




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з еволюцією міжнародного порядку, 

ключовими політико-географічними та геополітичними концепціями облаштування світу; їх 

підготовка до успішного розв’язання на відповідному рівні складних практичних проблем 

щодо впливу глобальних процесів на розвиток суспільних об’єктів, явищ та процесів на 

глобальному рівні. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування дисципліни «Геоглобалістика», «Глобальна нерівність та 

геоконфліктологія». 
2. Знання теоретичних основ політичної географії, соціально-політичних студій. 

3. Володіння навичками аналізу, синтезу, моделювання ситуації, прогнозування, порівняння і 

методами політико-географічних досліджень. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Надається інформація про еволюцію міжнародного 

порядку у ХІХ-ХХ століття. Розкривається суть політико-географічних та геополітичних 

концепцій сучасності та роль сучасних глобальних проблем у формуванні зовнішньої 

політики держав світу. Аналізуються зовнішньополітичні та геополітичні стратегії ключових 

держав сьогодення. Розглядається роль і місце України в глобальному політичному просторі.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомити студентів з еволюцією та сучасною 

конфігурацією світового порядку, місцем і роллю ключових держав та інтеграційних 

угруповань і України у сучасному глобальному політичному просторі. У результаті вивчення 

дисципліни студенти повинні отримати, по-перше, вичерпні знання про впливи глобалізації 

та інших процесів на складові політичної сфери суспільного життя та розуміти суть 

цивілізаційних гуманітарних цінностей і глобалізаційних процесів сьогодення (ЗК-1); по-

друге, комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей світової 

політики та політики окремих країн (у т. ч. України) і регіонів (ФК-8), структури світового 

глобального політичного простору і співвідношення сил у ньому; по-третє, глибокі знання 

про суспільно-географічні чинники інтересів країн  в широкому просторово-часовому 

контексті співвідношення сил, геостратегічного позиціонування в умовах глобалізації (ФК-

11). У процесі опанування матеріалу відбувається закріплення здатності автономно вчитися 

та оволодівати сучасними знаннями  і застосовувати їх на практиці (ЗК-3, ФК-11) та вміння 

виявляти, ставити і вирішувати проблеми і приймати обґрунтовані рішення у майбутній 

професійній діяльності (ЗК-4). 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
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 Код Результат навчання 

Знати: 

1.1 Етапи еволюції світового порядку у 

ХІХ-ХХ ст. та ключові характеристики 

кожного етапу; елементи конфігурації 

лекція,  

 

бліц 

опитування, 

семінар, 

до 4% 

                                         
 



сучасного світового порядку підсумкові 

контрольні 

роботи, залік 
1.2 Складові зовнішньо-політичних 

стратегій та геополітичних концепцій 

сучасності 

лекція, 

семінар 

до 4% 

1.3 Вплив глобальних проблем людства, 

інформаційних, енергетичних та 

торговельних війн на глобальну 

політичну структуру світу 

лекція,  

семінар 

до 4% 

1.4 Роль, місце і стратегію ЄС у 

глобальному політичному просторі 

лекція, семінар до 4% 

1.5 Роль, місце і стратегію США у 

глобальному політичному просторі 

лекція,  

семінар 

до 4% 

1.6 Роль, місце і стратегію Китаю у 

глобальному політичному просторі 

лекція, семінар до 4% 

1.7 Роль, місце і стратегію Росії у 

глобальному політичному просторі 

лекція,  

семінар 

до 4% 

1.8 Роль, місце і стратегію держав 

Близького і Середнього Сходу у 

глобальному політичному просторі 

лекція,  

семінар 

до 4% 

1.9 Роль, місце і стратегію окремих 

регіональних держав у глобальному 

політичному просторі 

лекція,  

семінар 

до 4% 

1.10 Співвідношення зовнішніх сил в 

Україні та ключових регіонах і 

державах світу; місце і роль України у 

сучасному світі 

лекція,  

семінар 

до 4% 

 

Вміти: 

2.1 Визначати чинники, що дестабілізують 

світовий порядок і формують зовнішню 

політику держав 

семінар семінар, 

підсумкові 

контрольні 

роботи, залік 

до 6% 

2.2 Аналізувати ключові геополітичні 

концепції сучасності 

семінар до 6% 

2.3 Визначати місце і роль окремих держав 

у сучасному світі, аналізувати їхні 

зовнішньо-політичні стратегії та 

геополітичні концепції 

семінар до 8% 

2.4. Виявляти роль і місце України в 

зовнішньо-політичних стратегіях та 

геополітичних концепціях окремих 

держав і сучасному світі 

семінар до 8% 

2.5 Визначати глобальне політико-

географічне положення окремих 

держав, його динаміку 

семінар до 6% 

2.6 Визначати взаємозв’язок сучасного 

політико-географічного позиціонування 

держави з етапами формування її 

державної території, становленням 

політичної карти світу та іншими 

супутніми політико-географічними 

процесами. 

семінар до 6% 

2.7 Чітко ідентифікувати і досліджувати семінар презентація, до 10% 



місце конкретної держави у світовому 

порядку 

кейс-стаді, 

залік 

 

Комунікація: 

3.1 Участь в обговореннях певних 

політико-географічних проблем, 

груповий пошук їх вирішення 

лекція, семінар, 

бесіда, дискусія 

семінар, 

презентація, 

кейс-стаді, 

залік 

до 5% 

 

3.2 Обґрунтування власного бачення 

проблем і перспектив ролі і місця 

України та окремих держав і регіонів у 

глобальній політиці 

семінар, бесіда, 

дискусія 

3.3 Аналіз наративів та дискурсів 

зовнішньо-політичних стратегій, заяв 

ключових державних діячів і політиків; 

змісту окремих монографій, 

підручників 

лекція, семінар, 

бесіда,  дискусія 

 

Автономність та відповідальність: 

4.1 Самостійно знаходити та критично 

осмислювати матеріали про роль 

окремих агентів у глобальному 

політичному просторі; бути 

відповідальним у здійсненні наукових 

досліджень із застосуванням 

відповідних наукових методів та 

прийомів і за їхній результат 

семінар, 

самостійна 

робота 

презентація, 

залік 

до 5% 

Примітка: 1% = 1 балу  

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

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

Результати навчання дисципліни (код) 

  

Програмні результати навчання (назва) 

 

1.1 

 

1.2 
 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 

 

1.9 

 

1.10 

 

2.1 

 

2.2 

1.Застосовувати у вирішенні 

професійних завдань теоретичний, 

категорійно-поняттєвий та аналітико-

дослідницький апарат, інтегративну 

функцію географічного знання до 

аналізу глобальних суспільно-

політичних, соціо-екологічних, соціо-

культурних, інформаційно-

технологічних трансформацій та 

особливостей їх прояву у країнах та 

регіонах світу відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту 

(ПРН-5) 

+ + + + + + + + + +   

2.Розуміти і застосовувати у 

професійній діяльності знання щодо 

принципів функціонування та 

закономірностей розвитку влади та 

публічної політики, політичних 

+   + + + + + +    



інститутів та процесів, політичної 

поведінки, політичної культури та 

ідеологій, світової політики та 

політики окремих країн та регіонів 

(ПРН-9) 

3.Застосовувати у практичній 

діяльності знання щодо суспільно-

географічних чинників розподілу 

влади та інтересів країн та між 

національними державами в широкому 

просторово-часовому контексті 

співвідношення сил (жорстка, м’яка, 

розумна, мережева, гостра тощо), 

геостратегічного позиціонування в 

умовах глобалізації (ПРН-11) 

  +       + + + 

4.Застосовувати теоретичні знання, 

критичне мислення, раціональну 

аргументацію, аналіз та синтез у 

практичних ситуаціях (ПРН-13) 

          + + 

5.Діяти автономно, вчитися і бути 

сучасно навченим, генерувати нові ідеї 

(креативність), поєднувати 

критичність та самокритичність, 

прихильність безпеці (ПРН-18) 

            

 
Результати навчання дисципліни (код) 

  

Програмні результати навчання (назва) 

2.3 
 

2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 
 

3.2 

 

3.3 

 

4.1 

1.Застосовувати у вирішенні 

професійних завдань теоретичний, 

категорійно-поняттєвий та аналітико-

дослідницький апарат, інтегративну 

функцію географічного знання до 

аналізу глобальних суспільно-

політичних, соціо-екологічних, соціо-

культурних, інформаційно-

технологічних трансформацій та 

особливостей їх прояву у країнах та 

регіонах світу відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту 

(ПРН-5) 

+   +      

2.Розуміти і застосовувати у 

професійній діяльності знання щодо 

принципів функціонування та 

закономірностей розвитку влади та 

публічної політики, політичних 

інститутів та процесів, політичної 

поведінки, політичної культури та 

ідеологій, світової політики та 

політики окремих країн та регіонів 

(ПРН-9) 

    +  +   

3.Застосовувати у практичній + + +     +  



діяльності знання щодо суспільно-

географічних чинників розподілу 

влади та інтересів країн та між 

національними державами в широкому 

просторово-часовому контексті 

співвідношення сил (жорстка, м’яка, 

розумна, мережева, гостра тощо), 

геостратегічного позиціонування в 

умовах глобалізації (ПРН-11) 

4.Застосовувати теоретичні знання, 

критичне мислення, раціональну 

аргументацію, аналіз та синтез у 

практичних ситуаціях (ПРН-13) 

 + + +  + +   

5.Діяти автономно, вчитися і бути 

сучасно навченим, генерувати нові ідеї 

(креативність), поєднувати 

критичність та самокритичність, 

прихильність безпеці (ПРН-18) 

    +   + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами виконання практичних робіт, написання 2 

підсумкових контрольних робіт, бліц-опитувань, підготовки презентації та кейс-стаді.   

 

- семестрове оцінювання:  

1. Семінари (РН 1.1-4.1) – 15 балів / 9 балів 

2. Підсумкові контрольні роботи (тест + відкриті запитання) (РН 1.1-2.7) – 20 балів / 12 

балів 

3. Кейс-стаді по окремих завданнях (РН 2.7-3.3) – 10 балів / б балів 

4. Презентація результатів дослідження (РН 2.7-4.1) – 10 балів / 6 балів 

5. Бліц-опитування (РН 1.1-1.10) – 5 балів / 3 бали  

 

- підсумкове оцінювання у формі заліку. Залік проводиться в письмовій формі у вигляді 

розгорнутих і тестових завдань.  

Максимальна кількість балів на заліку – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються 

до семестрових – 24 бали (60% від максимальних балів, що відводяться на залік). У випадку 

коли студент на заліку набрав менше вказаної кількості балів вони не додаються до семестрової 

оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), в екзаменаційній відомості у 

колонці “бали за залік” ставиться “0”, а в колонку  «результуюча оцінка» переноситься лише 

кількість балів, отриманих під час семестру. 

 Семестрова кількість 

балів 

Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

- умови допуску до підсумкового заліку: Студенти, які набрали впродовж семестру меншу 

кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, до складання заліку не 

допускаються. Рекомендований мінімум для допуску до заліку – 36 балів: при цьому студент 

має прийняти участь не менш ніж у третині семінарів та написати обидві контрольні роботи.  



 

7.2. Організація оцінювання:  

У курсі передбачено дві змістовних частини. Заняття проводяться у формі лекцій та 

семінарів, передбачені індивідуальні та групові завдання з відповідної проблематики. 

Завершується дисципліна складанням заліку. 

Упродовж семестру після завершення відповідних тем (див. тематичний план дисципліни) 

проводяться підсумкові контрольні роботи (перша включає теми 1-5, друга – 6-11). 

Підсумкові контрольні роботи проводяться у формі тестів та відкритих запитань і покликані 

виявити знання і навички отримані при опануванні відповідних тем. Кожна з робіт 

оцінюється максимум у 10 балів.  

На лекціях та семінарах для виявлення рівня засвоєння відповідних знань впродовж семестру 

проводяться бліц-опитування, які у підсумку формують до 5 балів (підсумковий бал – середнє 

арифметичне усіх опитувань, кожне з яких оцінюється у 5 балів). 

Семінари проходять згідно робочої навчальної програми за передбаченим розкладом і планом 

та передбачає обговорення актуальних проблем і виявлення знань, вмінь, комунікації та 

автономності студентів, у т. ч. перевірка виконання завдань самостійної роботи. 

Вони передбачають: 

- участь в обговореннях актуальних теоретичних і прикладних проблем глобальної політичної 

географії (до 15 балів; не менше 3 відмінних відповідей за семестр); 

- підготовка та подання кейс-стаді по завчасно поставлених завданнях (до 10 балів; за 

розкладом занять); 

- представлення презентації індивідуального/групового дослідження, яке стосується 

комплексного дослідження певного завдання. Теми для презентацій обираються на початку 

семестру, а графік їх проведення узгоджується завчасно. Оцінювання презентації 

відбувається за такими критеріями: 

   - змістовна частина і розкриття теми – до 5 балів; 

   - мультимедійна складова і подача результатів дослідження – до 3 балів; 

   - відповіді на запитання – до 2 балів. 

Умови проведення іспиту подані вище.  
 

7.3.Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Незараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
 

практичні 
 

самостійна 
робота 

Частина 1. Глобальний політичний простір та місце європейських держав у ньому 

1 

Вступ.  

Тема 1. Еволюція світового порядку у ХІХ-ХХ 

століттях.  

2 2 10 

2 
Тема 2. Аналіз політико-географічних стратегій 

та геополітичних концепцій сучасності 
 2 10 

3 
Тема 3. Елементи конфігурації світового 

порядку Центри впливу та світові міста. 
2  10 

4 
Тема 4. Європейський Союз у глобальному 

політичному просторі 
4 4 18 

5 
Тема 5. Україна в глобальному політичному 

просторі 
2 4 16 

Всього за модуль 1 10 12  

Частина 2.  Полюси і центри сили  в глобальному політичному просторі 

6 Тема 6. Глобальна роль США  2 2 16 

7 Тема 7. Китай на шляху до глобального статусу 2 2 16 

8 
Тема 8. Місце Росії у сучасному глобальному 

просторі 
2 2 10 

9 
Тема 9. Близький і Середній Схід як важливий 

регіон світової політики 
2 2 10 

10 
Тема 10. Регіональні держави та їх глобальні 

амбіції 
  2 12 

11 
Тема 11. Прогнози конфігурації глобального 

політичного простору 
2  10 

Всього за модуль 2 10 10  

 ВСЬОГО 20 22 138 

 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

Лекцій – 20 год. 

Практичні заняття – 22 год. 

Самостійна робота – 138 год. 
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