




 

ВСТУП/INTRODUCTION 

1. Мета дисципліни: забезпечити здатність ставити та успішно розв'язувати науково-

дослідницькі задачі та практичні проблеми щодо геостратегічного позиціонування країни в 

умовах глобалізації із застосуванням комплексу міждисциплінарних підходів та аналітичного 

апарату досліджень і прогнозування, при невизначеності умов і вимог. 

The discipline is aimed to providing for the ability to set and successfully solve research problems 

and practical problems of geostrategic positioning of the country in the context of globalization 

using a set of interdisciplinary approaches and analytical apparatus of research and forecasting, with 

uncertain conditions and requirements 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Успішне опанування курсів Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності, Глобальна нерівність та геоконфліктологія, Глокалізація: 

контекстний аналіз трансформацій суспільнопросторової органіазції 

2. Знання теоретичних основ політичної географії та геополітики  

Admission requirements: 

1. Successful mastering of courses Methodology and organization of scientific research with the basics of 

intellectual property, Global inequality and geoconflictology, Globalization: contextual analysis of 
transformations of socio-spatial organization 

2. Knowledge of the theoretical foundations of political geography and geopolitics 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Структурно дисципліна охоплює три складові: опанування понятійного апарату: геостратегія,  

поняття  «сили», сучасна  геополітична та геоекномічна карта  світу,  регіони  сили,  

«стикові» та маргінальні   регіони; аналіз  геостратегічного  позиціювання  держав:  США,  

Західної  Європи,  Східної  Азії, Середнього  Сходу; застосування знань та навичок 

геостратегічного позиціонування в умовах глобалізації на прикладі країни (за вибором) в 

геополітичному, геоекономічному, геоекологічногму та геокультурному аспектах. 

Кожний  приклад   (держава )  розглядається з  точки  зору  стану  національних  ресурсів  і  їх  

геополітичного  значення,  сили  і  структури  економіки,  стабільності  суспільства,  рівня  

культури  і  науки,  позиції  в  регіональних  і  глобальних  мережах  комунікацій та 

виявлення  векторів  міжнародної  політики. 

Course summary: 
Structurally, the discipline includes three components: mastering the conceptual apparatus: 

geostrategy, the concept of "power", modern geopolitical and geoeconomic map of the world, 

regions of power, "junction" and marginal regions; analysis of the geostrategic positioning of the 

countries: the USA, Western Europe, East Asia, the Middle East; application of knowledge and 

skills of geostrategic positioning in the context of globalization on the example of the country 

(optional) in geopolitical, geoeconomic, geoecological and geocultural aspects. 

Each example (state) is considered in terms of the state of national resources and their geopolitical 

significance, the strength and structure of the economy, the stability of society, the level of culture 

and science, position in regional and global communications networks and identifying vectors of 

international policy. 

4. Завдання (навчальні цілі): надати знання та сформувати вміння: 

- використання у професійній діяльності існуючих загальних та спеціальних політико-

георафічних та геополітичних моделей та практик, критичного мислення на грунті 

розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та пріоритетів національного 

розвитку, значення глобалізаційних процесів та глокалізації, включаючи розвиток 

уявлень про особливості та прогнозування природних та суспільних процесів, ризиків 

та конфліктів. (ЗК-1, ФК-1, ФК-2); 



 

- застосовувати широкий спектр понять, теорій і методів географічного країнознавства 

до аналізу різноманітності суспільно-політичних, соціо-екологічних, економічних, 

соціально-культурних відношень у країнах та регіонах світу відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту застосовуючи абстрактне критичне мислення, 

раціональну аргументацію, пошук, опрацювання, аналіз та синтез інформації з різних 

джерел та здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК2, ЗК 5, ФК 4); 

- комплексно розуміти принципів функціонування та закономірностей розвитку влади, 

світової політики та політики окремих країн та регіонів, особливостей реалізації влади 

у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та 

соціокультурного контексту функціонування та взаємодії   на грунті здатності 

автономно вчитися та оволодівати сучасними знаннями, застосовувати знання у 

практичних ситуаціях (ЗК3, ФК 8, ФК10); 

- виявляти, оцінювати, виконувати оброку та аналіз фактів, даних та просторово-часової 

інформації з різних первинних та вторинних джерел, використовуючи методи і 

технології обробки просторової суспільної та географічної інформації, володіти 

відповідними навичками використання ГІС технологій, картографування, 

прогнозування і географічного моделювання (ФК12); 

- професійно виконувати науково-дослідницькі, експертно-аналітичні функції на 

національному та міжнародному рівні у різноманітних обставинах в різних природних, 

соціально-економічних та етнокультурних умовах використовуючи вміння виявляти, 

ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення,  в професійній 

діяльності, спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань  

(ЗК4, ЗК8, ФК17). 

Objectives (learning objectives) are aimed at acquiring knowledge and research skills as 

follows: 

-    to aply in professional activities  general and special politico-geographical and geopolitical 

models and practices, critical thinking based on understanding of civilizational humanitarian 

values and priorities of national development, importance of globalization processes and 

globclization, including development of ideas about features and forecasting of natural and 

social processes, risks and conflicts. (GC-1, PC-1, PC-2); 

-    to apply a wide range of concepts, theories and methods of geographical geography to analyze 

the diversity of socio-political, socio-ecological, economic, socio-cultural relations in 

countries and regions of the world in accordance with a particular historical or contemporary 

context using abstract critical thinking, rational reasoning, search, processing, analysis and 

synthesis of information from various sources and the ability to conduct research at the 

appropriate level (GC2, GC 5, PC 4); 

-   comprehensively understand the principles of functioning and patterns of power, world politics 

and politics of individual countries and regions, the implementation of power in different 

political systems, their socio-economic, historical and socio-cultural context of functioning 

and interaction based on the ability to learn and master modern knowledge, apply knowledge 

in practical situations (GC3, PC 8, PC10); 

-   to identify, evaluate, perform processing and analysis of facts, data and spatio-temporal 

information from various primary and secondary sources, using methods and technologies 

for processing spatial social and geographical information, have appropriate skills in using 

GIS technology, mapping, forecasting and geographical modeling (PC12 ); 

-    to perform professional research, expert-analytical functions at the national and international 

level in various circumstances in different natural, socio-economic and ethnocultural 

conditions using the ability to identify, pose, solve problems and make informed decisions in 



 

professional activities, communicate with professionals and experts of different levels of 

other fields of knowledge (GC4, GC8, PC17). 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 

заходів оцінювання) 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Ко(

д 
Результат навчання 

 Знати        До 35% 

1.1 Основні поняття геостратегії  як  

прикладного  сектору  геополітики,  

закономірності  формування  

різновидів  геополітичної  сили,  

реалій   сучасної  політичної та 

економічної  карти  світу. 

Лекції  Бліц-

опитування 

(60% 

правильних 

відповідей) 

     Кожне 

до 5% у 

загальній 

кількості 

балів 

1.2. Ресурсні чинники  формування  

стратегічного  позиціонування    

держави  на  прикладах  США,  країн  

Західної  Європи (1 – 3 держави),  

Східної  Азії  (Японія,  КНР),  Росія,  

Центральної  Європи  (в  першу  чергу 

– України ),  Середнього  Сходу. 

Лекції, семінарські 

заняття 

Бліц-

опитування 

(60% 

правильних 

відповідей, 

 

1.3 Економічні чинники  формування  

стратегічного  позиціонування    

держави  на  прикладах  США,  країн  

Західної  Європи (1 – 3 держави),  

Східної  Азії  (Японія,  КНР),  Росія,  

Центральної  Європи  (в  першу  чергу 

– України ),  Середнього  Сходу. 

Лекції, семінарські 

заняття 

Бліц-

опитування 

(60% 

правильних 

відповідей) 

1.4 Суспільні чинники  формування  

стратегічного  позиціонування    

держави  на  прикладах  США,  країн  

Західної  Європи (1 – 3 держави),  

Східної  Азії  (Японія,  КНР),  Росія,  

Центральної  Європи  (в  першу  чергу 

– України ),  Середнього  Сходу. 

Лекції, семінарські 

заняття 

Бліц-

опитування 

(60% 

правильних 

відповідей) 

1.5 Культурні чинники  формування  

стратегічного  позиціонування  

держави  на  прикладах  США,  країн  

Західної  Європи (1 – 3 держави),  

Східної  Азії  (Японія,  КНР),  Росія,  

Центральної  Європи  (в  першу  чергу 

– України ),  Середнього  Сходу. 

Лекції, семінарські 

заняття 

Бліц-

опитування 

(60% 

правильних 

відповідей) 

1.6  Міжнародно-політичні чинники  Лекції, семінарські Бліц-

                                         
  заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
 



 

формування  стратегічного  

позиціонування  держави  на  

прикладах  США,  країн  Західної  

Європи (1 – 3 держави),  Східної  Азії  

(Японія,  КНР),  Росія,  Центральної  

Європи  (в  першу  чергу – України ),  

Середнього  Сходу. 

заняття опитування 

(60% 

правильних 

відповідей) 

1.7 Роль глобальних та регіональних 

мереж у формуванні  стратегічного  

позиціонування  держави  на  

прикладах  США,  країн  Західної  

Європи (1 – 3 держави),  Східної  Азії  

(Японія,  КНР),  Росія,  Центральної  

Європи  (в  першу  чергу – України ),  

Середнього  Сходу. 

Лекції, семінарські 

заняття, 

Бліц-

опитування 

(60% 

правильних 

відповідей) 

 Вміти   До 45% 
2.1 оцінювати  геополітичну  та  

геостратегічну  ситуацію  у  

вищезазначених  регіонах   
 

Семінари, 

індивідуальне 

завдання для  

самостійної 

роботи,  

аналітична 

довідка за 

індивідуальним 

завданням, 

презентація та 

захист 

результатів 

індивідуального 

завдання, 

дискусія, залік 

До 15% 

2.2 Обгрунтовувати висновки щодо стану  

національних  ресурсів  і  їх  

геополітичного  значення при оцінці  

геостратегічної  ситуації країни (за 

вибором)   

 

Семінари, 

індивідуальне 

завдання для  

самостійної 

роботи, 

аналітична 

довідка за 

індивідуальним 

завданням, 

презентація та 

захист 

результатів 

індивідуального 

завдання, 

дискусія 

До 10% 

2.3 Обгрунтовувати висновки щодо 

структури розподілу сил та 

стабільності  суспільства при оцінці    

геостратегічної  ситуації країни (за 

вибором)   

Семінари, 

індивідуальне 

завдання для  

самостійної 

роботи, Семінари, 

індивідуальне 

завдання для  

самостійної 

роботи, 

аналітична 

довідка за 

індивідуальним 

завданням, 

презентація та 

захист 

результатів 

індивідуального 

завдання, 

дискусія 

До 10% 

2.4 Обгрунтовувати висновки щодо рівня  

культури  і  науки,  позиції  в  

регіональних  і  глобальних  мережах  

комунікацій та виявлення  векторів  

міжнародної  політики країни (за 

вибором)   

Семінари, 

індивідуальне 

завдання для  

самостійної 

роботи, 

аналітична 

довідка за 

індивідуальним 

завданням, 

презентація та 

захист 

До 10% 



 

 результатів 

індивідуального 

завдання, 

дискусія 

3 Комунікація: практика й вдосконалення 

навиків використання відповідних 

методів та прийомів дискусії, групової 

роботи (мозковий штурм), належного 

представлення результатів навчання 

та аналітичної діяльності у 

міжнародному контексті, у тч 

іноземною мовою з використанням 

сучасних ІКТ. 

Семінарські заняття презентація та 

захист 

результатів 

індивідуального 

завдання, 

дискусія, залік 

До 10% 

4 Автономність та відповідальність 

професійно (з дотриманням 

академічної доброчесності) 

виконувати науково-дослідницькі та 

експертно-аналітичні функції, діючи 

безпечно та толерантно, на засадах 

розуміння цивілізаційних 

гуманітарних цінностей та 

глобалізаційних процесів, пріоритетів. 

семінарські заняття, 

самостійна робота 
презентація та 

захист 

результатів 

індивідуального 

завдання, 

дискусія, залік 

До 10% 

 

Course learning results: 
Learning results 

(1. knowledge; 2. skills; 3. communication; 4. 
autonomy and responsibility) 

Teaching forms 
Methods of 

evaluation 
Share of final 

grade Co

de 
Learning result 

 Knowledge      Up to  35% 

1.1 Basic concepts of geostrategy as an 

applied sector of geopolitics, patterns of 

formation of varieties of geopolitical 

power, the realities of the modern 

political and economic map of the world. 

Lectures  Blitz-test (60% 

of correct 

answers) 

     Each up 

to 5% in 

total grade 

1.2. Resource factors of formation of 

strategic positioning of the state on 

examples of the USA, the countries of 

Western Europe (1 - 3 states), East Asia 

(Japan, the People's Republic of China), 

Russia, Central Europe (first of all - 

Ukraine), the Middle East. 

Lectures, seminars Blitz-test (60% 

of correct 

answers) 

1.3 Economic factors of formation of 

strategic positioning of the state on 

examples of the USA, the countries of 

Western Europe (1 - 3 states), East Asia 

(Japan, the People's Republic of China), 

Russia, Central Europe (first of all - 

Ukraine), the Middle East. 

Lectures, seminars Blitz-test (60% 

of correct 

answers) 

1.4 Social factors of formation of strategic 

positioning of the state on examples of 

the USA, the countries of Western 

Lectures, seminars Blitz-test (60% 

of correct 

answers) 



 

Europe (1 - 3 states), East Asia (Japan, 

the People's Republic of China), Russia, 

Central Europe (first of all - Ukraine), 

the Middle East. 

1.5 Cultural factors of formation of strategic 

positioning of the state on examples of 

the USA, the countries of Western 

Europe (1 - 3 states), East Asia (Japan, 

the People's Republic of China), Russia, 

Central Europe (first of all - Ukraine), 

the Middle East. 

Lectures, seminars Blitz-test (60% 

of correct 

answers) 

1.6  International political factors in the 

formation of the strategic positioning of 

the state on the examples of the United 

States, Western Europe (1 - 3 states), 

East Asia (Japan, China), Russia, Central 

Europe (primarily - Ukraine), the Middle 

East. 

Lectures, seminars Blitz-test (60% 

of correct 

answers) 

1.7 The role of global and regional networks 

in the formation of strategic positioning 

of the state on the examples of the 

United States, Western Europe (1 - 3 

states), East Asia (Japan, China), Russia, 

Central Europe (primarily - Ukraine), the 

Middle East. 

Lectures, seminars Blitz-test (60% 

of correct 

answers) 

 Skills of   Up to 45% 
2.1 assessing the geopolitical and 

geostrategic situation in the above 

regions 

Seminars, individual self-

preparatory assignment  
analytical essay 

on, presentation 

and defense of 

the results of an 

individual 

assignment, 

discussion, 

pass/fail 

examination 

До 15% 

2.2 
Substantiating conclusions on the state of 

national resources and their geopolitical 

significance in assessing the geostrategic 

situation of the country (optional) 

Seminars, individual self-

preparatory assignment 
analytical essay 

on, presentation 

and defense of 

the results of an 

individual 

assignment, 

discussion, 

До 10% 

2.3 Substantiating conclusions on the 

structure of distribution of forces and 

stability of society in assessing the 

geostrategic situation of the country 

(optional) 

Seminars, individual self-

preparatory assignment 
analytical essay 

on, presentation 

and defense of 

the results of an 

individual 

assignment, 

discussion, 

До 10% 

2.4 Substantiating conclusions on the level 

of culture and science, position in 

regional and global communication 

Seminars, individual self-

preparatory assignment 
analytical essay 

on, presentation 

and defense of 

До 10% 



 

networks and identification of vectors of 

international policy of the country 

(optional) 

the results of an 

individual 

assignment, 

discussion, 

3 Communication: practice and 

improvement of skills in the use of 

appropriate methods and techniques of 

discussion, group work (brainstorming), 

proper presentation of learning outcomes 

and analytical activities in an 

international context (including foreign 

language) using modern ICT. 

Seminars presentation 

and defense of 

the results of an 

individual 

assignment, 

discussion, 

pass/fail 

examination 

До 10% 

4 Autonomy and responsibility 

professionally (with respect to academic 

integrity) to perform research and expert-

analytical functions, acting safely and 

tolerantly, on the basis of understanding 

of civilizational humanitarian values and 

globalization processes, priorities. 

Seminars, self-

preparatory assignments 
презентація 

та захист 

результатів 

індивідуальног

о завдання, 

дискусія, залік 

До 10% 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 

1.2 -

1.7 
2.1 

2.2-

2.4 

3 
4 

ПРН5 Застосовувати у вирішенні професійних завдань 

теоретичний, категорійно-понятєвий та аналітико-

дослідницький апарат, інтегративну функцію географічного 

знання до аналізу глобальних суспільно-політичних, соціо-

екологічних, соціокультурних, інформаційно-технологічних 

трансформацій та особливостей їх прояву у країнах та регіонах 

світу відповідно до певного історичного або сучасного 

контексту 

+  +  + + 

ПРН8 Комплексно розуміти природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпритації. 

  +    

ПРН10 Комплексно розуміти особливості реалізації влади у 

різних політичних системах, їх соціально-економічного, 

історичного та соціокультурного контексту функціонування та 

взаємодії. 

+ +    + 

ПРН11 Застосовувати у практичній діяльності знання щодо 

суспільно-географічних чинників розподілу влади та інтересів 

країн та між національними державами в широкому 

просторовочасовому контексті співвідношення сил (жорстка, 

м'яка, розумна, мережева, тощо), геостратегічного 

позиціонування в умовах глобалізації. 

  + +   

ПРН19 Професійно виконувати науково-дослідницькі та/або 

експертно-аналітичні та/або освітні та/або консультаційні 

функції, діючи безпечно та толерантно, на засадах розуміння 

цивілізаційних гуманітарних цінностей та глобалізаційних 

процесів, пріоритетів 

    + + 

 

Correlation between course learning results and programme learning outcomes 

Disciplin’s learning results 

Learning outcomes of the programme 
1.1 

1.2 -

1.7 
2.1 

2.2-

2.4 

3 
4 

PLO5 To apply theoretical, categorical-conceptual and analytical-

research apparatus, the integrative function of geographical 

knowledge for analyzing the global socio-political, socio-ecological, 

socio-cultural, informational and technological transformations and 

features of their manifestation in countries and regions of the world 

accounting for a particular historical or modern context in solving 

professional problems. 

+  +  + + 

PLO8 To apply a wide range of political science concepts, theories, 

and methods to the analysis of power-political relations of political 

actors, institutions, and ideas under a particular historical or 

contemporary context. 

 

  +    

PLO10 Comprehensively understand the features of the 

implementation of power in different political systems, their socio-

economic, historical, and socio-cultural context of functioning and 

interaction. 

+ +    + 



 

 

PLO11 To apply in practice knowledge of socio-geographical factors 

of distribution of power and interests of countries and between 

nation-states in a broad space-time context of the balance of power 

(hard, soft, smart, network, etc.), geostrategic positioning under 

globalization. 

 

  + +   

PLO 19 Professionally perform research and / or expert-analytical 

and / or educational and / or consulting functions, acting safely and 

tolerantly, on the basis of understanding of civilizational 

humanitarian values and globalization processes, priorities 

    + + 

 

7. Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання бліц-опитувань, презентації, участі в 

обговореннях на семінарських заняттях та презентації результатів критичного читання 

й мозкового штурму, дискусії до творчого завдання, заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови опанування дисципліни 

на належному рівні така: 

 Результати навчання –1.1. – 1.7. (знання) – до 5% за кожен 

 Результати навчання – 2 (вміння РН 2.1.-2.4)  - до 45%  

 Результати навчання – 3 (комунікація) – до 10% 

 Результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) –  до 10% 

Evaluation scheme: the level of achievement of all planned learning results is determined by the 

results of writing bitz-tests, oral presentations, participation in discussions at seminars and 

presentations of the results of critical reading and brainstorming, discussion of the creative task, 

pass/failed examination. 

The share of learning outcomes in the final grade, provided that the discipline is mastered at the 

appropriate level, is as follows: 

 Learning outcomes –1.1. - 1.7. (knowledge) - up to 5% for each 

  Learning outcomes - 2 (skills LO 2.1.-2.4) - up to 45% 

 Learning outcomes - 3 (communication) - up to 10% 

 Learning outcomes - 4 (autonomy and responsibility) - up to 10% 

 

7.1. Форми оцінювання студентів: Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських занять. 

Завершується дисципліна заліком. 

Упродовж семестру після завершення відповідних тем проводиться бліц-опитування із 

відкритими запитаннями. Для визначення рівня досягнень результатів навчання за пунктами 2 

та 3 студенти презентують авторські результати індивідуального завдання з оцінки 

геостратегічного позиціонування країни за вибором.  

Оцінювання впродовж семестру:  

1. Бліц-опитування – 35/21 балів 

2. Участь  дискусіях  – 20/12 балів 

3. Презентації результатів індивідуального завдання – 45/27 балів. 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 60% від 

максимально можливої кількості балів з усіх видів робіт, при цьому оцінка за результати навчання, 



 

передбачені пунктами 2 та  3  не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня  (не менше 10, 

23 балів відповідно). 

 

Forms of assessment: Classes are held in the form of lectures, seminars. The discipline ends with a pass/fail 
examination. 

During the semester, after the completion of the relevant topics, a blitz-test with open-ended questions is 

conducted. To determine the level of achievement of learning outcomes under items 2 and 3, students present 

the author's results of an individual task to assess the geostrategic positioning of the country of choice. 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку:  

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% від 

максимально можливої кількості балів) за бліц-опитуваннями проводиться залікова контрольна робота, 

яка охоплює відповідні питання бліц-опитувань. Максимальна оцінка за залікову контрольну роботу не 
може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100-бальною шкалою). 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки за 

презентацією результатів індивідуального завдання проводиться заліковий захист з 

рецензуванням колег за індивідуальним завданням. Максимальна кількість балів на 
заліку – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали 

(60% максимальної кількості балів, відведених на залік). 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20  

блів до складання заліку не допускаються. Рекомендований мінімум для допуску до заліку 

36 балів 

Final assessment in the form of a pass/fail examination: 

For students who during the semester did not reach the minimum threshold level of assessment 

(60% of the maximum possible number of points) for blitz-tests the test, which covers the relevant 

issues of blitz-surveys, is conducted. The maximum grade for the final test may not exceed 40% of 

the final grade (up to 40 points on a 100-point scale). 

For students who during the semester have not reached the minimum threshold level of assessment 

for the presentation of the results of the individual task the presentation-defence  with peer review 

by colleagues is conducted. The maximum number of points on the pass/fail examination accounts 

40 points, the minimum number of points that are added to the semester - 24 points (60% of the 

maximum number of points allocated for the test). 

Students who scored a total of less than the critical-calculated minimum – 20 are not allowed to 

take the final test. The recommended minimum for admission to the pass/fail examination is 36 

points 

7.2 Організація оцінювання: впродовж семестру здійснюється оцінювання усіх видів робіт, 

включаючи самостійну роботу і виконання індивідуальних завдань, зокрема: 

- Результати бліц-тестів за відповідними темами визначаються у відповідності з 

розкладом лекційних занять; 

- Результати виконання складових індивідуального завдання (аналітичні довідки) 

визхначаються у відповідності з розкладом семінарських занять 

- Захист-презентація результатів здійснюється у відповідності з розкладом 

семінарських занять  

За роботи подані після зазначеного терміну оцінка зменшується на 1бали за кожен день запізнення. 

Organization of evaluation: during the semester all types of work are assessed, including self-

preparatory assignments and performance of individual tasks, in particular: 

- The results of blitz-testing on relevant topics are  assessed in accordance with the schedule of 

lectures; 

- The results of the components of the individual task (analytical essays) are determined in 

accordance with the schedule of seminars 

- Defense-presentation of results is carried out in accordance with the schedule of seminars 



 

For works submitted after this deadline, the score is reduced by 1 point for each day of delay. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок/ Grades correspondence scale 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



 

88..    Тематичний  план  лекцій  і  семінарських   занять 

№ 

п/п 
Назва  теми* 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

 

1 

 

Тема 1   Геостратегія  як  прикладний  сектор  

геополітики 

2 

4 

8 

2 

Тема 2.  Сила. Визначення  сили  як  

геополітичної  категорії. Різновиди  

сили.  

2 8 

3 
Тема 3.  Сучасна  геополітична та геоекономічна 

карта  світу.   
2         6 

4 
Тема 4.  США -  найбільш  потужний  центр  

після «холодної  війни» 
2   

5 
Тема  5. Західна Європа: геостратегічне 

позиціювання  провідних  держав. 
2   

6 Тема  6.  Східна  Азія  ( Японія, КНР )                  2   

7 
Тема  7.   Російська  федерація: геополітичне  

позиціювання  після  розвалу  СРСР. 
2   

8 
Тема  8.  Центральна Європа   і  геостратегічне 

позиціювання  України. 
2   

9 
Тема  9.  Середній  Схід:   геополітика  

провідних  держав. 
2   

10 
Геостратегічне позиціонування країни за 

вибором 
 14 62 

 ВСЬОГО1     18  18      84 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Семінарські заняття –18  год. 
Самостійна робота – 84 год. 

Syllabus 

# Topic* 

Hours 

Lectures Seminars 
Self-

preparatory 
assignments 

 

1 

 

Topic 1 .  Geostrategy as an applied sector of 

geopolitics 

2 

4 

8 

2 
Topic 2.  Power as geopolitical category. Types of 

power  
2 8 

3 
Topic 3.  Modern geopolitical and geoeconomic 

map of the world   
2         6 

4 
Topic 4.  The USA – the most powerful center after 

the cold war  
2   

5 
Topic  5. Western Europe: geostrategic positioning 

of the leading states. 
2   

                                         
1  У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних, семінарських, практичних і 

лабораторних занять зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час тривалості пари). 



 

6 Topic  6.  Eastern Asia  ( Japan, China )                  2   

7 
Topic 7.   Russian federation: geopolitical 

positioning after the USSR separation 
2   

8 
Topic  8.  Central Europe and geostrategic 

positioning of Ukraine. 
2   

9 
Topic  9.  Middle East:   geopolitics of leading 

states 
2   

10 Geostrategic positioning of the country  14 62 

 In total2     18  18      84 

 

Totally - 120 hours, including: 

Lectures – 18 год. 

Seminars –18  год. 

Self-preparatory assignments – 84 год. 

                                         
2  У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних, семінарських, практичних і 

лабораторних занять зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час тривалості пари). 



 

9. Рекомендовані джерела3/ Recommended resources: 

Основна/Basic:  

1. Agnew John .  Making  Political  Geography.  London,  2002,  208 p. 

2. Hall  Gardner.  Geopoliicy  and  Geostrategy  N.Y.  2018  ,  208 p/ 

3. Josef  Nye.  The  Future  of  Power.  Publ.  Affairs,  New  York,  2004,  300 p.      

4.   Tailor  Peter  J. ,  Colin  Flint.  Political  Geography :  World  Economy,  National- State  

and  Locality,  6-th  ed.  ,    Pearson education,  2011,  340 p. 

Додаткова/Additional: 

1.  A  Companion  to  Political  Geography.  Ed.  By  J.Agnew,  K.Mitcell and G.Toal  

Blackwell  Publ.,  Oxford,  2009 ,  494 p.  

2.   Flint  Colin/   Introduction  to Geopolitics,  London,  N.Y. ,  2006   208 p. 

3.   Nicolas  J.  Spykman.   Americas  Strategy  in  World  Politic,  N.J, N.Y  2007   (  New  

Edition (  1-st  -  1942  ),   500  p. 

4.  J.D.Sachs,  Building  the  New  American  Economy.  Columbia  Univ .  Pr.,  New .York    

2017 ,  130 p. 

5.   D.  Shambaugh.  China  Goes  Global/  Oxford  Univ.  Press<  N.Y.,  2014,  410  p. 

6.   K.  B.  Pyle    Japan  Rising,  Publ  Aff.   New  York,  2007,    434 p.  

7. Геоекономічні  сценарії  розвитку  і  Україна .  За  ред..  А.С. Філіпенко.  Вид. 

«Академія»,    Київ,  2010 р.  328 с. 

8. Глобальні  виклики  сучасності:  суспільно-географічний  вимір..  Б.П.Яценко,  

В.К.Кіптенко,  В.В.Смаль   та  ін..   Вид.  Київського  у-ту,  Київ  2012р.  256  с. 

9. Глобалізація  світового  господарства:  геопросторовий  вимір.  В.О.Любіцева,  

В.К.Бабарицька,  Б.П.Яценко   та  ін..  Вид.  Київського  у-ту, Київ,    2010 р.  160 с. 

10. Збігнєв  Бжезінський.    Велика  шахівниця.  Львів  2000р. 224 с.  (  Zbignew  

Brzezinski. The  Grand  Chessboard.   N.Y.   1997  ). 

11. Генрі  Кіссінджер.  Світовий  порядок.  Київ  ,  2018,  320 с.  (  Henry  Kissinger.  World  

order.  Penguin  books.  London  2015  ) 

12. Френсис  Фукуяма.  Сильное  государство:  управление  и  мировой  порядок  в  ХХІ   

веке.   Москва,  2006  г.   224 с. 

                                                                                                                                                               

 

10. Додаткові ресурси/ Supplementary resources: 

1. World Economic Forum, URL: https://www.weforum.org/ 

2. World Social Forum , URL: https://wsf2021.net/ 

 

                                         
3  В тому числі Інтернет ресурси 

https://www.weforum.org/
https://wsf2021.net/

