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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – оволодіння сучасними знаннями та практичними навичками 

геополітичного аналізу як одного із методів дослідження та аналізу сучасних міжнародних 

відносин. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

 

1) Успішне опанування курсів: “Міжнародні відносини та зовнішня політика”, 

“Актуальні проблеми міжнародних відносин”. 

2) Знати: основні тенденції сучасних міжнародних відносин, предмет геополітики, 

основні підходи до геополітики як науки.  

3) Вміти: аналізувати рівні впливу основних тенденцій світової політики на 

формування та реалізацію зонішньої політики держави; визначати інтереси акторів 

міжнародних відносин та механізми їх реалізації; аналізувати політику ключових 

світових акторів; визначати особливості та тенденції взаємодії держав на 

регіональному та глобальному рівнях міжнародних відносин. 

4) Володіти елементарними навичками та принципами з наукового аналізу.   

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Геополітичний аналіз» належить до 

переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний 

розвиток аспіранта та спрямована, передусім, на формування політолога-міжнародника та 

вченого, здатного до розуміння специфіки реалізації інтересів акторі вміжнародних відносин 

у визначених геополітичних умовах. Особлива увага приділяється опануванню методів 

розбудови геостратегії, геополітичного аналізу країни, регіону, аналізу геополітичних ризиків 

тощо. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити аспірантів здійснювати геополітичний аналіз країни 

та регіону, як основи для прийняття зовнішньополітичного рішення; визначати етапи 

розбудови геостратегії акторів міжнародних відносин, як основних складових світової 

геополітичної структури; опанування методу стратегічного попередження та передбачення як 

складової оцінки розвитку геополітичного середовища в кризових ситуаціях; опанування 

методу аналізу геополітичних ризиків для прийняття, визначення стратегій мінімізації або 

нейтралізації ризиків як в сфері зовнішньої політики, так і щодо інвестиційної активності 

зокрема. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

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

відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладанн

я і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсот

ок у 

підсум

ковій 

оцінці 

з 

дисци

пліни 

Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати основні тенденції міжнародних відносин 

на сучасному етапі, геополітичну структур на 

глобальному та регіональному рівнях 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

5% 

1.2 Знати особливості та практичні наслідки лекція, опитування на 8% 
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реалізації геостратегій акторів міжнародних 

відносин 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

1.3 Знати основи аналітичного підходу в 

міжнародних відносинах 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

опитування на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт  

17% 

1.4 Знати механізми формування, прийняття та 

імплементації зовнішньополітичного рішення на 

основі методів геополітичного аналізу 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

опитування на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт  

6% 

2.1 Вміти розробляти практичні рекомендації щодо 

формування концепцій, стратегій та доктрин на 

основі геополітичного аналізу ситуації 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

8% 

2.2. Вміти визначати основні тенденції світової 

політики, стратегій ключових світових акторів та 

прогнозувати наслідки для акторів міжнародних 

відносин в певному геополітичному середовищі 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

9% 

2.3. Вміти готувати наукові статті та тези доповідей з 

питань геополітики, геостратегії, аналізу 

геополітичних ризиків сучасної світової політики 

тощо 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

10% 

3.1 Оволодіти навичками ведення дискусії з 

широкою науковою спільнотою та громадськістю 

з питань тенденцій геополітики, їх впливу на 

потенціал реалізації геополітичного інтересу 

акторів міжнародних відносин 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

8% 

3.2 Оволодіти навичками переконливого 

відстоювання власної точки зору на проблемні 

питання сучасної геополітичної розстановки сил 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

10% 

4.1 Вирішувати самостійно колективні задачі, 

пов’язані з різними геополітичними практичними 

аспектами  

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

10% 
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робіт 

4.2 Автономність в підготовці тез доповідей, 

наукових статей, презентацій з окремих питань 

практичного геополітичного аналізу  

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

опитування на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт  

9% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 

1.3 
1.4 2.1 2.2 

2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПРН 2. Здійснювати пошук, аналіз та критичне 

осмислення інформації з різних джерел, 

продукувати нові ідеї. 

+ + + + + + +   + + 

ПРН 11. Висувати пропозиції та обґрунтування 

рішень щодо розв’язання проблемних питань 

глобального розвитку, міжнародних відносин, 

міжнародної та національної безпеки (зокрема, 

міжнародних та внутрішньодержавних конфліктів). 

 +  + + +  + +  + 

ПРН 12. Вести дискусію на тему поточної 

міжнародної ситуації та наукового доробку з 

міжнародної проблематики іноземною 

(англійською) мовою. 

+    +   + + +  

 

7. Схема формування оцінки: 

 

- оцінювання здійснюється у формі перевірки знань, навичок: 

1. під час відповіді на семінарському занятті (участі у дискусії) – 10% у 

загальній/підсумковій системі оцінювання 

2. у формі виконання самостійних робіт – 50 % у загальній/підсумковій системі 

оцінювання    

    - підсумкове оцінювання (у формі екзамену) здійснюється у формі відповіді на питання 

відкритого типу  

 

 Min. – 60 балів Max. – 100 балів 

Робота на семінарському 

занятті  

5 б х 2 =10 балів 

 

10 б х 2= 20 балів 

Виконання самостійних 

робіт 

14 б х 2 = 28 балів 20 б х 2 = 40 балів 

Підсумкова екзаменаційна 

робота 
22 бали 40 балів 

 

7.1. Організація оцінювання:  

 

Оцінювання за формами контролю: 

Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 бальною шкалою. Для 

аспірантів, які набрали сумарно критично-розрахунковий мінімум – 20 або менше балів, для допуску 

до складання іспиту обов’язково повинні подати додаткові дослідження для самостійного 

опрацювання (оцінюється до 40 балів) та скласти тест підвищеної складності (оцінюється до 20 

балів). 
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При простому розрахунку отримаємо: 

 ЗМ екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 38 22  60 

Максимум 60 40 100 

  

 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

  

  

  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

 

 

 

п/п 

 

Назва лекції 

Кількість годин 

лекції семінари самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади геополітичного аналізу 

1. Тема 1. Особливості геополітичного 

аналізу як методу дослідження 

міжнародних відносин 

2 - 9 

2.  Тема 2. Принципи та етапи розбудови 

геостратегії, геополітичного аналізу 

країни, регіону, методу стратегічного 

попередження та передбачення (SW&F) та 

аналізу геополітичних ризиків 

2 2 9 

Змістовний модуль 2. Геополітичний аналіз країн та регіонів (case-study) 

3. Тема 3. Визначити мету аналізу та 

провести геополітичний аналіз 

Європейського простору 

2 - 12 

4.  Тема 4. За принципами розбудови 

геостратегії визначити особливості 

геостратегії США на сучасному етапі 

2 - 12 

5. Тема 5. На основі геополітичного аналізу 

країни провести аналіз стратегії Китаю на 

сучасному етапі. Встановити вплив 

стратегії на міжнародні відносини на 

регіональному та глобальному рівнях 

2 2 9 

6. Тема 6. Провести геополітичний аналіз 

регіонів Кавказу, Центральної та 

Південно-східної Азії 

2 - 12 
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7. Тема 7. На основі методу стратегічного 

попередження та передбачення (SW&F) 

здійснити аналіз будь-якого питання / 

конфлікту сучасної геополітики  

2 - 12 

9. Тема 8. На основі методу аналізу 

геополітичних ризиків розробити 

стратегію нейтралізації або мінімізації 

ризиків щодо будь-якого міжнародного 

проекту (на вибір) 

2 - 9 

10. Тема 9. Розробка карти геополітичних 

ризиків та визначення стратегії прийняття 

рішення за результатами методу 

стратегічного попередження та 

передбачення (SW&F) на прикладі 

актуальної проблеми міжнародних 

відносин 

2 - 12 

ВСЬОГО 18 4 96 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Семінари – 4 год. 

Самостійна робота – 96 год. 
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