
Анотація до дисципліни 
 

«Міжнародні відносини та світова політика ХХ ст.» 
 

Назва дисципліни  
«Міжнародні відносини та світова політика ХХ 

ст.» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), освітня 

програма «Міжнародні відносини», спеціальність 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Солових Віталій Павлович, д.держ.упр., професор., 

професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

каб. 264; тел. (066) 230-25-50 електронна адреса: 

solovikhvp@gmail.com). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з дисциплін: «Зовнішня політика України», «Історія 

міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин, 

«Міжнародні відносини та світова політика» та ін. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає в 

оволодінні знаннями, формуванні вмінь і навичок у 

студентів щодо визначення основних тенденцій та 

особливостей розвитку міжнародних відносин на сучасному 

етапі виявлення закономірностей та особливостей сучасної 

світової політики. 

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати:  

- базові загальнотеоретичні  поняття  та  категорії  

міжнародних відносин;   

- світові й вітчизняні школи, концепції та напрямки 

дослідження світової політики; 

- основні тенденції розвитку міжнародних відносин на 

сучасному етапі; 

- поточні міжнародні реалії та виклики глобалізації. 

 

За підсумками вивчення курсу студент повинен уміти: 

- аналізувати міжнародні події з позицій їх впливу на 

міжнародну політику; 

- трактувати та визначати напрямки формування світової 

політики; 

- аналізувати події міжнародного масштабу й формулювати 

власну аргументовану думку про міжнародне значення цих 

подій. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
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Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 

Тема 1. Ялтинсько-Потсдамська конференція у становленні 

поствоєної біполярності світу 

Тема 2. Міжнародні відносини повоєнного етапу в Європі та 

на Далекому Сході 

Тема 3. «Холодна війна» як складова міжнародної політики 

ХХ ст. Проблеми блокового протистояння» 

Тема 4. Німеччина в системі міжнародних відносин другої 

половини ХХ ст. 

Тема 5. ООН як головний інститут урегулювання 

міжнародних конфліктів і формування міжнародної політики 

ХХ ст. 

Тема 6. Радянсько-американські відносини 60–80-х років 

Тема 7. Становлення та реалізація «великої розрядки» в 

Європі. Загальноєвропейські процеси 60–70-х років ХХ ст. 

Тема 8. Проблема контролю над озброєнням та роззброєнням 

Тема 9. Розпад колоніальних систем у контексті світової 

політики 60–70-х років 

Тема 10. Особливості діяльності ООН у роки «великої 

розрядки» 

Тема 11. Проблеми міжнародних відносин у пострадянський 

період. Завершення «холодної війни» 

Тема 12. Нові параметри безпеки та роззброєння в умовах 

постконфронтаційного порядку 

Тема 13. Особливості розвитку регіональних систем в 

умовах постбіполярності та багатополярності 

Тема 14. Перспективи розвитку системи міжнародних 

відносин після 11 вересня 2001 р. 

Тема 15. Україна в контексті міжнародних відносин 

наприкінці XX – початку ХХІ ст. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, проведенні аналітичних досліджень, розв’язання 

проблемних та тестових завдань, навчальних дискусій. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 

екзамену. 

 

Мова викладання.  

Українська 

 

 


