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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 
таких дисциплін, як: «Політологія», «Історія міжнародних 
відносин», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародне 
право».  

 

Опис Мета викладання навчальної дисципліни - розкрити процес 
формування та основні етапи розвитку сучасної системи 
міжнародних відносин. 
 
Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої 
освіти повинні досягти таких результатів навчання:  

знання про природу, еволюцію, стан теоретичних досліджень 
міжнародних відносин та світової політики, а також про природу та 
джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників 
міжнародних відносин; знання про природу та механізми 
міжнародних комунікацій; знання основ ведення ділових бесід у 

сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики; знання основ 
ведення фахових дискусій із проблем міжнародних відносин, 
зовнішньої політики та міжнародних комунікацій; знання основ 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у сфері 
міжнародних відносин; уміння  збирати, обробляти й 
упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних 
відносин, зовнішньої політики України та інших держав; визначати 
політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, 

економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та 
глобальних процесів; володіти основами ведення фахових дискусій 
із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та 
міжнародних комунікацій; володіти основами сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій у сфері міжнародних 
відносин; аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, 
зовнішньої політики України та інших держав, готувати 

інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням правил їх 
оформлення; оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері 
міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан 
взаємодії та конфлікту в міжнародних системах; брати участь у 
фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої 
політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню 
точку зору; використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології у сфері міжнародних відносин; знати основи та напрями 
діяльності прес-служб зовнішньополітичних відомств; складати 
план оглядів та інформаційні довідки про суспільно-політичну і 



економічну ситуацію в країнах і регіонах світу, їх зовнішню 
політику; використовувати в діяльності норми міжнародного права. 
 

 Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 15 тем, які вивчаються протягом 45 годин аудиторних 
занять (30 год. – лекції, 15 год. – семінарські заняття) та 75 годин 
самостійної підготовки.  
 

Тема 1. Вступ. Етапи та особливості міжнародних відносин у 

Давнину, Середні віки та Новий час (Лекцій – 2 год.). 
Тема 2. Етапи та особливості міжнародних відносин в 1914-1945 
рр.  (Сем. – 2 год.). 
Тема 3. Формування біполярного світу. Перша фаза Холодної війни 
(друга половина 1940-х – 1960-ті роки) (Лекцій – 4 год., Сем. – 1 
год.).  
Тема 4. Міжнародні відносини та світова політика в роки 
«розрядки» та другої фази Холодної війни (1970-ті – 1991 рр) 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.).  
Тема 5. Процеси європейської інтеграції у другій половині ХХ ст. 
(Лекцій – 4 год.). 
Тема 6. Система міжнародних відносин Центрально-Східної 
Європи у другій половині ХХ ст. (Лекцій – 2 год.).  
Тема 7. Американська система міжнародних відносин у другій 
половині ХХ ст. (Сем. – 2 год.). 

Тема 8. Міжнародні відносини на Близькому і Середньому Сході та 
в Африці у другій половині ХХ ст. (Сем. – 2 год.). 
Тема 9. Міжнародні відносини в Азії та АТР у другій половині ХХ 
ст. (Лекцій – 4 год.). 
Тема 10. Основні параметри сучасної системи міжнародних 
відносин. Європейська система міжнародних відносин на початку 
ХХІ ст. (Лекцій – 4 год.). 
Тема 11. Міжнародні відносини на пострадянському просторі (Сем. 

– 2 год.). 
Тема 12. Міжнародні відносини на Близькому і  Середньому Сході 
та в Африці на початку ХХІ ст. (Сем. – 2 год.). 
Тема 13. Міжнародні відносини в Азії та АТР на початку ХХІ ст. 
(Лекцій – 4 год.). 
Тема 14. Зовнішня політика США, Канади та американська система 
міжнародних відносин на початку ХХІ ст. (Лекцій – 4 год.). 

Тема 15. Зовнішня політика України після проголошення 
незалежності (Сем. – 2 год.). 
 
Методи контролю результатів навчання 

 поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей на 
семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; тестових 
завдань; виконання творчих завдань; розв’язування ситуаційних 

задач; виконання індивідуальної семестрової роботи; 
мультимедійних презентацій. Навчальним планом передбачена 
курсова робота. Підсумковий контроль – у формі іспиту.  

 
Мова викладання – українська. 
 

 


