
 



 



 

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Зовнішня політика держави» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації» підготовки магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1.Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів 

уявлень про особливості сучасних міжнародних відносин як сукупності зовнішніх 

політик держав. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

ОПП. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 

- формування наступних загальних компетентностей: 
ЗК7. Вміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, критично 

оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

 

- формування наступних фахових компетентностей: 

СК1. Знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні тенденції розвитку 

міжнародних відносин. 

СК4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики держави. 

СК6. Розуміння основ сучасного міжнародного права та його впливу на структуру й 

динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

1.3. Кількість кредитів - 4 

1.4. Загальна кількість годин – 120 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова   

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й  

Семестр 

4-й  

Лекції 

32 год.  

Практичні, семінарські заняття 

32 год.  год. 

Лабораторні заняття 

год. год. 

Самостійна робота 

56 год. год. 

в т.ч. Індивідуальні завдання  

16 год. 

  
1.6. Заплановані результати навчання 

РН1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про природу 



та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних 

відносин. 

РН6. Розуміти принципи використання теоретичних знань з міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при 

вирішенні практичних завдань. 

РН13. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем 

міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

РН22. Вести ділові бесіди у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики. 

РН23. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої 

політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору. 

 

2.Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення зовнішньої політики 

Тема 1. Теоретичні основи дослідження зовнішньої політики держави 

Понятійна система і проблемне поле аналізу зовнішньої політики. Аналіз зовнішньої 

політики як напрям наукового дослідження. План аналізу зовнішньої політики держави. 

Якісні та кількісні методи аналізу. Прогнозні методи аналізу зовнішньої політики. Рівні 

аналізу зовнішньої політики. 

Тема 2. Механізми реалізації зовнішньої політики держави 

Державні органи: загальна характеристика. Структура спеціалізованих органів, які 

здійснюють зовнішню політичну діяльність. Розподіл повноважень і ключові особливості 

механізму реалізації зовнішньої політики. 

Тема 3. Доктринальні засади зовнішньої політики держави 

Ідеологічні засади зовнішньої політики держав. Геополітичні концепції, які 

реалізуються в зовнішній політиці. Доктрини зовнішньої політики і національної безпеки 

держав і їх еволюція. 

Тема 4. Світова система як зовнішнє середовище при здійсненні зовнішньої 

політики 

Специфіка структури світової системи (полярність, ключові актори і інститути, 

взаємозв'язок між ними) і її вплив на зовнішню політику держав. Роль держави в системі 

міжнародних відносин. 

Тема 5. Зовнішньополітичний аналіз і неокласичний реалізм 

Проблема застосовності методів політичного аналізу в дослідженні міжнародних 

відносин. Методологічні особливості аналізу зовнішньої політики як особливого, 

прикладного напрямку в науці про міжнародні відносини. Теорія прийняття рішень і наука 

про міжнародні відносини. Д.Розенау. Ухвалення зовнішньополітичних рішень в сучасній 

демократичній державі. 

 Тема 6. Міжнародні інтеграційні процеси  

 Політична інтеграція як створення єдиного політичного співтовариства на основі 

союзу двох або декількох держав. Глобальний, регіональні й локальні (субрегіональні) рівні 

політичної інтеграції. Етапи (фази) інтеграції: від зв’язків взаємозалежності до єдиної 

політичної спільноти. Політична дезінтеграція і її наслідки для світової політики. Регіони 

держав як учасники міжнародних зв’язків. 

 Тема 7.  Міжнародні організації як інструменти міжнародної політики. 

 Загальна організаційна структура та основні напрямки діяльності міжнародних 

організацій (ООН, МЕРКОСУР, БРІКС, Рада Європи, ОБСЄ, Європейський Союз). Спільна 

зовнішня політика країн Латинської Америки. Політики безпеки країн Західної Європи. 

Відносини НАТО – ЄС. 

 

Розділ 2. Зовнішня політика держав 

Тема 8. Сучасна зовнішня політика США 



Глобальне лідерство США і основні тенденції розвитку міжнародної системи на 

сучасному етапі. Криза політичної системи США. Основні напрямки сучасної зовнішньої 

політики США. США в сучасних міжнародних конфліктах. США в міжнародних 

організаціях. 

Тема 9. Сучасна зовнішня політика Китаю 

Партійні інститути як основне поле формування зовнішньополітичного курсу. 

Внутрішньополітичні групи як фактори впливу на формування зовнішньополітичного 

курсу. «Соціалізм» і «націоналізм» в КНР як фактори, що впливають на формування 

зовнішньополітичного курсу. КНР як регіональний гегемон і як світова наддержава, що 

формується. 

Тема 10. Сучасна зовнішня політика Німеччини 

Особливості та концептуальні засади сучасної зовнішньої політики Німеччини. 

Німеччина як координатор зовнішньої політики ЄС. Основні напрямки сучасної зовнішньої 

політики Німеччини. Внутрішні кризи як наслідок зовнішньої політики ФРН. 

Тема 11. Сучасна зовнішня політика Великої Британії 

Зміцнення зовнішньополітичних позицій у 1980-х – 90-х рр. Еволюція «особливих 

відносин» зі США. Місце та роль Великої Британії у НАТО. Великобританія в 

європейських інтеграційних процесах. Велика Британія і держави Співдружності. 

Відносини Великої Британії з Францією. Відносини Великої Британії з ФРН.  

Тема 12. Зовнішня політика Франції 

Розпад біполярної системи та зовнішня політика Ф. Міттерана. Еволюція 

зовнішньополітичного курсу Франції в постбіполярний період. Франція в процесах 

європейської інтеграції. Франко-німецькі відносини як стрижень європейської безпеки і 

співробітництва. Еволюція відносин Франції і НАТО. Середземноморський вектор у 

політиці Франції. Франція і країни Африки та Південно-Східної Азії. 

Тема 13. Особливості зовнішньої політики Швейцарії 

Особливість швейцарського нейтралітету та вступ в Організацію Об’єднаних Націй. 

Європейський напрям швейцарської дипломатії. Відносини Швейцарії та США. Питання 

національної безпеки Швейцарії. 

Тема 14. Скандинавські країни в системі сучасних міжнародних відносин 

 Євроінтеграційний напрям зовнішньої політики Швеції. Євроінтеграційні прагнення 

Норвегії. Європейська складова дипломатії Данії. Еволюція зовнішньополітичних 

пріоритетів Фінляндії. Швеція та її військово-політичні відносини з ЄС і НАТО. Нова 

зовнішньополітична концепція Данії. Співпраця Норвегії в контексті європейської системи 

безпеки і оборони.  

Тема 15. Сучасна зовнішня політика Бразилії 

Особливості та концептуальні засади сучасної зовнішньої політики Бразилії. Зміна 

зовнішньополітичних векторів Бразилії під впливом внутрішніх факторів. Бразилія в 

міжнародних організаціях і об'єднаннях (ООН, БРІКС, МЕРКОСУР та ін.) 

 

Тема 16. Зовнішня політика України: від незалежності до сьогодні 

Особливості зовнішньої політики України 1991-1995 рр. Багатовекторність напрямів 

зовнішньої політики за часів президенства Л. Кучми. Європейський вимір зовнішньо 

політики: Асоційоване членство з Європейським Союзом. Відносини України та Російської 

Федерації: історична ретроспектива. Прагнення України до вступу в НАТО як фактору 

національної безпеки. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем      

Кількість 

годин      



   
денна 
форма   

заочна 
форма  

 усьо   
у тому 

числі  усього  
у тому 
числі  

 го л  п лаб. інд. 
с. 
р.  л п лаб. інд. с. 

             р. 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення зовнішньої політики   

Тема 1. Теоретичні основи дослідження 

зовнішньої політики держави 7 2  2   3       

Тема 2. Механізми реалізації зовнішньої 
політики держави 6 2  2   2       

Тема 3. Доктринальні засади зовнішньої 
політики держави 6  2 2   2       

Тема 4. Світова система як зовнішнє 
середовище при здійсненні зовнішньої 
політики 

6 2  2   2       

Тема 5. Зовнішньополітичний аналіз і 

неокласичний реалізм 6 2  2   2       

Тема 6. Міжнародні інтеграційні 

процеси 6  2 2   2       

Тема 7.  Міжнародні організації як 

інструменти міжнародної політики. 6  2 2   2       

Разом за розділом 1 43 14 14   15       

Розділ 2. Зовнішня політика великих держав 

Тема 8. Сучасна зовнішня політика 
США 
  7 2 2   3       

Тема 9. Сучасна зовнішня політика 
Китаю 6 2 2   2       

             

Тема 10. Сучасна зовнішня політика 

Німеччини 

 

7 2 2   3       

Тема 11. Сучасна зовнішня політика 

Великої Британії 

 

7 2 2   3       

Тема 12. Зовнішня політика Франції  7 2 2   3       

Тема 13. Особливості зовнішньої 

політики Швейцарії 

 

7 2 2   3       

Тема 14. Скандинавські країни в системі 

сучасних міжнародних відносин 

 

7 2 2   3       

Тема 15. Сучасна зовнішня політика 

Бразилії 

 

7 2 2   3       

Тема 16. Зовнішня політика України: від 

незалежності до сьогодні 

 

6 2 2   2       

Разом за розділом 2 61 18 18   25       

Контрольна робота 16    16        

Усього годин 120 32 32  16 40       

 

Теми практичних (семінарських, лабораторних) занять 

№ Назва теми Кількість 



з/п  годин 

1 Теоретичні основи дослідження зовнішньої політики держави 2 

2 Механізми реалізації зовнішньої політики держави 2 

3 Доктринальні засади зовнішньої політики держави 2 

4 
Світова система як зовнішнє середовище при здійсненні зовнішньої 
політики 2 

5 Зовнішньополітичний аналіз і неокласичний реалізм 2 

6 Міжнародні інтеграційні процеси 2 

7 Міжнародні організації як інструменти міжнародної політики. 2 

8 Сучасна зовнішня політика США 2 

9 Сучасна зовнішня політика Китаю 2 

10 Сучасна зовнішня політика Німеччини 2 

11 Сучасна зовнішня політика Великої Британії 2 

12 Зовнішня політика Франції 2 

13 Особливості зовнішньої політики Швейцарії 2 

14 Скандинавські країни в системі сучасних міжнародних відносин 2 

15 Сучасна зовнішня політика Бразилії 2 

16 Зовнішня політика України: від незалежності до сьогодні 2 

 Разом 32 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ Види, зміст самостійної роботи Кількість 

з/п  годин 

1 Теоретичні основи дослідження зовнішньої політики держави  
 Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 3 

 

з цієї теми., підготувати інформаційні повідомлення та доповіді за 

питаннями теми практичного заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою.  

2 Механізми реалізації зовнішньої політики держави  
 Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 2 

 

з цієї теми, підготувати інформаційні повідомлення та доповіді за 

питаннями теми практичного заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою.  

3  Доктринальні засади зовнішньої політики держави  
 Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 2 

 

з цієї теми, підготувати доповідь(презентацію), підготувати інформаційні 

повідомлення за питаннями теми практичного заняття, відповісти на 

запитання для контролю знань, підготувати завдання за темою  

4 
Світова система як зовнішнє середовище при здійсненні зовнішньої 
політики  

 Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 2 

 

з цієї теми, підготувати доповідь(презентацію) підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 

відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 

темою.  

5 Зовнішньополітичний аналіз і неокласичний реалізм  
 Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 2 

 

з цієї теми, підготувати доповідь(презентацію) підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 

відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 

темою  



6 

Міжнародні інтеграційні процеси 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 

відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 

темою. 2 

7 

Міжнародні організації як інструменти міжнародної політики. 

Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 

рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 

відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 

темою. 2 

8 Сучасна зовнішня політика США 3 

 

Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 

з цієї теми, підготувати доповідь(презентацію) підготувати інформаційні 

повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 

відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 

темою.  

9 

Сучасна зовнішня політика Китаю 
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 
рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 
повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 
відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 
темою. 2 

10 Сучасна зовнішня політика Німеччини  
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 
рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 
повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 
відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 
темою. 3 

11 Сучасна зовнішня політика Великої Британії 
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 
рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 
повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 
відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 
темою. 3 

12 Зовнішня політика Франції 
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 
рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 
повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 
відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 
темою. 3 

13 Особливості зовнішньої політики Швейцарії 3 

14 Скандинавські країни в системі сучасних міжнародних відносин 
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 
рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 
повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 
відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 
темою. 3 

15 Сучасна зовнішня політика Бразилії 
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 
рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 
повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 3 



відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 
темою. 

16 Зовнішня політика України: від незалежності до сьогодні 
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 
рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 
повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 
відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання за 
темою. 2 

17 Контрольна робота 16 

 Разом 56 

 

6. Індивідуальні завдання 

Курс передбачає виконання контрольної роботи для контролю проміжних знань 

студентів теоретичної частини курс. Тематика питань контрольної роботи: поняття та 

аналіз зовнішньої політики, спеціалізовані органи, які здійснюють зовнішню політичну 

діяльність, геополітичні концепції, які реалізуються в зовнішній політиці, доктрини 

зовнішньої політики, структура світової системи і її вплив на зовнішню політику держав, 

політична інтеграція держав світу, основні напрямки діяльності міжнародних організацій. 

 

7. Методи навчання 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним результатам 

навчання за ОПП віддзеркалює табл. 

 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за освітньою 

компонентною «Зовнішня політика держави» 
Шифр ПРН 

(від- 

повідно до 

ОПП) 

Результати нав- 

чання (відповідно до ОПП) 

Методи навчання Засоби 

діагностики 

/форми 

оцінювання 

РН1. Демонструвати знання, набуті 

у процесі навчання, щодо 

природи, еволюції, стану 

теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та 

світової політики, а також про 

природу та джерела зовнішньої 

політики держав і діяльність 

інших учасників міжнародних 

відносин. 

Лекція, пошук 

інформації  

Оцінювання усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, тестових 

завдань, залікова 

робота  

 

РН6. Розуміти принципи 

використання теоретичних 

знань з міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, 

міжнародної безпеки та 

конфліктів, міжнародної 

регіоналістики при вирішенні 

практичних завдань. 
 

Лекція, аналіз 

отриманих результатів 

під час виконання 

індивідуального 

завдання 

Оцінювання 

результатів 

індивідуального 

завдання на 

практичних 

заняттях; тестових 

завдань, залікова 

робота 

РН13 Аналізувати та оцінювати 

концептуальні підходи до 

вирішення проблем 

міжнародних відносин та 

 

Метод ілюстрування, 

метод кейсу, навчальна 

дискусія 

Оцінювання 

виконання 

індивідуальних 

завдань, залікова  

 



 зовнішньої політики. 
 

робота 

РН22. Вести ділові бесіди у сфері 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики. 
. 

Навчальна дискусія, 

презентація доповідей 

Оцінювання 

презентацій, 

роботи учасників 

під час роботи в 

малих групах 

РН23. Брати участь у фахових 

дискусіях із проблем 

міжнародних відносин, 

зовнішньої політики та 

міжнародних комунікацій, 

поважати опонентів і їхню 

точки зору. 

 

Навчальна дискусія, 

робота в малих групах, 

презентація доповідей 

Оцінювання 

презентацій, 

роботи учасників 

під час роботи в 

малих групах 

  

Якщо здобувач пропустив лекцію або практичне заняття з причини участі в конференціях, 

тренінгах, форумах, які пов’язані з тематикою курсу «Зовнішня політика держави», то бали 

за темою зараховуються по пред’явлені сертифікату про участь.  

 

8. Методи контролю 

При вивченні дисципліни застосовуються поточний та підсумковий семестровий 

форми контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях, у формі виступів 

здобувачів з доповідями при обговоренні навчальних питань на практичних заняттях. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувача. Він проводиться у письмовій формі у вигляді 

залікової роботи. Терміни проведення залікової роботи встановлюються графіком 

навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий 

семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, 

отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів 

за семестр складає 100 балів. 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені здобувач на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної форми навчання надається можливість 

скласти залік дистанційно на платформі Google Сlassroom в дистанційному курсі 

«Зовнішня політика держави», режим доступу 

https://classroom.google.com/c/Mzk3ODU4NzgzODAw?cjc=f62tdv5 

 

9. Схема нарахування балів 
денна форма навчання. 

  
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залі

к 
Су
ма 

Розділ 1 Розділ 2 Інд.за
вдан
ня 

Разо
м 

  



Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

Т 
8 

Т 
9 

Т 
12 

Т 
11 

Т 
12 

Т 
13 

Т 
14 

Т 
15 

Т 
16 

12 60 40 100 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Т1, Т2 ...  – теми розділів 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань 

та набутих навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає систематичність їх 

відвідування, здатність здобувача засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого 

мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички творчо 

підходити до вирішення поставлених завдань, активність роботи на практичних заняттях, 

рівень знань за результатами опитування на практичних заняттях, самостійне опрацювання 

тем у цілому чи окремих питань. 

За виступ на практичному занятті здобувач може отримати від 1 (доповнення, 

уточнення після відповіді або виступу іншого здобувача) до 3 (розгорнутий аналіз питання 

із залученням даних наукових статей, монографій, статистичних даних, схем, тощо) балів.  
Загальна максимальна сума балів за роботу в семестрі складає 60 балів.  

Критерії оцінювання за темою 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

3 Висока активність роботи на практичному занятті, повні та 

обґрунтовані відповіді при виконанні завдань, здатність визначення 

теоретичних питань, на які розраховані завдання, уміння сформувати 

своє ставлення до певної проблеми теми, вміння мислити абстрактно і 

узагальнено, здатність публічно представити матеріал.   

2 Активність роботи на практичному занятті, засвоєння всього обсягу 

матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді з несуттєвими помилками при 

виконанні завдань,  здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, здатність публічно представити матеріал 

1 Участь у роботі на практичному занятті, засвоєння основних 

положень курсу, допущення декількох незначних помилок при 

виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, здатність публічно представити матеріал. 

 

Критерії оцінювання індивідуального завдання 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

10-12 Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання контрольної роботи , 

вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання 

джерел 

7-9 Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання контрольної 

роботи, вільно оперує термінологією і поняттями 

5-8 Здобувач розкрив питання у загальних рисах контрольної роботи, розуміє 

їхню сутність 

1-4 Здобувач розкрив не всі питання контрольної роботи або відповідь не 

правильна, не розуміє суть питання 

 

Максимальна сума балів за залік складає 40.  

Критерії оцінювання залікової роботи 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 



35-40 Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну 

точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

29-34 Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має власну точку 

зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

18-28 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються деякі 

упущення при відповіді на питання, обґрунтування неточні. Не 

підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами. 

10-17 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в 

джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

0-9 Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, або 

відповідь не правильна, не розуміє суть питання. Не ознайомлений з 

джерелами. Не може зробити висновків.  

 

Відповідно, максимальна кількість набраних балів по вивченню дисципліни складає 

100 балів. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

Оцінка  

  

діяльності протягом семестру 
для дворівневої шкали оцінювання 

 

  

 

зараховано 

 

90 – 100  

70-89  

50-69  

   

1-49 Не зараховано  

 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Кіссінджер Г. Світовий порядок: роздуми про характер націй в історичному 

контексті / пер. з англ. Надія Коваль. Київ : Наш Формат, 2017. 319 c. 

2. Кучик О. С. Зовнішня політика України : підручник. Львів, 2018.  446 с. 

3. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети/  за ред. І. 

Горобець, І. Дудко, А. Киридон та ін. Київ, 2017.  436 с. 

4. Плохій С. М. Ялта: ціна миру. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. 412 c. 

5. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: 

навчальний посібник / за ред. М. П. Требіна ; Нац. юр. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків: 

Право, 2016. 538 c. 

6. Хаас Р. Розхитаний світ: зовнішня політика Америки і криза старого ладу / пер. з 

англ. Микола Климчук. Київ: Основи, 2019. 375 c. 

7. Шергін С. О.. Політологія міжнародних відносин: навчальний посібник. 2-е вид., 
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Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
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1. Аналітичний центр геополітичних досліджень: URL: http://bintel.com.ua/uk/ 
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3. Geopolitical Intelligence Services: URL:http://gisadvisory.com 
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11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі 

лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Googleclassroom 

(https://classroom.google.com/c/Mzk3ODU4NzgzODAw?cjc=f62tdv5 /)  проводяться  

практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної 

роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 

практичних занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік 

дистанційно на платформі Googleclassroom в дистанційному курсі «Зовнішня політика 

держави», режим доступу 

https://classroom.google.com/c/Mzk3ODU4NzgzODAw?cjc=f62tdv5 
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