
АННОТАЦІЯ 
 

 

Назва дисципліни 
 

 

Міжнародні відносини та світова політика 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю дисципліну 
 

 

 
Факультет міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

3 курс  

Спеціальність : 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», 

Навчальна дисципліна призначена для 

міжнародників. Корисна країнознавцям, 

економістам, юристам, економістам-

міжнародникам і кожному допитливому 

здобувачу вищої освіти.  
 

 

Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних працівників, 

залучених до викладання  

 

 
Доктор політичних наук, професор кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки Шамраєва Валентина Михайлівна. 

 

Доктор історичних наук, профессор кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства Лиман 

Сергій Іванович 
 

 
Попередні умови для вивчення 

дисципліни  
 

 
Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»: Історія міжнародних відносин, Теорія 

міжнародних відносин, Політологія, Історія 

України, Світова економіка, Міжнародні 

економічні відносини та ін.  
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  Опис  

Мета дисципліни:  
розкриття процесу формування та основних етапів 

розвитку сучасної системи міжнародних відносин 

(від 1945 р. до наших днів). 

 

Очікувані результати навчання.  
Після вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- історію становлення та основні етапи розвитку 

сучасної системи міжнародних відносин; 

- основні форми та принципи реалізації зовнішньої 

політики держави; 

- основні етапи розвитку міжнародної діяльності 

України та становлення основних принципів 

вітчизняної дипломатії;  

- основні національні інтереси України на 

глобальному та регіональному рівнях. 

 
вмітимуть::  

- аналізувати міжнародні відносини та зовнішню 

політику;  

- розробляти стратегій зовнішньополітичної 

діяльності за результатами аналітичних 

досліджень і аналізу зарубіжного досвіду, 

використовуючи методи порівняльного аналізу;  

- організовувати заходи, що сприяють 

покращенню міжнародного іміджу держави на 

підставі вивчення та оцінки міжнародної ситуації, 

світового досвіду, використовуючи методи 

статистичного та кореляційно-регресивного 

аналізу;  

- оцінювати ефективність діючих форм і методів 

державного управління зовнішньополітичною 

діяльність держави за результатами аналізу 

програм, вітчизняного і зарубіжного досвіду, їх 

реалізації використовуючи методи порівняльного 

та інституційного аналізу 

Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи  

Тема 1. Вступ. Етапи та особливості 

міжнародних відносин у Давнину, Середні віки 

та Новий час. 

Тема 2. Етапи та особливості міжнародних 

відносин в 1914-1945 рр. 

Тема 3. Формування біполярного світу. Перша 

фаза Холодної війни (друга половина 1940-х – 

1960-ті роки). 

Тема 4. Міжнародні відносини та світова 

політика в роки «розрядки» та другої фази 

Холодної війни (1970-ті – 1991 рр). 

Тема 5. Процеси європейської інтеграції у 

другій половині ХХ ст. 

Тема 6. Система міжнародних відносин 

Центрально-Східної Європи у другій половині 

ХХ ст. 

Тема 7. Американська система міжнародних 

відносин у другій половині ХХ ст. 
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Тема 8. Міжнародні відносини на Близькому і 

Середньому Сході та в Африці у другій 

половині ХХ ст. 

Тема 9. Міжнародні відносини в Азії та АТР у 

другій половині ХХ ст. 

Тема 10. Основні параметри сучасної системи 

міжнародних відносин. Європейська система 

міжнародних відносин на початку ХХІ ст. 

Тема 11. Міжнародні відносини на 

пострадянському просторі. 

Тема 12. Міжнародні відносини на Близькому і  

Середньому Сході та в Африці на початку ХХІ 

ст. 

Тема 13. Міжнародні відносини в Азії та АТР на 

початку ХХІ ст. 

Тема 14. Зовнішня політика США, Канади та 

американська система міжнародних відносин на 

початку ХХІ ст. 

Тема 15. Зовнішня політика України після 

проголошення незалежності. 

Методи контролю результатів навчання:  
Іспит 

Мова викладання: українська  
   

 


