




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародних відносин та 

глобального розвитку» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» підготовки магістра 

за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Сучасне суспільство стає все більше відкритим. формуються нові типи 

міжнародних зв’язків, які виникають не тільки на рівнях міжнародних організацій та 

держав, а на рівні безпосереднього спілкування між людьми. Це призводить до появи 

нових типів міжнародних відносин та відтворює нові моделі глобального розвитку. 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни є - розкриття процесу формування та 

основних етапів розвитку сучасної системи міжнародних відносин. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є:  

- формування наступних загальних компетентностей:  

ЗК 3 – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями і застосовувати їх у 

практичній діяльності. 

ЗК 5 – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

зокрема завдяки застосування інформаційних і комун6ікаційних технологій. 

ЗК 6 – вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 7 – вміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтувати прийняті рішення.  

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК 1 – поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організацій 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку 

світової політики. 

ФК 2 – розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні 

відносини. 

ФК 3 – здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному. 

ФК 10 – розуміння особливостей розвитку країн та регіонів сучасних глобальних, 

регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 

 

 1.3. Кількість кредитів  - 4 

   1.4. Загальна кількість годин – 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов̓ язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

16 год.  год. 

Практичні заняття 

14 год.  год. 
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Лабораторні заняття 

- год.  год. 

Самостійна робота 

90 год   год. 

Індивідуальні завдання  

- 

 

1.6 Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення даного курсу здобувач повинен  

знати: сутність процесів глобалізації та аналізувати їх плив на міжнародні 

відносини; наукові підходи, методології та методики дослідження проблем міжнародних 

відносин та зовнішньої політики. 

вміти: визначати 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; здійснювати політичний огляд міжнародних подій та 

виявляти проблеми в міжнародних відносинах; оцінювати міжнародні події, процеси в 

сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту 

в міжнародних системах; аналізувати геополітичне та геоекономічне положення окремих 

держав світу та виявляти їх головні інтереси; брати участь у фахових дискусіях із проблем 

міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати 

опонентів і їхню точки зору; доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми Матриця відповідності 

освітнього компонента ОК2.«Актуальні проблеми міжнародних відносин та 

глобального розвитку», методів навчання та форм оцінювання, які використовуються, 

програмним результатам навчання, визначеним освітньо-професійною програмою 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

РН1. Демонструвати фундаментальні 

знання, набуті у процесі навчання, щодо 

природи, джерел та напрямів еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної 

політики, зовнішньої політики держав, 

стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової 

політики. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний, 

практичний метод, 

проблемно-пошуковий 

метод 

 

усне опитування або 

письмовий або 

тестовий контроль на 

лекціях та практичних 

заняттях; оцінювання: 

виступів з рефератами 

і презентаціями, 

творчого завдання, 

письмової залікової 

роботи 
ПРН 2 – розуміння сутності процесів 

глобалізації та аналізувати її вплив на 

міжнародні відносини. 

 

-/- -/- 

ПРН 3 – знання наукових підходів, 

методології та методик дослідження 

проблем міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. 

-/- -/- 

ПРН 4 – поглиблені знання проблем 

міжнародної та національної безпеки, 

міжнародних та інтернаціоналізованих 

конфліктів , підходів, способів та 

механізмів забезпечення безпеки у 

-/- -/- 
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міжнародному просторі та у зовнішній 

політиці держав. 

РН5. Демонструвати знання про природу 

міжнародних комунікацій, проблеми 

розвитку держав та міжнародних регіонів 

у глобальному, регіональному та 

локальному контекстах. 

-/- -/- 

РН9. Збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію про стан міжнародних 

відносин, світової політики та зовнішньої 

політики держав.  

 

-/- -/- 

РН10. Визначати та прогнозувати 

політичні, дипломатичні, безпекові й 

інші ризики у сфері міжнародних 

відносин.  

 

-/- -/- 

РН11. Оцінювати та аналізувати 

міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми та ситуації, пропонувати 

підходи до вирішення таких проблем. 

 

-/- -/- 

РН15. Оцінювати міжнародні події, 

процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, 

стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

-/- -/- 

РН22. 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. Глобальні проблеми сучасності. 

Тема 1. Вступ. Глобальні проблеми сучасного світу. 

Причини, сутність та критерії визначення глобальних проблем. Загрози, що стоять перед 

Україною. Напрями вирішення зазначених проблем. Поняття глобальних проблем. 

Сутність глобальних проблем. 

Сучасні тенденції міжнародних відносин. Поняття ― глобальні проблеми сучасності". 

Відсутність універсальної думки щодо сутності й причин їх виникнення. Трактовки В. 

Вернадського, А. Печчеї, М. Ф. Реймерса, Й. Галтунга, А. Воднара. Історичні причини 

виникнення головних проблем сучасного світу. Классфікація глобальних проблем 

сучасності: соціально-економічні, політичні, екологічні, енергетичні, демографічні тощо. 

Людська діяльність як основа появи загальнопланетарних проблем. Особливості сучасної 

суспільної свідомості. «Суспільство споживання». Глобальні проблеми сучасності як 

реальна загроза людському буттю. 
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Тема 2. Глобалізація у сучасному світі. 

Визначення та сутність глобалізації. Архітектура протоглобалізаціонних процесів в епоху 

Давнини, Середніх віків, Нового часу. Спроби реалізації глобалізаційних процесів 

імперіями, торговими компаніями. Глобалізаційна ідеологія організацій, партій, рухів. 

Сутність сучасної глобалізації. Економічний, політичний и соціокультурний аспекти 

глобалізації. Глобалізація як фактор переростання традиційних міжнародних відносин у 

світову політику. Проблеми, що 

породжуються глобалізацією. Ослаблення суверенних держав і національних економік як 

закономірний результат глобалізації. Антиглобалізм і альтерглобалізм. Конструкції 

глобального світу. 

 

 

 

 

Тема 3. Проблема нерівномірного розвитку країн світу, соціальної нерівності, бідності. 

Причини нерівномірності соціально-економічного розвитку країн і регіонів світу. 

Масштабність соціально-економічних змін як наслідок глобалізації. Глобальне протиріччя 

у світі між багатою Північчю і бідним Півднем. Шляхи подолання економічної відсталості 

країн. Міжнародний досвід подолання відсталості та бідності. «Цілі розвитку для нового 

тисячоліття» країн ООН та «Монтерейський консенсус» для збільшення допомоги 

найбіднішим регіонам світу. Бідність як сприятливе середовище формування 

кримінального свідомості, ідей релігійного фундаменталізму, націоналізму, правого і 

лівого політичного екстремізму. Проблема соціальної нерівності. Проблема голоду. 

Демографічна проблема. 

Приклад Китаю в справі скорочення приросту населення. Депопуляція в країнах СНД. 

Етнічна міграція. Поширення СНІДу. Діяльність міжнародних організацій у запобіганні 

виникненню нових епідеміологічна небезпечних хвороб. 

 

Тема 4. Проблеми війни в сучасних умовах. 

 Військовий фактор у системі міжнародно-політичних відносин на різних етапах 

історичного розвитку. Значення військової сили у зовнішній політиці сучасних держав. 

Військовий потенціал провідних країн світу як фактор впливу на систему міжнародних 

відносин. Політика сили. Методи дії військової сили: примус, зміна режиму, знищення. 

Гонка озброєнь як форма знищення певної частки національного багатства кожної країни. 

Масштаби військових бюджетів. Вплив військово-промислових комплексів на зовнішню 

політику держав. Актуальні проблеми сучасності в галузі озброєнь. Клуб ядерних держав. 

Зміни людської психології після появи зброї масового знищення. Проблема 

нерозповсюдження ядерної зброї. Базові угоди в галузі контролю над ядерною зброєю. 

Відмова США від угод по ПРО. Вихід США і Росії з договору про РМСД і його наслідки. 

Нові види озброєнь і загроза їх застосування. 

 

Тема 5. Міжнародні конфлікти та засоби їх подолання. 

Сутність і типологія міжнародних конфліктів. Поняття міжнародного конфлікту в 

політичній думці. Умови виникнення, форми прояву та роль міжнародних конфліктів. 

Зовнішні ознаки конфлікту: стан напруженості, ворожнечі, застосування насильства і 

погроз. Образ «ворога» і його функції. Методи врегулювання міжнародних конфліктів. 

Управління та контроль над міжнародними конфліктами. «Керований хаос». Фактори, що 

визначають можливість впливати на розвиток конфлікту. Типи та етапи управління 

конфліктом. Поняття «кризи» в міжнародних відносинах Методи і засоби подолання 

кризи в сучасному світі. Глобальні і регіональні кризові ситуації. Війна як вища форма 

міжнародної кризи. Кризи як стимул еволюції системи міжнародних відносин. Причина 

виникнення криз та їх типологія. Специфіка сучасних криз і участь світової спільноти в їх 
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врегулюванні. 

 

Тема 6. Тероризм у сучасному світі. 

Міжнародний тероризм як соціально-політичне явище. Історичне коріння і форми 

тероризму. Міжнародний тероризм як глобальна проблема. Природа міжнародного 

тероризму. Теорія і практика сучасного екстремізму. Міжнародні терористичні 

організації. Географія міжнародного тероризму. Форми і методи терористичної діяльності. 

Джерела фінансування терористичних організацій. Типи і види міжнародного тероризму. 

Діяльність європейських терористів (ОАС, «червоні бригади», ETA, ІРА) та її наслідки. 

Причини політизації ісламу. Ісламський екстремізм. Ваххабізм. Акції руху «Талібан», 

«Аль-Каїди». ХАМАС тощо. Афганський наркотрафік. Діяльність міжнародних 

наркокартелів та їх вплив на світову політику. Фактор тероризму в міжнародних 

конфліктах. Міжнародне співробітництво в сфері протидії міжнародному тероризму та 

ідеологічному екстремізму 

 

Тема 7. Латентна політика у створенні та подоланні проблем сучасних міжнародних 

відносин. 

Історичні форми латентної політики. Таємна дипломатія та розвідка у Давнину. Середні 

віки та Новий час. Суб’єкти та види сучасної латентної політики. Створення та діяльність 

спеціальних служб провідних країн. Політична розвідка провідних країн світу та їх 

діяльність у контексті сучасних міжнародних відносин. «Силові» спецоперації у 

міжнародних відносинах сучасності. Інформаційні спецоперації та війни у міжнародних 

відносинах. Конструктивна та деструктивна сторони діяльності спеціальних служб 

провідних країн світу. Латентна діяльність недержавних транснаціональних структур та їх 

вплив на сучасні міжнародні відносини. 

 

Розділ 2.Актуальні проблеми міжнародних відносин у регіонах світу 

Тема 8. Міжнародні відносини на пострадянському просторі.  

Основні параметри пострадянського простору; феномен «нової Східної Європи»; 

Економічно-соціальні характеристики пострадянського простору та інтеграційні процеси; 

СНД; Євразійське економічне співтовариство та Митний союз; проблеми безпеки та 

військово-політична взаємодія в регіоні. Організація договору про колективну безпеку, 

поза регіональні актори (ЄЄ, США. Китай) на пострадянському просторі. 

 

Тема 9. Європейська система міжнародних відносин.  

Європейська система міжнародних відносин: базові компоненти та динаміка розвитку. 

Організація безпеки та співробітництва в Європі в європейській системі, ЄЄ: процес 

розширення та новітні трансформаційні процеси, НАТО у 2000 - 2014 рр., Рада Європи і 

розширення просторових 

рамок діяльності, проблеми військової безпеки в Європі, Балканський регіон після 

розпаду СФРЮ. 

 

Тема 10. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході та в Африці. 

Загальна характеристика регіональних систем міжнародних відносин. Близькосхідний 

конфлікт, революції в арабських країнах 2011 р., сучасна зовнішня політика Ірану, 

регіональна політика Туреччини у 2000-х рр.. ситуація в Афганістані, становище держав 

Африки у сучасній системі міжнародних відносин. Економічне співтовариство країн 

Західної Африки, африканська політика провідних західних держав, політика КНР в 

Африці. 

 

Тема 11. Міжнародні відносини у Південній Азії та АТР. 
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 Загальна характеристика регіональних систем міжнародних відносин, зовнішня політика 

Індії на сучасному етапі, 

регіональна політика КІІР. основи зовнішньої політики держав Південної Азії, основні 

параметри АТР, проблеми безпеки в АТР. Корейський півострів, сучасна зовнішня 

політика Японії, АСЕАН, Шанхайська організація співробітництва. 

 

Тема 12. Зовнішня політика США, Канади та американська система міжнародних 

Відносин. 

Зовнішньополітична доктрина США на сучасному етапі, зовнішня політика адміністрації 

Б.Обами, основи зовнішньої політика Канади, міжамериканська система міжнародних 

відносин, Організація американських держав, НАФТА 

 

Тема 13. Зовнішня політика України після проголошення незалежності. 

 Правові засади зовнішньої політики незалежної України; Закон України про національну 

безпеку 2003 р.; Закон України про засади внутрішньої та зовнішньої політики України 

2010 р.; українські національні інтереси та їх забезпечення у вітчизняній міжнародній 

діяльності. Відносини України та Російської Федерації періоду незалежності. Інтереси й 

стратегії України та Росії. Етапи українсько- російських відносин. Проблеми українсько-

російських 

відносин та механізми їх подолання. Пріоритети діяльності України на пострадянському 

просторі. Інтереси України щодо країн пострадянського простору. Політика України щодо 

інтеграційних проектів на пострадянському просторі: СНД. ЄврАзЕС. Союзної держави 

Росії та Білорусі. ГУУАМ: мета, основні напрями і перспективи діяльності. Інтереси 

України в ГУУАМ. Українсько-американські відносини. Місце США та України у системі 

зовнішньополітичних пріоритетів одна одної. Етани українсько-американських відносин. 

Проблеми українсько-американських відносин та механізми їх подолання. Європейський 

Союз та країни Західної Європи у зовнішній політиці України. Відносини України та ЄЄ. 

Політика ЄЄ стосовно України. Інтереси України щодо ЄЄ. Міжнародно-правова база та 

механізм співробітництва України та ЄЄ. Відносини України з країнами Західної Європи. 

Ключові інтереси України щодо країн Західної Європи. Відносини України з Німеччиною, 

Францією, Великобританією. Відносини України з Італією, Іспанією, Португалією, 

країнами Північної Європи. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин/тижнів 

денна 
форма 

усього у тому числі 

лекційн
е 
заняття 

прак. 
заняття 

сам. 
роб. 

1 2 3 4 5 
Розділ 1. Глобальні проблеми сучасності 

 
Тема 1 .Вступ. Глобальні проблеми сучасного світу. 10 

1 

 

2 

 
5 

Тема 2. Глобалізація у сучасному світі. 10 
1 
 

2 
 4 

Тема 3. Проблема нерівномірного розвитку країн 

соціальної нерівності, бідності. 
8 

1 
 

- 8 

Тема 4.Проблеми війни в сучасних умовах. 8 
1 
 

 

- 

8 



 7 

 
Тема 5. Міжнародні конфлікти та засоби їх подолання. 

8 
1 

- 8 

Тема 6. Тероризм у сучасному світі. 
8 

1 
 - 8 

Тема 7. Латентна політика у створенні та подоланні 

проблем сучасних міжнародних відносин. 
9 

2 
 

- 8 

 
Разом за розділом 1 61 8 4 49 

Розділ 2. Актуальні проблеми міжнародних відносин у регіонах світу 

Тема 8. Міжнародні відносини на 
пострадянському просторі 

9  
1 
 

2 
 6  

Тема 9. Європейська система міжнародних відносин 

на початку XXI ст. 
9  

1 
 

2 
 6  

Тема 10 Міжнародні відносини на Близькому і 
Середньому Сході та в Африці на початку XXI ст. 

9 
1 
 

2 
 

6  

Тема 11. Міжнародні відносини у Південній Азії та 

АТР на початку XXI ст. 
9  

1 
 

1 
 

7  

Тема 12. Зовнішня політика США, Канади та 

американська система міжнародних відносин на 

початку XXI ст. 

 

12  
2 
 

1 
 

 

9 

Тема 13. Зовнішня політика України після 
проголошення незалежності 

11  
2 
 

2 
 7 

Разом за розділом 2 
59 8 10 41 

Усього годин 120 16  14  90  

 

 

4. Теми практичних (семінарських, лабораторних) занять 

№ Види Кількість годин 

1 Вступ. Глобальні проблеми сучасного світу 2 

2 Глобалізація та антиглобалізм 2 

3 Міжнародні відносини на пострадянському просторі 2 

4 Європейська система міжнародних відносин  2 

5 Міжнародні відносини на Близькому і Середньому Сході та 

в Африці на початку XXI ст. 

2 

6 Міжнародні відносини у Південній Азії та АТР 1 

7 Зовнішня політика США, Канади та американська система 

міжнародних відносин 

1 

8 Зовнішня політика України після проголошення 

незалежності 

2 

 Всього 14 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

для 



 8 

денної 

форми 

навчання 

1 Тема 1 .Вступ. Глобальні проблеми сучасного світу. 

Загальна характеристика глобальних проблем сучасності. 

Підготувати конспект питання. Опрацювання навчальної 

літератури та періодичних видань за заданими темами, 

письмового виконання завдань з теми (у формі плану-

конспекту).  

5 

2 Тема 2. Глобалізація у сучасному світі. Опрацювання 

навчальної літератури та періодичних видань за темою для 

виступу на практичному занятті. 

4 

3 Тема 3. Проблема нерівномірного розвитку країн 

соціальної нерівності, бідності. 

- Соціологія глобальних проблем.  

- Глобальні проблеми сучасності: філософський 

аспект. 

Опрацювання навчальної літератури та періодичних 

видань за заданими темами, письмового виконання 

завдань з теми (у формі плану-конспекту) 

8 

4 Тема 4. Проблеми війни в сучасних умовах. 

Проблеми війни в сучасних умовах. опрацювання 

навчальної літератури та періодичних видань за заданими 

темами, письмового виконання завдань з теми (у формі 

плану-конспекту) 

8 

5 Тема 5. Міжнародні конфлікти та засоби їх подолання. 

Геополітичні проблеми людства. опрацювання навчальної 

літератури та періодичних видань за заданими темами, 

письмового виконання завдань з теми (у формі плану-

конспекту) 

8 

6 Тема 6. Тероризм у сучасному світі. 

Тероризм у сучасному світі. опрацювання навчальної 

літератури та періодичних видань за заданими темами, 

письмового виконання завдань з теми (у формі плану-

конспекту) 

8 

7 Тема 7. Латентна політика у створенні та подоланні 

проблем сучасних міжнародних відносин. 

- Етноси між глобалізацією та автентичністю. 

- Проблеми міжконфесійних взаємин та небезпеки 

релігійних конфліктів в сучасному світі. 

- Особливості кризи гегемонії та варіанти подальшої 

еволюції сучасної капіталістичної світ-економіки. 

Опрацювання навчальної літератури та періодичних 

видань за заданими темами, письмового виконання 

завдань з теми (у формі плану-конспекту) 

8 

8 Тема 8. Міжнародні відносини на пострадянському 
просторі. Опрацювання навчальної літератури та 
періодичних видань за темою для виступу на 
практичному занятті. 

6  

9 Тема 9. Європейська система міжнародних відносин на 

початку XXI ст. Опрацювання навчальної літератури та 
6  



 9 

періодичних видань за темою для виступу на практичному 

занятті. 

10 Тема 10 Міжнародні відносини на Близькому і 
Середньому Сході та в Африці на початку XXI ст. 
Опрацювання навчальної літератури та періодичних 
видань за темою для виступу на практичному занятті. 

6  

11 Тема 11. Міжнародні відносини у Південній Азії та АТР на 

початку XXI ст. Опрацювання навчальної літератури та 

періодичних видань за темою для виступу на практичному 

занятті. 

7  

12 Тема 12. Зовнішня політика США, Канади та американська 

система міжнародних відносин на початку XXI ст. 

Опрацювання навчальної літератури та періодичних 

видань за темою для виступу на практичному занятті. 

 

9 

13 Тема 13. Зовнішня політика України після 
проголошення незалежності. Опрацювання навчальної 
літератури та періодичних видань за темою для виступу 
на практичному занятті. 

7 

 Разом 90 

 

 

6. Індивідуальні завдання (питання до контрольної роботи) 

Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом 

 

7. Методи контролю 
При вивченні дисципліни «Актуальні проблеми міжнародних відносин та 

глобального розвитку» застосовуються наступні методи контролю: усний, письмовий та 

тестовий. Контроль з дисципліни складається з поточного контролю, який проводиться у 

формі усного опитування або письмового експрес-контролю на лекціях та практичних 

заняттях, у формі виступів здобувачів при обговоренні питань на проблемних лекціях та 

практичних заняттях. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною 

інформацією для визначення оцінки, при проведенні заліку і враховуються при визначенні 

підсумкової залікової оцінки з дисципліни. 

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на підсумкових заняттях або 

виконанням індивідуальної роботи 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: 

- тестові завдання; 

- виконання творчих завдань;  

Поточний контроль є складовою системи організації навчального процесу. 

Завданням поточного контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок 

здобувачів, набутих під час засвоєння окремого розділу дисципліни. Розділ – це логічно 

завершена частина теоретичного та практичного навчального матеріалу з навчальної 

дисципліни. Кожен окремий розділ включає завдання для самостійної роботи, письмові 

контрольні роботи тощо. Оцінка за розділ – це сума балів, отриманих здобувачем за 

виконання всіх видів робіт, передбачених цим розділом. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, 

підсумкового контролю за підсумками вивчення розділу. Сума балів, які здобувач денної 

форми навчання може набрати за поточним контролями, дорівнює 60. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) на практичних заняттях 

проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю, а також у 

формі захисту здобувачами доповідей та рефератів, презентацій за заданими темами, 

виконаних під час самостійної роботи.  
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Сума балів за виконані завдання на практичному занятті наведена в табл. 8.1. Усна 

відповідь за темою практичного заняття ілюстрована презентацією – 5 балів, активна 

участь в обговоренні – 2 бали. Максимальна кількість балів за виконані завдання в межах 

практичних занять – 38.  

Поточний контроль самостійної роботи здобувачів проводиться у формі 

опрацювання навчальної літератури та періодичних видань за заданими темами, 

письмового виконання завдань з теми (у формі плану-конспекту). 

Сума балів за виконані завдання самостійної роботи здобувачів наведена в табл. 

8.1. Максимальна кількість балів за виконані завдання - 12. Самостійна робота здобувача 

розділяється на підготовку матеріалів для виступу на практичному занятті (оцінюється 

підчас практичних занять) та написанні конспектів із зазначених тем (теми 1, 3,4,5,6,7). 

Плани-конспекти здаються окремо, максимальна сума балів за конспект - 12 (кожен 

конспект максимально оцінюється в 2 бали). 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. 

Загальна кількість балів за успішне виконання завдань залікової роботи – 40. Час 

виконання – до 80 хвилин. Заліковий білет складається з трьох теоретичних питань. 

Перше і друге питання оцінюються по 15 балів, третє – 10 балів. 

Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється по їх завершенню на 

підсумкових заняттях. 

Оцінка успішності здобувача з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою формою контролю 

навчальних досягнень здобувача. Він проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу, визначеному цією робочою програмою дисципліни 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку». 

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума модульних оцінок та 

балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Загальна сума 

балів модульних і підсумкового семестрового контролю складає 100. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку в 1-му 

семестрі. Загальна кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40.  

Розрахункова шкала для оцінювання роботи здобувачів на практичних заняттях: 

 

Кількіс

ть балів 

Критерії оцінювання 

45-60 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважної причини, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, висока активність роботи на практичному занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, 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.   

31-44 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважних причин, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, висока 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, уміння сформувати своє 

ставлення до певної проблеми теми, здатність публічно представити 
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матеріал 

26-30 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання тем 

пропущених практичних занять, виконання завдань до кожного практичного 

заняття, активна робота на практичних заняттях, засвоєння основних 

положень курсу, допущення декількох незначних помилок при виконанні 

завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані 

завдання, здатність публічно представити матеріал. 

21-25 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання тем 

пропущених та практичних занять, епізодична відсутність виконання 

завдань, участь у роботі на практичних заняттях, засвоєння окремих 

положень матеріалу, неповні відповіді при виконанні завдань, складності 

при визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання, здатність 

публічно представити матеріал. 

16-20 Несистематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на 

заняттях без поважних причин, наявність декількох невідпрацьованих тем 

пропущених практичних занять, епізодична відсутність виконаних завдань, 

участь у роботі на практичних заняттях, засвоєння окремих положень 

матеріалу тем змістовного розділу, неповні відповіді, допущення помилок 

при виконанні завдань, великі складності при визначенні теоретичних 

питань на які розраховані завдання, невпевнені навички публічного 

представлення матеріалу. 

11-15 Епізодичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на 

заняттях без поважної причини, наявність невідпрацьованих тем 

пропущених лекцій та практичних занять. епізодична відсутність виконаних 

завдань, пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх 

лише за наявності стимулу з боку викладача), наявність певного уявлення 

щодо матеріалу тем змістовного розділу, неповні відповіді, допущення 

значної кількості помилок при виконання завдання, невміння визначити 

теоретичні питання, на які розраховано завдання, невпевнені навички 

публічного представлення матеріалу. 

6-10 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, наявність невідпрацьованих тем пропущених лекцій та практичних 

занять. систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

практичних заняттях, неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних 

помилок при виконанні завдань, нездатність визначити теоретичні питання, 

на які розраховані завдання. 

0-5 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, теми пропущених лекцій та практичних занять не відпрацьовані, 

систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

практичних заняттях, відсутність знань, неповні, необґрунтовані відповіді, 

допущення істотних помилок при виконанні завдання. Нездатність 

визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання, невміння 

публічно представити матеріал.  

 

Здобувачі, знання яких оцінені мінімально необхідною для складання заліку 

кількістю балів, не мають право на виконання додаткових завдань для підвищення 

отриманої кількості балів. 

Здобувачі, які були відсутні на лекції чи практичному занятті, або отримали 

незадовільну оцінку, відпрацьовують пропущене заняття або незадовільну оцінку 

викладачу у дні його консультацій за графіком, затвердженим кафедрою 
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Для відпрацювання здобувач зобов’язаний надати індивідуально виконане 

завдання за темою пропущеного заняття та продемонструвати належний рівень 

теоретичної підготовки за темою заняття, яке відпрацьовується.  

Оцінювання знань та умінь здобувачів при підсумковому контролі здійснюється 

відповідно до наступних критеріїв: 

 

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.  

                                                
  Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. 

Загальна кількість балів за успішне виконання залікового завдання – 40. Час виконання – 

до 80 хвилин 

Заліковий білет складається з трьох теоретичних питань. 1-ше і 3-тє питання 

оцінюються по 15 балів, 2-ге – 10 балів.    

 

За бажанням (та за згодою викладача) здобувач має можливість обрати тестову 

форму залікового завдання (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 

бали за кожну вірну відповідь) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку 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 форм навчання надається можливість 

скласти залік в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 

бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php 

 

Схема нарахування балів за поточним контролем (засвоєння теми дисципліни): 

- 5-3 бали - здобувач вищої освіти цілком і всебічно розкрив сутність питань теми, 

вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має 

власну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити; 

- 1-2 балів - здобувач вищої освіти не повністю розкрив питання теми у загальних 

рисах, намагається робити висновки, але слабко орієнтується в джерелах, припускається 

помилок, матеріал викладає нелогічно; 

- 0 балів - здобувач вищої освіти не розкрив питання теми, не розуміє його 

сутності, не орієнтується в джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає 

нелогічно. 
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8. Схема нарахування балів 

  

 Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальні завдання 

Залік Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

 

Разом 

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

60 40 100 

5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

на практичних заняттях (бали) 

4 4      5 5 5 5 5 5 

самостійна робота здобувачів (бали) 

1  5 4 4 4 4       

 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

За підсумками поточного та підсумкового контролю здобувач може набрати від 0 

до 100 балів включно. 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Набрана сума балів за 100-баловою шкалою переводиться у 2-рівневу шкалу 

оцінювання у такий спосіб: 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом 

семестру 

Оцінка за дворівневою 

шкалою 

90 – 100 

зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 незараховано 

 

 

9. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Кулагин, В.М. Современная международная безопасность: [учебное пособие] / В. 

М. Кулагин. - Москва : КноРус, 2016. - 432 с. 

2. Андрианова Т.В. Глобальное мировоззрение: учебное пособие. – М.: ДиректМедиа, 

2014. – 281 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222119&sr=1) 

3. Дергачев В.А. Глобалистика: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. 

4. Арутюнов В. Х. Філософія глобальних проблем сучасності : навч.-метод. посібник 

для самост. вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. – К. : КНЕУ, 2003. – 90 с. 

5. Глобальные проблемы человечества. – М. : Изд-во МГУ, 2006. – 264 с. 

6. Батюшкин, С. А. Подготовка и ведение боевых действий в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Батюшкин. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222119&sr=1
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Москва : КноРус, 2017. - 440 с. - (Военная подготовка). - Библиогр.: с. 430-433. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/922391 (дата обращения: 20.05.2017). 

7. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1 980 - 2000 роки) : Підручник / Л.Ф. 

Гайдуков, В.Г. Кремень, Л.В. Губернський та ін. - К.: Либідь, 2001. - 621 с. 

8. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 70-ті роки) : Підручник /B.А. 

Манжола, М.М. Білоусов, Л.Ф, Гайдуков та ін. - К.: Либідь, 2014. - 958 с. 

9. Мировая политика и международные отношения : Учебное пособие / Под ред. А. 

Ланцова, В.А. Ачкасова. - СПб: Питер. 2005. - 448 с. 

10. Системная история международных отношений в двух томах / Под редакцией А.Д. 

Богатурова. Том второй. События 1945 - 2003 годов. - М.: Культурная революция, 2007. - 

720 с. 

11. Современные международные отношения : Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 

А.В. Мальгина. - М. : Аспект Пресс. 2013. - 688 с. 

12. Шамраєва В.М. Міжнародні відносини та зовнішня політика. Частина 1. Історія 

дипломатії: навчальний посібник / В.М. Шамраєва. - X.: Фактор. 2012. - 112 с. 

13. Шамраєва В.М. Європейський Союзпсторичні, правові та інституційпі основи : 

підручник / В.М. Шамраєва. - X. : Вид-во ХАР РІ ПАДУ «Магістр», 2014 - 160 с. 

Допоміжна література 

14. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и 

его геостратегические императивы.-М., 1999. 

15. Дипломатический словарь. В 3-х томах. М., 1986. 

16. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. Львів. 1995. 

17. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В.Львова / Послесл. Г.А.Арбатова. - М., 

1997. 

18. Коппель О.А.. Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика.- Київ: 

ФАДА, ЛТД,-2001.-224 с. 

19. Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2012. Why Nations Fail: The Origins of 

Power, Prosperity, and Poverty. New York: Random House  Bjorkman, Martina, and Jakob 

Svensson. 2009.  

20. “Power to the People: Evidence from a Randomized Field Experiment on Community-

Based Monitoring in Uganda.” Quarterly Journal of Economics 124 (2).  

21. Foa, Roberto. 2013.  

22. “Household Risk Preparation Indices– Construction and Diagnostics.” Background paper 

for the World Development Report 2014. 

23. Entering the 21 st Century. World Development Report 1999/2000. The Entering the 21 

st Century. World Development Report 1999/2000. The World Bank. Oxford University Press. 

1999. P 1-2.  

24. Strassoldo R. Globalism and Localism: Theoretical Reflections and Some Evidence. – 

1992  

25. Popper K. R. Woran glaubt der Westen? // Auf der Suche nach einer besseren Welt, 

Vorträge und Aufsätze aus dreiβig Jahren, München, Zürich, 1984. S. 238. 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
26. Офіційний сайт Асоціації держав Південно-Східної Азії [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.aseansec.org. 

27. Офіційний сайт Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.echr.coe.int/echr/. 

28. Офіційний сайт Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://europa.eu/. 

29. Офіційний сайт Європейської поліцейської агенції (Європол) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.europol.europa.eu/. 

30. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – Режим 

http://www.aseansec.org/
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доступу: http://www.imf.org/external/index.htm. 

31. Офіційний сайт Міжнародного кримінального суду [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.icc-cpi.int. 

32. Офіційний сайт Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:http://www.icj-cij.org/homepage/ru/. 

33. Офіційний сайт Міжнародного Трибуналу з морського права [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.itlos.org/. 

34. Офіційний сайт Міжнародної морської організації [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.imo.org/Pages/home.aspx. 

35. Офіційний сайт Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interpol.int/. 

36. Офіційний сайт Північноатлантичного альянсу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm. 

37. Офіційний сайт Організації американських держав [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.oas.org/en/default.asp. 

38. Офіційний сайт Організації з безпеки та співробітництва в Європі [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.osce.org/. 

39. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.un.org/ru/.  

40. Офіційний сайт Ради Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hub.coe.int/. 

41. Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.wto.org/. 

42. Офіційний сайт Дитячого фонду ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.unicef.org/. 

43. Офіційний сайт Міжнародного Комітету Червоного Хреста [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.icrc.org/eng/. 

44. Официальній сайт ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.un.org/ru/index.html. 

45. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

46. Електронна бібліотека TWIRPX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/. 

47. Міжнародна цифрова бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.wdl.org/ru/. 

48. Європіана [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.europeana.eu/portal/ru 

49. Електронна бібліотека Гумер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.gumer.info/. 

50. The Questia Online Library [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.questia.com/. 

51. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://nplu.org/. 

52. Національна юридична бібліотека (НЮБ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=394 

53. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/. 

54. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3. 

55. Портал Funag [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.funag.gov.br/loja/. 

56. MYBRARY [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mybrary.ru/ 

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.icc-cpi.int./NR/rdonlyres/F1E0AC1C-A3F3-4A3C-B9A7-B3E8B115E886/140168/Rules_of_procedure_and_Evidence_Russian.pdf
http://www.itlos.org/
http://www.imo.org/Pages/home.aspx
http://www.oas.org/en/default.asp
http://www.icrc.org/eng/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
https://www.wdl.org/ru/
https://www.wdl.org/ru/
http://www.europeana.eu/portal/ru
http://www.europeana.eu/portal/ru
http://www.gumer.info/
https://www.questia.com/
https://www.questia.com/
http://nplu.org/
http://nplu.org/
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=394
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=394
http://dspace.nbuv.gov.ua/
http://dspace.nbuv.gov.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3
http://www.funag.gov.br/loja/
http://www.funag.gov.br/loja/
http://mybrary.ru/
http://mybrary.ru/
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57. Google Scholar (Академия Google)  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://scholar.google.com.ua/. 

58. WorldWideScience [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://worldwidescience.org/indextext. 

59. Віртуальна бібліографічна довідка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/index.php. 

60. BASE (Bielefeld Academic Search Engine) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.base-search.net/. 

61. SSM (Simple Search Metadata in Open Archives Ukraine) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://oai.org.ua/. 

62. DOAJ (Directory of Open Access Journals) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://doaj.org/. 

 

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 Mоodle  проводяться  практичні (семінарські), 

індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться певний відсоток 

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 в 

тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку» 

https://dist.karazin.ua/moodle/login/index.php 
 

Перелік залікових питань 

1.Сучасні тенденції міжнародних відносин 

2.Поняття “глобальні проблеми сучасності” . 

3. Історичні причини виникнення головних проблем сучасного світу. 

4. Класифікація глобальних проблем сучасності. 

5. Людська діяльність як основа появи загальнопланетарних проблем. 

6. Особливості сучасної суспільної свідомості. «Суспільство споживання». 

7.Протоглобалізаційні процеси в епоху Давнини, Середніх віків, Нового часу. 

8. Сутність сучасної глобалізації. 

9. Глобалізація як фактор переростання традиційних міжнародних відносин у світову 

політику. 

10. Проблеми, що породжуються глобалізацією. 

11. Антиглобалізм і альтерглобалізм. 

12. Конструкції глобального світу. 

13.Причини нерівномірності соціально-економічного розвитку країн і регіонів світу. 

14. Глобальне протиріччя між багатою Північчю і бідним Півднем. 

15. Шляхи подолання економічної відсталості країн. Міжнародний досвід подолання 

відсталості та 

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com.ua/
http://worldwidescience.org/
https://worldwidescience.org/indextext
http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/index.php
http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/index.php
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
http://oai.org.ua/
http://oai.org.ua/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
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бідності. 

16. Проблема соціальної нерівності. 

17. Бідність як сприятливе середовище формування кримінального свідомості, ідей 

релігійного 

фундаменталізму, націоналізму, правого і лівого політичного екстремізму. 

18. Проблема голоду. 

19. Демографічна проблема. 

20. Етнічна міграція. 

21. Поширення СНІДу. Діяльність міжнародних організацій у запобіганні виникненню 

нових епідеміологічна небезпечних хвороб. 

21. Військовий фактор у системі міжнародно-політичних відносин на різних етапах 

історичного 

розвитку. 

22. Значення військової сили у зовнішній політиці сучасних держав. 

23. Військовий потенціал провідних країн світу як фактор впливу на систему 

міжнародних відносин 

24. Політика сили. Методи дії військової сили: примус, зміна режиму, знищення. 

25. Гонка озброєнь як форма знищення певної частки національного багатства кожної 

країни. 

26. Вплив військово-промислових комплексів на зовнішню політику держав. 

27. Актуальні проблеми сучасності в галузі озброєнь. 

28. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї. 

29. Нові види озброєнь і загроза їх застосування. 

30.Сутність і типологія міжнародних конфліктів. 

31. Умови виникнення, форми прояву та роль міжнародних конфліктів. 

32. Зовнішні ознаки конфлікту. 

33. Методи врегулювання міжнародних конфліктів. 

34. Управління та контроль над міжнародними конфліктами. «Керований хаос». 

35. Типи та етапи управління конфліктом. 

36. Поняття «кризи» в міжнародних відносинах. Глобальні і регіональні кризові 

ситуації. 

37. Причина виникнення криз та їх типологія. 

38. Специфіка сучасних криз і участь світової спільноти в їх врегулюванні. 

39.Міжнародний тероризм як соціально-політичне явище. 

40. Історичні коріння і форми тероризму. 

41. Теорія і практика сучасного екстремізму. 

42. Міжнародні терористичні організації. Географія міжнародного тероризму. 

43. Джерела фінансування терористичних організацій. 

44. Типи і види міжнародного тероризму. 

45. Діяльність міжнародних наркокартелів та їх вплив на світову політику. 

46. Міжнародне співробітництво в сфері протидії міжнародному тероризму та 

ідеологічному 

екстремізму. 

47.Історични форми латентної політики. Таємна дипломатія та розвідка у Давнину, 

Середні 

віки та Новий час. 

48. Суб’єкти та види сучасної латентної політики. 

49. Види діяльності спеціальних служб провідних країн у контексті сучасних 

міжнародних 

відносин. 

50. «Силові» спецоперації у міжнародних відносинах сучасності. 

51. Інформаційні спецоперації та війни у міжнародних відносинах. 
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52. Конструктивна та деструктивна сторони діяльності спеціальних служб провідних 

країн 

світу. 

53. Латентна діяльність недержавних транснаціональних структур та її вплив на стан 

сучасних 

міжнародних відносин. 

54. Інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі. 

55. Демократизація та авторитаризм. 

56. Міжнародні відносини на пострадянському просторі наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. 

57. Основні параметри пострадянського простору. 

58. СНД: передумови створення, структура, компетенція, функціонування. 

59. Євразійське економічне співтовариство. Митний союз. 

60. Проблеми безпеки та військово-політична взаємодія пострадянських держав. 

Організація 

договору колективної безпеки. 

61. Позарегіональні актори на пострадянському просторі (ЄС, США, КНР). 

62. Міжнародні відносини в Європі наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

63. ОБСЄ: місце у європейській системі. 

64. ЄС у 2000 – 2018 р.: розширення та трансформація. 

65. НАТО в європейській системі міжнародних відносин у 2000 – 2018 рр. 

66. Рада Європи: загальна характеристика, еволюція, роль у європейській системі 

міжнародних відносин. 

67. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході у 2000 – 2018 рр. 

68. Близькосхідний конфлікт на сучасному етапі. 

69. Революції в арабських державах 2011 р. 

70. Зовнішня політика Туреччини та Ірану: традиційність та нові акценти. 

71. Розвиток ситуації в Афганістані на початку ХХІ ст. 

72. Міжнародні відносини у Південній Азії на сучасному етапі. 

73. Сучасна зовнішня політика Індії та Пакистану. 

74. Сучасна зовнішня політика КНР. 

75. Міжнародні відносини в АТР на початку ХХІ ст. 

76. Корейській півострів наприкінці ХХ – на початку ХХ ст. 

77. Регіональні міжнародні організації АТР. 

78. Зовнішня політика Японії на сучасному етапі. 

79. АСЕАН: мета, структура, еволюція діяльності. 

80. США у сучасній системі міжнародних відносин. 

81. Латиноамериканська система міжнародних відносин наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. 

82. Міжнародні відносини в Африці наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

83. Африканська політика провідних західних держав. 

84. Політика КНР в Африці на сучасному етапі. 

85. Роль міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин. 

86. Система міжнародних гарантій МАГАТЕ. 

87. Зони вільні від ядерної зброї. 

88. Режим нерозповсюдження та заборони хімічної зброї. 

89. Режим нерозповсюдження та заборони бактеріологічної та токсичної зброї. 

90. Міжнародний вимір російсько-американських відносин у сфері ядерної зброї. 

91. Збройні конфлікти та миротворчисть у сучасній світовій політиці. 

92. Втручання у конфлікти із застосуванням зброї та проблема легітимізації такого 

втручання. 

93. Миротворчисть в архітектурі європейської та євразійської безпеки. 



 19 

94. Миротворчі та інші операції НАТО у конфліктних регіонах. 

95. Спільні операції НАТО та ЄС у конфліктних регіонах. 

96. ООН і проблема вирішення міжнародних конфліктів. 

97. Проблеми використання природних ресурсів та збереження оточуючого 

середовища. 

98. Освіта і проблеми міжнародного інтелектуального середовища. 

99. Виклики глобальної технологічної революції. 

100. Міжнародне право у сучасній системі міжнародних відносин. 

101. Співвідношення міжнародного та національного права. 

102. «Жорстке» та «м’яке» міжнародне право. 

103. Політико-правове середовище попередження та урегулювання міжнародних 

спорів. 

104. Енергетичний вимір сучасних міжнародних відносин. 

105. Європейська енергетична хартія. 

106. Еволюція енергетичних ринків. 

107. Глобалізація екологічних проблем. 

108. Багатостороннє екологічне регулювання. 

109. Форми, методи, тенденції розвитку сучасної дипломатії. 

110. Державні та недержавні актори в дипломатії.. 

111. Модернізація та розширення функцій дипломатії. 

112. Кризова дипломатія. 

113. Економічна дипломатія. 

114. Форми дипломатичної взаємодії. 
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