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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/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, економічні й 

інші ризики для України у сфері міжнародних відносин на глобальному та 

регіональному рівнях; 

- 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. 

Відповідно до освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні 

студії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

дисципліна «Міжнародні відносини та світова політика: Геополітичні та 

геоекономічні інтереси в світовій політиці» забезпечує формування таких 

компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК): 

 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наявність ціннісно- 

орієнтаційної позиції. 

ЗК-2 Здатність до гнучкого мислення, відкритості до застосування знань як у 

професійній діяльності, так і в повсякденному житті 

ЗК-3 Знання предметної області майбутньої професійної діяльності, загальнокультурна 

ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і соціальної значущості 

майбутньої професії. 

ЗК-4 Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду 

розуміння можливого впливу досягнень інформаційних технологій на суспільство. 

ЗК-5 Збереження національних духовних традицій, розуміння переваг здорового 

способу життя та прийняття їх як власних цінностей. 

ЗК-6 Здатність планувати етапи виробничого процесу, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт, представляти результати роботи й обґрунтовувати 

запропоновані рішення на сучасному науково-технічному та професійному рівні. 

ЗК-7 Усвідомлення власного емоційного стану, самоконтроль і саморегуляція; 

самоповага і впевненість; уміння долати труднощі, стійкість до стресів; загальний 
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 оптимістичний настрій, ініціативність, налаштування на позитивний результат 

ЗК-8 Повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, традицій, мови, уміння 

діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю. 

ЗК-9 Здатність діяти відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за 

якість виконаної роботи, робити свідомий вибір та застосовувати демократичні 

технології прийняття рішень. 

ЗК-10 Здатність працювати у команді, до адаптації та дії в новій ситуації, до 

міжособистісного спілкування у мультинаціональному та мультикультурному 

соціальному середовищі, емоційної стабільності, толерантності, до викладу 

складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, до 

застосування комунікативних дискурсів під час участі у дипломатичних 

переговорах та бесідах. 

ЗК-11 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здійснювати самостійний 

пошук та оброблення інформації з різних джерел для вирішення професійних 

завдань, ефективно використовувати інформаційні технології в соціальній і 

професійній діяльності. 

ЗК-12 Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, 

критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК-13 Здатність виконувати науково-практичні завдання, застосовувати науково-дослідні 

методи відповідного фахового спрямування, приймати нестандартні рішення 

типових та нестандартних задач, дотримуватись правил академічної доброчесності.  

ЗК-14 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку. 

Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. 

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

 

Фахові компетентності (ФК): 

 

ФК-1 Знання та розуміння національних інтересів України на міжнародній арені. 

ФК-2 Знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні тенденції 

розвитку міжнародних відносин. 

ФК-3 Здатність вирішувати професійні задачі у сфері міжнародних відносин та світової 

політики. 

ФК-4 Здатність розуміти закономірності розвитку міжнародних відносин та світової 

політики, розвитку країн та регіонів світу, еволюції політичних, економічних та 

культурних зв’язків України з іншими державами на міждержавному, 

регіональному та глобальному рівні. 

ФК-5 Здатність розуміти архітектуру сучасної світової економічної системи, структури 

міжнародних економічних відносин, їх впливу на структуру й динаміку 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

ФК-8  
Знання та розуміння геополітичних та геоекономічних інтересів у зовнішній 

політиці країн світу та механізми реалізації їх зовнішньополітичних та 

зовнішньоекономічних стратегій. 

ФК-11 Знання сучасних інформаційних мереж, інформаційно-комп’ютерних технологій 

оброблення інформації та здатність використовувати їх з метою пошуку, збору та 

оброблення інформації політичного, історичного, економічного, культурного,  

правового характеру про країни і регіони світу для самостійного аналізу ситуації.  

ФК-18 Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у 

сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами). 
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ФК-19  
Розуміння свого місця в системі соціальних відносин, необхідності 

удосконалення своїх особистих і професійних якостей, наполегливість у 

досягненні мети, толерантність, активна життєва позиція. 

ФК-20  
Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

ДФК-1 Для спеціалізації «Країни Центральної та Східної Європи». 

Знання історії, політичної географії, соціально-економічних процесів, культури 

народів країн Центральної та Східної Європи та однієї із мов (польської) регіону. 

ДФК-2 Для спеціалізації «Країни Північної Америки та Західної Європи». 

Знання історії, політичної географії, соціально-економічних процесів, культури 

народів країн Північної Америки та Західної Європи та однієї із мов (іспанської) 

регіону. 
 

Відповідно до освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні 

студії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

дисципліна «Міжнародні відносини та світова політика: Геополітичні та 

геоекономічні інтереси в світовій політиці» забезпечує формування таких 

програмних результатів навчання (ПРН): 

 

ПРН-З-2 Відтворювати ключові факти з історії міжнародних відносин та зовнішньої 

політики, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків 

розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній 

діяльності. 

ПРН-З-9  
Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання 

різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та 

процеси. 

ПРН-З-13 Демонструвати знання сучасних інформаційних технологій; програмних 

засобів і навичок роботи в комп'ютерних мережах 

ПРН-З-14 Демонструвати здатність до загального аналізу зовнішньої політики; уміти 

встановлювати зв’язки між поточними подіями, виявляти тенденції розвитку 

міжнародних відносин; знання історії та поточного стану 

зовнішньополітичного курсу України, її найближчих сусідів і 

найвпливовіших держав світу. 

ПРН-З-15 Демонструвати знання про 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. 

ПРН-З-17 Володіти морально-етичними нормами і розуміти психологічні особливості 

поведінки партнерів. 
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ПРН-У-1 Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав. 

ПРН-У-3 Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

ПРН-У-13 Працювати в мультинаціональному та мультикультурному середовищі. 

ПРН-У-14 Усно та письмово комунікувати, здійснювати аналітичну діяльність 

іноземними мовами. 

ПРН-У-22 Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, 

економічні й інші ризики для України у сфері міжнародних відносин на 

глобальному та регіональному рівнях. 

ПРН-У-24 Забезпечувати комунікацію та інформаційно-аналітичну діяльність у сфері 

міжнародних відносин (державною та іноземними мовами). 

ПРН-У-25 Демонструвати спроможність застосовувати новітні освітні технології у 

професійній діяльності, готовність і здатність шляхом самоосвіти, вивчення 

позитивного досвіду постійно удосконалюватися. 

ПРН-У-27 Уміти формулювати завдання, аргументовано обирати оптимальні шляхи 

розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий результат, представляти 

та обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному й 

професійному рівні. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна 
 

Назви змістових модулів і тем 
 

 

 

 

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» 

Тема 2. Концептуальні засади формування 

геополітичних та геоекономічних інтересів держав 

Тема 3. Геополітичні та геоекономічні інтереси у 

відносинах держав Об’єднаної Європи 
Тема 4. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 
зовнішній політиці Російської Федерації і України 
Модульний контроль 

Разом 

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 

Тема 6. Геополітичні та геоекономічні інтереси у 

відносинах держав Центральної Азії 

Тема 7. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці держав Східної, Південно-Східної 

та Південної Азії 

Тема 8. Геополітичні та геоекономічні інтереси у 

відносинах близькосхідних держав 

Тема 9. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці держав Африки 

Тема 10. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці держав Латинської Америки, 

США і Канади 

Тема 11. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці Австралії та Нової Зеландії 

Модульний контроль 

 
Семестровий контроль 

Разом 

Усього 

У
сь

о
го

 

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 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

3 2 - - - 1 

4 2 - - - 2 

8 2 2 2 - 2 

6 2 - 2 - 2 

2      

23 8 2 4 - 7 

 

5 2 - - - 3 

5 - 2 - - 3 

 

5 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

5 2 - - - 3 

5 - - 2 - 3 

 

5 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

3 

5 - - 2 - 3 

2    -  

37 6 2 6  21 
   - -  

60 14 4 10 - 28 
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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». 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
 

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

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Тема 10. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній 

політиці держав Латинської Америки, США і Канади 
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Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав 

Латинської Америки. Геополітичні та геоекономічні інтереси США. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси Канади. 

 

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. 
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6. Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

 

 

№ 

зп 

 

 

Вид діяльності студента 

б
ал

ів
 з

а 
о
д
и

н
и

ц
ю

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
 

Модуль 1 Модуль 2 

  

В
сь

о
го

 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь 

д
о
 р

о
зр
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у
н

к
у

 

М
ак

с.
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іл
ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

за
 в

и
д
 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь 

д
о
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о
зр
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у
н

к
у

 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

за
 в

и
д
 

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. 

 
№ 

 

Кіль 

з/п 

 
 
 

1 

 

 

 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

Назва теми 

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» 

Користуючись довідковою літературою підготувати глосарій основних понять та 

категорій, що визначають геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій 

політиці 

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» 

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» 
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» 

кість 

балів 

20 

 

 
5 

 
 

5 

 

 
5 

 

 
5 

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

Нової Зеландії 

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

Кавказу 5 
Підготувати доповідь-презентацію «Геоекономічні інтереси Грузії» 

6 Тема 6. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав 

Центральної Азії 

Підготувати доповідь-презентацію «Інтереси Європейського Союзу у 

Центральній Азії» 

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» 

8 Тема 8. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах близькосхідних 

держав 

Підготуйте доповідь-презентацію «Геополітичні та геоекономічні інтереси 

Лівану та Сирії» 

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

Африки 

Підготувати доповідь-презентацію «Основні інтереси Європейського Союзу в 

країнах Африки» 

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» 

35 

5 

5 

5 

5 

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 

Добре 

82-89 
75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 
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. Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація 

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

2011. - 204 с. 

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

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

3. Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці: 

Підручник. – Чернівці-Київ: Книги-ХХІ, 2014. – 364 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. http://elibrary.ivinas.gov.ua/3/1/%D0%93%D0%B5%D0%BE 

%D0%BF%D0%BE%D0%BBi%D1%82%D0%B8%D0%BA 

%D0%B0.%D0%9Fi%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD 

%D0%B8%D0%BA.pdf 

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

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

6. Шульга М. А. Геополітика. – К.: Київський університет, 2017. – 239 с. 

Додаткова 

1. Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 

політичний,     правовий,     економічний      та      інформаційний    

аспекти. Монографія / Копійка В.В., Дорошко М.С., Кондратенко О.Ю. та 

ін. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. – 389 с. 

2. Атаманенко А. Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до 

сьогодення // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал. – 

2019. №1(64). - С. 159-168. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://eprints.oa.edu.ua/8065/ 

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

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