасність: навч. посіб. / Т. Ігнатьєва. - Кам'янець-Подільський : К-ПНУ 

ім. І. Огієнка, 2015. - 111 с.  

28. Історія Великої Британії: навчально-методичний посібник / уклад.: І.І. 

Кривошея, О.В. Барвінок. - Київ : КНТ, 2017. - 206 с. 

29. Емельянова Н. Россия и Евросоюз. Соперничество и партнерство. - М.: 

Международные отношения, 2009. 
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30. Жильцов С., Зонн И. США в погоне за Каспием/ С.Жильцов, И.Зонн. - М.: 

Международные отношения, 2009. 

31. Країнознавство: підручник / В.Головченко, М.Дорошко, П.Ігнатьєв та ін. - 

2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2012. 

32. Липов В. В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах 

глобалізації. вихідні засади геоекономічного аналізу та прогнозування 

стратегії розвитку України в умовах глобалізації / В. В. Липов // 

Економіка України: науковий журнал. - 2018р. - №3.  - С.21-35. 

33. Ліпкан В.А. Національна безпека України. – К.: Кондор, 2008. – 552 с. 

34. Лотоцький С., Трохимчук С. Україна в світовому геополітичному 

просторі. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002. — 192 с. 

35. Макаренко О. С. Аналіз та сценарії геополітичних та геоекономічних 

процесів і місце в них України / О. С. Макаренко // Україна в системі змін 

парадигми світопорядку ХХ - ХХІ століть. – К., 2015. - С .46-51. 

36. Монґреньє Ж.-С. Жан-Сільвестр Монґреньє: «Україна має 

геостратегічну цінність, що виходить за межі енергетичних інтересів 

ЄС» / Ж. Монґреньє // Український тиждень. - 2018. - № 20. - С. 30-31. 

37.  Нагорний С. Геоекономічний потенціал формування єдиного 

енергетичного простору у Розширеному Чорноморському Регіоні / С. 

Нагорний // Зовнішні справи: суспільно-політичний журнал. – Київ, 2017. - 

N 1.  - С.46-49. 

38. Орлова Т. Генерації і революції сучасного світу / Т. Орлова // Зовнішні 

справи: суспільно-політичний журнал. – Київ, 2017. - N 1. - С.31-33. 

39. Орлова Т.В. Пострадянські країни: основні тенденції розвитку / Т. В. 

Орлова. - Київ : Знання, 2010. – 63 с. 

40. Осташко Т. О. Протекціонізм у торговельній політиці США: висновки 

для України / Т. О. Осташко // Економіка України: науковий журнал. - 

2017р. - № 5/6 - С.136-150.  

41. Печатнов В. История внешней политики США / В.Печатнов, А.Маныкин. 

- М.: Международные отношения, 2012. 

42. Політична географія і геополітика: Навч. посіб. / За ред. Б. П. Яценка. – 

К.: Либідь, 2007. – 256 с. 

43. Потєхін О. НАТО і європейська стабільність : Частина 1. Геополітика і 

стабільність / О. Потєхін // Зовнішні справи: суспільно-політичний 

журнал. - 2017.  - N 1. - С.16-20. 

44. Пролеєв С. Сучасний геополітичний пасьянс / С. Пролеєв // Філософська 

думка. - 2015. - № 4. - С. 12-22.  

45. Сваранц А. Пантюркизм в геостратегии Турции на Кавказе /А.Сваранц. - 

М.: «Гуманитарий», 2002. 

46. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних 

систем: Навчальний посібник / За ред. ЛД. Чекаленко. - К.: Дипломатична 

академія України при МЗС України, 2013. – 628 с. 

47. Сенченко О. Ідеології як засіб створення конфліктів / О. Сенченко // 

Вісник Книжкової палати: науково-практичний журнал.  - Київ : КПУ, 

2015. - N 7.- С.43-49. 
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48. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна 

інтеграція України у світове господарство: кол. монографія / За ред. І.М. 

Посохова, П.Г. Перерви, О.Д. Матросова, В.Г. Дюжева, В.О. Матросової. 

Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 450 с. 

49.  Тарасевич В. М. Інноваційно-інформаційна економіка: 

постіндустріальність, генераційність, відкритість / В. М. Тарасевич, О. 
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