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Попередні умови для 
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Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 
таких дисциплін, як: «Історія міжнародних відносин», «Теорія 
міжнародних відносин», «Політологія», «Історія України», 
«Міжнародні відносини та світова політика». 

Опис 

          Мета дисципліни: розгляд актуальних проблем 

сучасності, закономірностей становлення, функціонування та 
зміни міжнародних систем, дій та взаємодій міжнародних систем 
різних рівнів та структур у конкретних проявах в умовах 
глобального розвитку і в контексті світового політичного 
процесу. 
          Очікувані результати навчання: знати та розуміти 
природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану 
теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової 
політики; критично осмислювати та аналізувати глобальні 
процеси та їх вплив на міжнародні відносини; аналізувати та 
оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, 
міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи 
та механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у 

зовнішній політиці держав; визначати, оцінювати та 
прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й 
інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального 
розвитку; оцінювати та аналізувати міжнародні та 
зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи 
до вирішення таких проблем; проводити експертний аналіз 
політичних систем, економік, культурних процесів європейських,  
азіатських та африканських країн та регіонів, їх зв’язків з 

Україною; складати комплексну експертно-аналітичну 
характеристику ключових європейських регіонів та гравців, 
визначати та прогнозувати стан міжнародних відносин в регіоні 
та політичний вплив Європи, Східної та Південно-Східної Азії у 
сучасному світі.  
 
        Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

 

Заплановано 16 тем, які вивчаються протягом 150 годин з яких 
48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 
семінарські заняття) та 102 години самостійної підготовки.  
Розділ 1. Актуальні проблеми сучасності. 
Тема 1. Глобальні проблеми сучасного світу (Лекцій – 2 год., 
Сем. – 2 год.). 
Тема 2. Проблема нерівномірного розвитку країн світу, 
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соціальної нерівності, бідності (Лекцій – 2 год.).  
Тема 3. Міжнародні конфлікти та засоби їх подолання (Сем. – 
2 год.). 
Тема 4. Міжнародний тероризм як глобальна проблема 

сучасності  (Лекцій – 4 год.). 
Тема 5. Глобальні проблеми міжнародних відносин в контексті 
світових політичних процесів (Сем. – 2 год.). 
Тема 6. Екологічна криза як глобальна проблема (Сем. – 2 
год.). 
Розділ 2. Сутність, структура і форми системи міжнародних 
відносин. 
Тема 7. Міжнародні системи як об’єкт наукового дослідження 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.). 
Тема 8. Структура, функції і структурні рівні системи 
міжнародних відносин (Лекцій – 4 год.). 
Тема 9. Системний підхід до вивчення історії міжнародних 
відносин. Регіональні системи довестфальського світоустрою 
(Лекцій – 4 год.). 
Тема 10. Вестфальська світополітична модель міжнародних 

відносин (Лекцій – 4 год.). 
Тема 11. Постбіполярна міжнародно-політична система та 
місце в ній України (Сем. – 2 год.). 
Розділ 3. Міжнародні системи в умовах глобальної 
трансформації людства 
Тема 12. Теоретичне осмислення глобалізації та механізмів її 
формування (Сем. – 2 год.). 

Тема 13. Стратегії та моделі глобальних взаємодій (Лекцій – 3 
год.). 
Тема 14. Глобалізація та антиглобалізм (Лекцій – 3 год.). 
Тема 15. Формування іміджу глобалізації та транснаціональної 
ідентифікації (Сем. – 2 год.). 
Тема 16. Глобальне управління та національна держава (Лекцій 
– 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 заліку. 
Мова викладання: українська  

  

  

 

 


