
Назва дисципліни Міжнародні відносини та світова політика 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем  

відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації» підготовки 

бакалавра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки  

Застава Ірина Валентинівна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

північний корпус, 2 поверх, каб. 264, электрона адреса: 

i.v.zastava@karazin.ua ) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: Політологія, 

Історія України, Країнознавство, Політична географія світу. 

Опис 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів наукових знань щодо виникнення і розвитку сучасної 

системи міжнародних відносин, сутності світової політики, 

особливостей зовнішньої політики держав світу.  

 

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у 

формуванні: 

формування наступних загальних компетентностей 

ЗК6. Уміння виявляти і вирішувати проблеми. 

формування наступних фахових компетентностей 

ФК 1. Знання про природу, динаміку, принципи 

організації та історичні тенденції розвитку міжнародних 

відносин. 

ФК 3. Знання про стан досліджень міжнародних відносин 

та світової політики у політичній, економічній, 

юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 

ФК 4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої 

політики. 

ФК 7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи 

та структури міжнародних економічних відносин та їх впливу 

на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої 

політики держави. 

ФК 8. Знання засад дипломатичної та консульської служби, 

дипломатичного протоколу та етикету, уміння вести 

дипломатичне та ділове листування (українською та 

іноземними мовами). 

ФК 9. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів та місця 

в них України. 

ФК 10. Знання та розуміння національних інтересів України на 

міжнародній арені. 

ФК 11. Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів, 

особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця 

в них окремих держав. 
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ФК 14. Знання про міжнародних недержавних акторів та 

транснаціональні відносини. 

ФК 15. Володіння іноземними мовами па професійному рівні 

виконання усного та письмового перекладу з фахової тематики 

міжнародних відносин. 

 

Очікувані результати навчання.  
ПРН 1. Знання про природу, еволюцію, стан теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 

також про природу та джерела зовнішньої політики держав і 

діяльність інших учасників міжнародних відносин. 

ПРН 2. Знання про природу та механізми міжнародних 

комунікацій. 

ПРН 7. Знання основ ведення ділових бесід у сфері 

міжнародних відносин і зовнішньої політики. 

ПРН 8. Знання основ ведення фахових дискусій із проблем 

міжнародних відносим, зовнішньої політики та міжнародних 

комунікацій. 

ПРН 9. Знання основ сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій у сфері міжнародних відносин. 

уміння: 

ПРН 10. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг 

інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав. 

ПРН 11. Визначати політичні, дипломатичні, безпеконі. 

суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобальних процесів. 

ПРН 16. Володіти основами ведення фахових дискусій із 

проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та 

міжнародних комунікацій. 

ПРН 17. Володіти основами сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій у сфері міжнародних відносин. 

ПРН 18. Аналізувати інформацію про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 

готувати інформаційні та аналітичні документи, із 

дотриманням правил їх оформлення. 

ПРН 19. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в 

сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, 

стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах. 

ПРН 24. Брати участь у фахових дискусіях із проблем 

міжнародних відносин, зовнішньої політики та 

міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки 

зору. 

ПРН 25. Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології у сфері міжнародних відносин. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 15 тем, які вивчаються протягом 120 годин 

аудиторних занять (30 год. – лекції, 30 год. – семінарські 

заняття) та 60 години самостійної підготовки.  

 



Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

 

Тема 1. Етапи та особливості міжнародних відносин у 

Давнину, Середні віки та Новий час. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 2. Етапи та особливості міжнародних відносин в 1914-

1945 рр. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 3. Формування біполярного світу. Перша фаза Холодної 

війни (друга половина 1940-х – 1960-ті роки). (Лекцій - 1, сем. 

- 1) 

Тема 4. Міжнародні відносини та світова політика в роки 

«розрядки» та другої фази Холодної війни (1970-ті – 1991 рр). 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 5. Процеси європейської інтеграції у другій половині ХХ 

ст. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 6. Система міжнародних відносин Центрально-Східної 

Європи у другій половині ХХ ст. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 7. Американська система міжнародних відносин у другій 

половині ХХ ст. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 8. Міжнародні відносини на Близькому і Середньому 

Сході та в Африці у другій половині ХХ ст. (Лекцій - 1, сем. - 

1) 

Тема 9. Міжнародні відносини в Азії та АТР у другій половині 

ХХ ст. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 10. Основні параметри сучасної системи міжнародних 

відносин. Європейська система міжнародних відносин на 

початку ХХІ ст. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 11. Міжнародні відносини на пострадянському просторі. 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 12. Міжнародні відносини на Близькому і Середньому 

Сході та в Африці на початку ХХІ ст. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 13. Міжнародні відносини в Азії та АТР на початку ХХІ 

ст. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 14. Зовнішня політика США, Канади та американська 

система міжнародних відносин на початку ХХІ ст. (Лекцій - 2, 

сем. - 2) 

Тема 15. Зовнішня політика України після проголошення 

незалежності. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

 

Методи контролю результатів навчання: екзамен 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


