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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – поглиблення знань та формування нового комплексного 

розуміння провідних тенденцій геополітичного переформатування сучасного світового 

порядку та здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі публічного управління та 

адміністрування, які пов’язані із формулюванням завдань української геостратегії з огляду 

на ці тенденції та на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Мати систематизовані знання про категоріальний та методологічний апарат 

геополітики, що вироблений у межах класичних геополітичних концепцій. 

2. Вміти орієнтуватись в актуальній інформації геополітичного характеру, аналізувати її 

під кутом зору пріоритетів та завдань української геостратегії. 

3. Володіти сформованими навичками наукового дослідження та управління інформацією, 

а також критичного ставлення та прогнозування стосовно подій та явищ, що мають 

геополітичний зміст. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна «Геополітичні виклики сучасності» належить до переліку 

нормативних навчальних дисциплін і спрямована на ознайомлення здобувачів із 

основними трансформаціями світового геополітичного простору та особливостями їх 

концептуалізації. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток здобувача та 

спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, здатного до передачі 

знань та розуміння геополітичних аспектів становлення незалежної України та головних 

напрямів української геостратегії з огляду на геополітичні виклики сучасного світу.  

Предметом навчальної дисципліни є провідні тенденції геополітичного 

переформатування сучасного світового порядку. Формою підсумкового контролю є 

екзамен. 

4. Завдання (навчальні цілі) – засвоєння здобувачами змісту основних 

трансформацій світового геополітичного простору; формування здатності критично 

аналізувати особливості їх концептуалізації та формулювати власну думку з приводу 

проблем, які тут окреслюються; формування практичних навичок аналізу наслідків та 

викликів, що пов’язані з тими тектонічними зрушеннями в системі світового порядку, які 

відбуваються сьогодні; формування навичок консультування в області публічного 

управління та адміністрування з геополітичної проблематики враховуючи європейську та 

євроатлантичну інтеграцію України.  

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання. 

Відсото

к у 

підсумк

овій 

оцінці з 

дисципл

іни 

К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

теоретико-методологічні основи 

сучасної геополітики 

 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота, екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.2 

зміст та співвідношення понять 

«геополітика», «геоекономіка» та 

Лекція, 

самостійна 

Екзаменаційна 

робота. 

3 



«глобалістика» робота 

1

1.3 

основні сучасні моделі світового 

порядку  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

екзаменаційна робота 

5 

1

1.4 

геополітичні аспекти сучасних 

глобалізаційних і євроінтеграційних  

процесів та виклики, що з ними 

пов’язані 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота, екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.5 

зміст основних геополітичних 

проектів сучасності  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь. 2 

 Вміти:    

2

2.1 

Здійснювати проведення 

самостійних досліджень на 

сучасному рівні, зокрема, критично 

оцінювати сучасні напрацювання з  

геополітичної проблематики 

сучасності та формулювати власну 

думку з приводу проблем, що тут 

висвітлюються 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

екзаменаційна робота. 

1

0 

2

2.2 

Науково досліджувати сучасні 

підходи до забезпечення публічного 

управління та адміністрування в 

Україні, зокрема, критично 

оцінювати і пояснювати 

варіативність сучасних моделей 

світового порядку, їхні ризики, 

переваги та управлінські аспекти 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

екзаменаційна робота. 

1

0 

2

2.3 

Розробляти й впроваджувати нові 

методології досліджень в галузі 

публічного управління та 

адміністрування, зокрема, 

орієнтуватись в сучасних методах та 

процедурах дослідження 

геополітичних явищ та процесів та 

застосовувати їх до аналізу 

актуальних питань теорії та 

практики геополітики;  здійснювати 

дослідження ідеологічних вимірів 

сучасних геополітичних процесів, 

уникаючи упередженості 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова контрольна 

робота. 

1

0 

1

2.4 

Здійснювати консультування в 

царині публічного управління та 

адміністрування, зокрема, 

здійснювати експертну оцінку 

мотивів, цілей, стратегій та 

ціннісних орієнтацій суб’єктів 

сучасних геополітичних процесів 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження.  

1

0 

1

2.5 

Здійснювати дослідження в галузі 

публічного управління та 

адміністрування, зважаючи на 

можливі контексти інтерпретації 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії.  

5 



тих чи інших питань та проблем, 

зокрема, виявляти проблемні 

ситуації під час  аналізу 

управлінських аспектів сучасних 

геополітичних процесів, 

пояснювати їхні причини та 

пропонувати шляхи їхнього 

вирішення 

2

2.6 

Системно аналізувати питання в 

галузі публічного управління та 

адміністрування з тим, щоб 

застосовувати знання під час 

написання дисертаційної робота, а 

також підготовки рекомендацій і 

матеріалів для консультацій 

представників органів державної 

влади 

Самостійна 

робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження. 

5 

 комунікація:    

3

3.1 

Вирішувати проблеми публічного 

управління та адміністрування, 

вільно орієнтуватись у 

першоджерелах та нормативних 

документах, зокрема, критично 

аналізувати сучасну спеціалізовану 

літературу з геополітики, слідкувати 

за оцінками та прогнозами 

українських аналітиків та експертів, 

які стосуються геополітичної 

проблематики та критично їх 

оцінювати  

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді. 3 

3

3.2 

Працювати в міжнародному 

науковому просторі, зокрема, 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інтернет-ресурсів, 

читання новітньої літератури під час 

підготовки до семінарських занять 

та написання самостійних робіт; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

3

3.3 

Критично аналізувати 

загальноприйняті концепції в галузі 

публічного управління та 

адміністрування і розробляти власні 

дослідження їхнього геополітичного 

контексту та, з огляду на останній, 

власні підходи до практичного 

реформування засобів публічного 

управління та адміністрування на 

основі зарубіжного досвіду, 

презентувати результати 

проведених досліджень у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, досліджень; 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження.  

5 

2Спілкуватися з нефахівцями своєї Семінари Дискусії. 2 



3.4 галузі, зокрема, вести полеміку з 

ними стосовно актуальних питань 

геополітики, геоекономіки та 

глобалістики 

 автономність та відповідальність:    

4

4.1 

Вивчати та критично осмислювати 

використання інформаційних 

технологій в сучасному публічно-

управлінському просторі з тим, щоб 

вести самостійний пошук наукової 

інформації, самостійно шукати та 

критично опрацьовувати літературу 

з геополітики, вільно володіти 

методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження.  

3 

4

4.2 

Працювати автономно, зокрема, 

вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із 

верифікацією результатів існуючих 

оприлюднених досліджень та 

порівнювати їх із результатами 

власних проведених досліджень  

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, письмова 

контрольна робота,  

презентація 

самостійного 

дослідження.  

5 

4

4.3 

Моделювати системи публічного 

управління та адміністрування з 

урахуванням викликів сучасних 

глобалізаційних процесів і нести 

відповідальність за достовірність та 

політико-ідеологічну 

незаангажованість таких досліджень  

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова контрольна 

робота, екзаменаційна 

робота. 

5 

4

4.4 

Бути наполегливим щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків, зокрема, відповідально 

та сумлінно ставитись до підготовки 

доповідей для семінарських занять, 

опрацьовувати рекомендовану 

кількість навчальної та наукової 

літератури 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії. 

2 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

  

                   Результати навчання  

дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 
1
.2

 
1
.3

 
1
.4

 
1
.5

 

2
.1

 
2
.2

 
2
.3

 
2
.4

 
2
.5

 
2
.6

 
3
.1

 
3
.2

 
3
.3

 
3
.4

 
4
.1

 
4
.2

 

4
.3

 
4
.4

 

1.Ідентифікувати теоретичні й практичні 

проблеми з публічного управління та 

адміністрування на основі знань наукових 

концепцій (теорій), термінології, історії 

розвитку та сучасного стану наукових знань. 

 

+ 

+

+ 

 

+ 

+

+ 

+

+ 

  =

+ 

   +

+ 

  

 
+

+ 
 

 

 



2.Дотримуватися основних засад академічної 

доброчесності у науковій і освітній 

(педагогічній) діяльності. 

+

+ 

 

 
 

 

 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+   =

+ 

+

+ 

  

 
+

+ 

+

+ 

 
+

+ 

3.Застосовувати загальні та спеціальні методи 

наукового пізнання, закони, закономірності та 

принципи управління для розв'язання проблем 

публічного управління та адміністрування. 

+

+ 

 

+ 

 

 

+

+ 
 

  +

+ 

+ +

+ 

    

+

+ 
  

+

+ 
 

4.Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та інструменти в науковій, освітній 

(педагогічній) і професійній діяльності. 

   
 

+ 
 

+

+ 

+

+ 

 + +

+ 

 +

+ 

+

+ 

 

 
+

+ 
+ 

+ 
+

+ 

5.Застосовувати принципи наукового 

менеджменту, здійснювати управління 

науковими проектами, реєструвати право 

інтелектуальної власності. 

 
+

+ 

 

 

+ 

 
 

+ 

 +    +

+ 

 +

+ 

+

+ 
+  + 

 

+ 

6.Розробляти нові підходи та адаптувати кращі 

практики електронного урядування та 

електронної демократії до потреб сталого 

розвитку. 

 
 

 
+ 

 

+ 

+

+ 

+ +  +

+ 

 +

+ 

 +

+ 

 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

 

7.Готувати проектні запити на фінансування 

наукових досліджень, розробляти програмні 

документи (стратегії, програми, концепції) 

виходячи із аналізу зарубіжного досвіду, 

оцінки правового і ресурсного забезпечення та 

добору адекватних механізмів розвитку 

публічного управління та адміністрування. 

  
 

+ 

+
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+ 

+

+ 

+

+ 

 +

+ 

 +

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

   

+ 

 

8. Розробляти проекти законодавчих та 

нормативних актів, передбачаючи правові та 

соціально-економічні ризики та наслідки 

запроваджених правових норм. 

  
=

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 +

+ 

 +

+ 

  

+   

+ 

 

9.  Адаптувати та застосовувати сучасні 

моделі/підходи до управління та 

адміністрування, а також міжнародний досвід 

при проектуванні та реорганізації 

організаційних структур управління на різних 

рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

+ 
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 +

+ 

 +

+ 

 +

+ 

  +

+ 

 +  

+ 

 

10.  Отримувати науково-прикладні 

результати, які сприяють розв’язанню важливої 

теоретичної або прикладної проблеми в галузі 

публічного управління та адміністрування, що 

мають загальнонаціональне або світове 

значення. 

+

+ 

+
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 +  
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7. Схема формування оцінки: 

  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема, оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); 

(комунікація 3.1-3.4); (автономність та відповідальність 4.1-4.4), що складає 60% 

загальної оцінки.  

 



7.1. Оцінювання під час навчального періоду. 

  

Загальна оцінка під час навчального періоду складаються із балів, отриманих за 

аудиторну роботу: 1) усні доповіді на семінарах, 2) доповнення та участь в дискусіях, 3)  

самостійна індивідуальна робота (есе, презентація); 4) підсумкова контрольна робота. 

 

Усна доповідь: РН 1.3; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. 

Доповнення: РН 1.3; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. 

Самостійна індивідуальна робота (есе): РН 1.3; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 

3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. 

Самостійна індивідуальна робота (презентація): РН 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. 

Підсумкова контрольна робота: РН 1.1; 1.4; 2.3; 4.2; 4.3.  

 

Усі види робіт за навчальний період мають у підсумку: максимально 60 балів і 

мінімально - 36 балів. У випадку відсутності на семінарському занятті здобувач має 

відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі. 

 

Критерії оцінювання: 

 

1. Усна відповідь (1-5 балів):  

5 балів – здобувач у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. 

4 бали – здобувач у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності. 

3 бали – загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності. 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді. 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми.  

2 бали – доповнення змістовне.  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

3. Самостійна індивідуальна робота (есе)  (1-2 балів): 

2 бали  - здобувач опрацював джерело із цитуванням та відповідними власними 

зауваженнями та поясненнями. 

1 бал – здобувач опрацював джерело, але не надав власних пояснень та 

коментувань, або вони незмістовні. 

4. Самостійна робота (презентація), підсумкова письмова робота (0-10 балів): 

10-9 балів здобувач у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження / письмової роботи. 

8-7 балів – здобувач у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 



розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності.  

6-5 балів - загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 

7.2. Підсумкове оцінювання у формі екзамену: 

  

екзаменаційне оцінювання відбувається у формі письмової відповіді на питання в 

екзаменаційному білеті (два питання). РН: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.2; 2.6; 3.1; 3.3; 4.2; 4.4. 

 

Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання) оцінюється від 0 до 20 балів: 

 

20-16 балів здобувач у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження / письмової роботи. 

15-11 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності.  

10-6 балів - загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 

Здобувач не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 

балів. Для допуску до екзамену  він має здати всі самостійні роботи  та конспекти. 

Екзаменаційна оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної 

оцінки за курс.  

У випадку, коли здобувач на екзамені набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального 

періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за екзамен» ставиться «0», а в 

колонку «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

навчального періоду. Рекомендований мінімум допуску до екзамену – 36 балів. 

 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 

 Кількість балів під 

час навчального 

періоду 

екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 



 

 

7.3. Оцінювання за формами контролю: 

 

Види робіт кількість балів за період 

навчання  

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Усна відповідь  Усні відповіді передбачені 

семінарськими заняттями до тем 

3; 5; 10; 11. Заняття відбуваються 

згідно із планом навчальних 

занять здобувачів.  У разі 

відсутності здобувача на занятті, 

розглянуті на семінарі питання 

необхідно відпрацювати у 

письмовій формі (4-5 сторінок з 

кожного питання теми 

семінарського заняття). 

Відпрацювання здаються 

викладачу на наступному (після 

пропущеного здобувачем) 

семінару. У випадку пропуску 

більше, аніж двох семінарських 

занять відпрацювання 

здійснюється у вигляді усної 

співбесіди зі здобувачем 

наприкінці консультації, яка 

проводиться перед екзаменом.   

«3» х 7 = 21 «5» х 5 = 25 

Доповнення, участь 

у тематичних 

дискусіях 

Доповнення та участь у 

дискусіях передбачені 

семінарськими заняттями до тем 

3; 5; 10 та 11. Заняття 

відбуваються згідно із планом 

навчальних занять здобувачів.   

«1» х 1 = 1 «1» х 6 = 6 

Поглиблене 

дослідження 

В межах годин, що відведені на 

самостійну роботу здобувача і 

які стосуються тем 3; 5; 10 та 11. 

Перелік першоджерел для 

поглибленого опрацювання 

узгоджується із викладачем і 

може виходити за межі 

рекомендованої літератури до 

семінарських занять. Заняття 

відбуваються згідно із планом 

навчальних занять здобувачів.   

«1» х 2 = 2 «2» х 4 = 8 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Самостійна індивідуальна робота 

передбачає написання письмових 

робіт у вигляді есе до тем: 1; 2; 4; 

6; 7; 8; 9. Тема есе може 

формулюватися здобувачем 

самостійно, але обов’язково 

узгоджується із викладачем. Есе 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 



до кожної теми здається на 

перевірку викладачу на кожній 

наступній лекції, тобто через 

тиждень після кожної прочитаної 

лекції за темою якої готується 

есе. Лекції відбуваються згідно із 

планом навчальних занять 

здобувачів. 

Підсумкова 

контрольна робота 

Підсумкова контрольна робота 

відбувається після завершення 

опрацювання тем до кожного 

змістовного модулю і передбачає 

письмові відповіді на питання, 

які є наскрізними до тем 

кожного модуля і перелік яких 

надається здобувачам на 

останній лекції  до модулів 1-3. 

Контрольна робота проводиться 

в межах самостійної роботи 

здобувача і здається викладачу 

не пізніше, аніж через тиждень 

після початку нового модулю. 

Письмова робота до 4-го модуля 

здається викладачу на пізніше, 

аніж за 3 дні до дати екзамену.  

«6» х 1 = 6 «11» х 1 = 11 

Загальна оцінка 

за період 

навчання 

 36 60 

Оцінка за екзамен  24 40 

Результуюча 

оцінка 

 60 100 

 

 

Шкала відповідності: 

 

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 

 

 



8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

 Змістовий модуль 1.  Поняття геополітики та його історична ретроспектива. 

1 Тема 1.  Визначення та основні поняття геополітики. 1  5 

2. Тема 2. Класична геополітика: основні ідеї та представники. 1  5 

Змістовий модуль 2. Постмодерні засади геополітики.   

3. Тема 3. Геополітика і геоекономіка: співвідношення понять. 2 2 7 

4. 
Тема 4.  Геополітичні аспекти сучасних глобалізаційних 

процесів.   
2   10 

Змістовий модуль 3. Геополітика і проблема нового світового порядку 

5. Тема 5. Новий світовий порядок: підходи та сценарії. 2  2 5 

6. 
Тема 6. Американська модель світового порядку. 

 
2   8 

7. Тема 7.  Європейський проект нового світового порядку. 2  10 

8. 
Тема 8. Неоєвразійство  та проблема нового світового 

порядку. 
2 

 
10 

9. 
Тема 9.  Цивілізаційна модель нового світового порядку та її 

геополітичні підстави.  
2 

 
10 

Змістовний модуль 4. Геополітичні аспекти сучасних євроінтеграційних процесів.  

10 
Тема 10. Європеїзація та євроінтеграція: геополітичні 

виміри. 
2 2 10 

11. 
Тема 11. Геополітичне кредо України у контексті 

геополітичних викликів постбіполярного світу.   
2 2 10 

 ВСЬОГО 20 8 90 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 20  год. 

Семінари – 8 год. 

Самостійна робота - 90 год. 
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