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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Історія міжнародних 

відносин», «Геополітика», «Геоекономіка», «Регіональні 

системи міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Інтеграційні процеси і міждержавні 

об'єднання в сучасному світі», «Міжнародні економічні 

відносини». 

Опис 

Мета дисципліни.  
надання студентам цілісного уявлення щодо найбільш 

актуальних проблем міжнародних відносин та світової 

політики сьогодення у контексті геополітичних 

перетворень, що відбулися після розпаду біполярної 

системи міжнародних відносин. З’ясування причин їх 

появи, ґенези та можливих шляхів вирішення 

Очікувані результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

мають досягти наступних результатів:  

ПРН1 – знання основних акторів світової політики і 

міжнародних відносин. 

ПРН2 – уміти визначати головні тенденції сучасного 

світового розвитку, його рушійні сили, суперечності, 

проблеми і виклики у політичній, соціально-економічної, 

екологічної та інших сферах. 

ПРН3 – володіти навичками дослідницької діяльності, 

включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, 

виділення об’єкта і предмета дослідження, вибір способу і 

методів дослідження. 

ПРН4 – працювати з інформацією: знаходити, оцінювати та 

використовувати інформацію з різних джерел, необхідну 

для вирішення наукових і професійних завдань. 

ПРН5 – здатність до самостійного структурування проблем 

політичної, економічної і соціальної трансформації 

сучасного світу. 

ПРН6 – Визначення політичних, дипломатичних, 

безпекових, суспільних, економічних й інших ризиків у 

сфері міжнародних відносин та глобальних процесів. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 12 (дванадцять) тем, які вивчаються протягом  



64 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 32 год. – 

семінарські заняття).    

Тема 1. Вплив процесів глобалізації на світову політику і 

міжнародні відносини. (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 2. Вплив процесів регіоналізації на світову політику і 

міжнародні відносини (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 3. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у сучасному 

світі (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 4. Сепаратизм чи право націй на самовизначення: 

дилема сучасної світової політики (Лекцій – 2 год., Сем. – 4 

год.) 

Тема 5. Вплив релігії на сучасну світову політику (Лекцій – 

4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 6. Поширення ідей ліво та правопулізму та їх вплив на 

сучасну світову політику (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 7. Феномен країн-ізгоїв у міжнародних 

відносинах(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 8. Національні меншини як вагомий фактор впливу на 

міжнародні відносини: історія та сучасність (Лекцій – 4 

год., Сем. – 4 год.) 

Тема 9. Гарячі точки сучасності: витоки конфліктів та 

шляхи їх подолання (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 10. Зовнішня політика Російської Федерації – як 

виклик існуючій системі міжнародних відносин (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.) 

Тема 11. Торгівельні війни у сучасному світі та їх вплив на 

економічні та політичні відносини між країнами (Лекцій – 

0 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 12. Нові виклики і загрози міжнародній безпеці 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 4 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач. Підсумковий контроль – у 

формі екзамену. 

Мова викладання - українська 

 

 


