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ВСТУП 

Мета дисципліни - сприяти формуванню у здобувачів компетенції щодо 

практичного застосовування необхідних теоретичних, методичних та 

методологічних знань і практичних навичок в галузі визначення  прояву мегатрендів 

в ключових регіонах світу для окреслення можливих варіантів формування нової 

міжнародно-політичної ситуації та використання їх у процесі виконання власного 

наукового дослідження.  

 

1. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Здобувач має знати: сучасний зміст основних категорій дослідження мегатрендів 

світової політики, особливості формування методів їх дослідження, визначення і 

основні етапи та напрями дослідження сучасних трендів /мегатрендів  світової 

політики та їх прояву в ключових регіонах світу.  

2. Здобувач має вміти: концептуально використовувати філософські поняття і 

категорії міжнародно-політичної науки у якості джерел формування інструментарію  

дослідження мегатрендів світової політики в регіонах світу, критично осмислювати 

усталені підходи та ідеї, виокремлювати і характеризувати межі теоретичного і 

практичного у власних наукових дослідженнях. 

3. Володіти елементарними навичками наукового аналізу та категоріально-

концептуального мислення; застосування  складних соціо-гуманітарних підходів у 

наукових дослідженнях.  

 

4. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Мегатренди світової політики 

(Мегатренди в регіонах світу)» є складовою освітньо-наукової програми підготовки 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «доктор філософії», належить до 

переліку  вибіркових навчальних дисциплін аспірантури (ВНД.02) і викладається 

українською мовою на  другому році навчання.  

 

 

Завдання (навчальні цілі) - опанування здобувачами ступеня доктора філософії 

концептуальним та методологічним здобутком цієї синтетичної та інтегральної 

дисципліни, в якій на базі раніше отриманих   знань та вмінь поєднуються 

найважливіші питання теорії та практики  світової політики з метою подальшого 

розвитку навичок наукового мислення у дослідницьких практиках. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

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

автономність та відповідальність) 
Форми та методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

К

Код 
Результат навчання 

 Знати і розуміти:    

1

1.1 

змістовні відмінності  світової 

політики від інших суміжних із нею  

категорій; 

лекція, 

самостійна робота 

усна відповідь, 

контрольна 

робота. 

5% 

1

1.2 

критерії наукового дослідження;  

 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

8% 

1

1.3 

місце вітчизняної   традиції у 

світовій науковій думці;  

 

лекція, 

самостійна робота 

усна відповідь, 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

9% 
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робота 

1

1.4 

історичну логіку розвитку основних   

підходів та ідей щодо особливостей 

прояву мегатрендів в ключових 

підсистемах світу; 

лекція, 

самостійна робота 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

5% 

1

1.5 

значення власного наукового 

дослідження для розвитку інших 

галузей науки, суспільно-

політичного, економічного життя, 

національної чи світової духовної 

культури; 

 

лекція, 

самостійна робота 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

6% 

 Вміти:    

2

2.1 

Визначатись щодо методологічної 

бази власного наукового 

дослідження; 

 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь 8% 

2

2.2 

обґрунтовувати актуальність та 

чітко формулювати мету 

дослідницького проекту;  

 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

9% 

2

2.3 

практично застосовувати   знання 

(наративи) у процесі власного 

наукового дослідження з метою 

розв’язання комплексних питань та 

проблем; 

семінар, 

самостійна робота 

екзаменаційна 

робота 

8% 

1

2.4 

продукувати нові наукові ідеї з 

урахуванням тенденцій розвитку 

сучасної науки та прояву 

мегатрендів світової політики в 

регіонах світу;  

 

семінар, 

самостійна робота 

екзаменаційна 

робота 

7% 

 Комунікація:    

3

3.1 

здатність брати участь в дискусіях,  

концентруватися на значущих 

складових обраної проблеми (теми); 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь 6% 

3

3.2 

здатність брати участь у 

міждисциплінарних проектах 

комплексного наукового 

дослідження  світової політики, 

використовувати результати 

досліджень  міжнародно-політичної 

науки для досягнення цілей 

власного наукового дослідження;  

 

самостійна 

робота 

усна доповідь  6% 

2

3.3 

проявляти увагу і толерантність до 

іншої (й інакшої) думки у процесі 

інтелектуальної комунікації. 

Семінар усна доповідь 8% 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

знаходити необхідну інформацію з 

різних джерел, упорядковувати її, 

самостійна 

робота 

усна доповідь 7% 
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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
.3

1
.4

1
.5

 

3
.3

 

4
.1

 

1
.2

 

4
.2

 

2
.1

 

2
.3

2
.4

3
.1

3
.2

 

 ПРН 4. Демонструвати навички комунікації з 
широкою науковою спільнотою та громадськістю з 
актуальних питань міжнародних відносин та світової 
політики, проявляти дипломатичність та повагу до 
опонента 

   + 

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 13. Давати оцінку процесам глобалізації та 

здійснювати ретроспективний аналіз мегатенденцій 

та мегатрендів глобального розвитку. 

  +  

ПРН 14. Поєднувати теоретичні та практичні 

підходи для встановлення факторів формування та 

особливостей зовнішньої політики та стратегії 

України. 

+    

 

 

7. Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів: 

Семестрове оцінювання здійснюється у формі перевірки знань,навичок: 
1. під час усної відповіді на семінарському занятті (участь у дискусії) – 10% у 

загальній/підсумковій системі оцінювання; 

2. у формі написання індивідуальних робіт – 25% у загальній/підсумковій 

системі оцінювання; 

3. у формі презентації індивідуальної теми доповіді – 15% у 

загальній/підсумковій системі оцінювання;  

4. у формі написання проміжної контрольної роботи – 10% у 

загальній/підсумковій системі оцінювання  

 

  

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль і оцінювання знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою і 

пропонується оцінювати:  

Максимально за предмет – 100 балів, що включає  

60 балів – робота протягом семестру та 40 балів – іспит. 

оцінювати її достовірність, 

пояснювати значущість, приймати 

обґрунтовані рішення; 

4

4.2 

мати інтелектуальне сумління, 

чесність у справі формування і 

вираження інтелектуальної позиції. 

самостійна 

робота 

екзаменаційна 

робота 

8% 
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1) поточний контроль: 

• наукові виступи та участь у дебатах – до 15 балів 

• робота на лекціях (9) – до 5 балів (всього макс. 45) 

2) підсумковий контроль:  

• іспит (письмова робота у формі наукової роботи - есе) – до 40 балів 

 

Відпрацювання відбувається у письмовій та/або усній формі шляхом написання 

робіт які входять до обов’язкової частини вивчення. 

Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюются за 100 бальною шкалою. Для 

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

балів, для допуску до складання іспиту обов’язково повинні написати тест 

підвищеної складності, який оцінюється до 20 балів. 

 

 

 Min – 18 балів Max – 30 

балів 

Усна відповідь  «5» х 2 = 10 балів «8» х 2 = 16 

балів 

Самостійна 

індивідуальна 

робота  

 «8» х 1 = 8 балів «14» х 1 = 14 

балів 

Підсумкова наукова 

робота – есе (іспит) 

 18 балів 30 балів 

 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

 

 

Шкала відповідності  

 

Відмінно / Excellent 90-100 5 

Добре / Good 75-89 4 

Задовільно / Satisfactory 60-74 3 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання / Fail 
35-59 

2 

Незадовільно  з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни / Fail 
0-34 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва  теми Кількість годин 
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теми 

Лекції Семінари 

Самостійна 

робота 

студента 

Частина 1. Основні мегатренди та теорії глобального розвитку 

1. 

Тема 1.   Специфіка прояву мегатрендів в 

ключових підсистемах світу. 

 

1  12 

2. 
Тема 2. Мегатренди в Євро-Атлантичному 

співтоваристві. 

      2  
12 

3. Тема 3.Мегатренди в АТР.       2  12 

4. 

Тема 4.    Мегатренди і конфігурація лідерства 

в Східноазійській підсистемі. 

 

2  12 

5. 
Тема 5.Мегатренди в Південно-Східній Азії. 

 
2 2 12 

6. 

Тема 6. Мегатренди і іх прояви  в 

Близькосхідному регіоні. 

 

2 2 12 

7. 
Тема 7. Управління мегатрендами в ключових 

підсистемах світу.  
1  12 

 ВСЬОГО 12 8 96 

 

Загальний обсяг - 120 год., в тому числі: 

Лекцій –12 год. 

Практичні заняття – 8 год. 

Самостійна робота – 96 год. 

 

 

 

Література 

 

а) основна: 

 

1. Гелл Д., Е. МакГрю, Д. Голдбрайт, Дж.Перратон. Глобальні трансформації. 

Політика, економіка, культура. Пер. з англ. Переднє слово Ю. Павленка. – К.: 

Фенікс, 2003. 

2. Глобалізація і сучасний міжнародний процес/ за заг.ред. проф. Б.Гуменюка і 

проф. С.Шергіна. – К.: Університет «Україна», 2009. – 508 с. 

3. Кіссінджер Генрі. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в 

історичному контексті / Кіссінджер Генрі. Пер. с англ. Надія Коваль. – К.: 

Наш формат, 2017. – 320 с.  

4. Мегатренды. Основные траетории эволюции мирового порядка в ХХ1 веке 

Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХ1 веке: Учебник / под 

ред. Т.А.Шаклеиной, А.А.Байкова. – М.:ЗАО Издательство «Аспет Пресс», 

2013. – 488 с. 

5. Мегатренды мировой политики и их развитие в ХХ1 веке: учеб. пособие для 

студентов вузов. / Под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2019. 
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6. Міжнародні системи і глобальний розвиток./ підручник Кер.авт.колективу 

О.А.Коппель; за ред. Л.В.Губерського, В.А.Манжоли. Київ.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський  університет», 2008.  

7. Нэсбитт Д. Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000: 

десять новых направлений на 90-е годы. Пер. с англ. - М., 1992 

8. Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, 

официальные материалы // Под ред. Д.И.Гвишиани, - М., 1997. 

9. International Relations in Pespective. Henry R.Nay, Editor. George Washington 

University. Washington, 2010. 

 

б)додаткова: 

1. Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска. Господство Америки  и его 

геостратегические императивы. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 256 с. 

2. Баталов Э. Я. Современные глобальные тренды и новое сознание // 

Международные процессы. Том 10, № 1 (28). Январь-апрель 2012.  

3. Василенко И.А. Политическая глобалистика: Учебное пособие для вузов. – М.: 

Логос, 2000. – 360 с. 

4. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова \ Послесл. Г.А.Арбатова. – 

М., Ладомир, 1997. – 848 с. 

5. Лебедева М.М. Мировая полика в ХХ1 веке: акторы, процессы, проблемы.  – 

142 с., М.; МГИМО-Университет, 2009. 

6. «Приватизация» мировой политики – локальные действия – глобальные 

результаты / Под ред. М.М.Лебедевой. – М.: Голден Би, 2008. 

7. Мойсес Наїм. Занепад влади: Від владних кабінетів до полів битви й церков, а 

потім і до держави, або чому сьогодні бути при владі означає зовсім інше, ніж 

колись. – Київ: Форс Україна, 2018.  

8. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – 

К.: Либідь, 1999. – 360 с. 

9. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій. – К.:АртЕк, 

1999. – 504 с. 

10. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия.: Учеб. пособие для 

студентов вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасов – М.: Аспект Пресс, 1999. 

– 556 с. 

11. Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. Пособие для 

студентов вузов  / Под ред. М.М.Лебедевой. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 256 с.  

12. Транснациональные процессы: ХХІ Век/ ИСП РАН, Научная ред..: 

Г.Ю.Семигин, М., Современная экономика и право, 2004. -  344с. 

13. Ткаченко В.М. Україна на межі цивілізацій. К., 1995. 

14. Фукуяма Ф. Конец истории? \\ Философия истории. Антология. М., 1995. 

15. Харари Ю. Н. Sapience. Краткая история человечества. – М.:Синдбад, 2016. 

16. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття. Київ: Форс Україна, 2018. 

17. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. – М., 1993. 

18. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. 

19. Civilizations and world systems: studying world-historical change \ Stephen K. 

Sanderson, editor. 1995.  

20. Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.- N.Y., 

1996. 

21. Macro-sociology theory. \\ Ed. By S.N. Eisenstadt. – L., 1985. 

22. Mc. Grew Anthony J. Lewis Paul U. Global Politics. Globalization and the Nation-

State. – Polity Press, 1992. 
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23. Shaw Martin. Global Society and International Relations. Sociological Concepts and 

Political Perspectives. \\ Polity Press, 1994. 

24. Wallerstein I. The Modern World System.- N.Y., 1974. 

 

10. Додаткові ресурси: 

 

Теми для самостійної роботи у вигляді реферату: 

1.  Вплив мегатрендів на еволюцію НАТО.  

2.  Мегатренди і трансрегіональні об’єднання.  

3.  Мегатренди і сучасні діаспори. 

4. Розмивання національних кордонів і ерозія суверенітету. 

5. Націоналізм як прояв мегатрендів. 

6. Фундаменталізм як прояв мегатрендів. 

7. Криза існуючої моделі глобального управління. 

8. Мегатренди на пострадянському просторі. 

9.  Мегатренди  в регіоні Латинської Америки.  

10. Феномен і параметри лідерства в світовій політиці. 

11. Криза інституту глобального лідерства. 

12. Переміщення центру світового розвитку (оріенталізація). 

13. Універсалізація міграційних потоків. 

14. Сценарії еволюції міжамериканського простору. 

15. Світові енергетичні тренди. 

16. Нова модель зміни політичної влади і управління в окремих країнах. 

17. Зниження ступеня захищеності людства. 

18. Реідеологізація світової політики. 

 

 

 

Питання до іспиту 

1. Специфіка прояву мегатрендів в ключових регіонах світу.  

2. відносин США до світосистемного регулювання. 

3. Специфіка відносин  КНР до світосистемного регулювання. 

4. Специфіка відносин РФ до світосистемного регулювання. 

5. Політичний простір глобального світу. 

6.  Типи процесів на міжнародно-політичному просторі. 

7.  КНР як глобальна відповідальна держава. 

8. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в сучасному світі. 

9.  Зміна політічної структури світу. 

10. Криза інституту глобального лідерства. 

11. Глобалізація як мегатенденція глобального розвитку. 

12. Розмивання національних кордонів і ерозія суверенітету. 

13. Криза існуючої моделі глобального управління. 

14. Переміщення центру світового розвитку (оріенталізація). 

15. Універсалізація міграційних потоків. 

16. Нова модель зміни політичної влади і управління в окремих країнах. 

17. Реідеологізація світової політики. 

18. Вплив мегатрендів на еволюцію НАТО. 

19. Вплив мегатрендів на ЄС. 

20. Мегатренди на пострадянському просторі. 

21. Мегатренди в регіоні Латинської Америки. 

22. Близькосхідні мегатренди. 

23. Особливості прояву мегатрендів в Південно-Східній Азії. 
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24. Мегатренди і конфігурація лідерства в Східноазійській підсистемі. 
 


