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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Історія міжнародних 

відносин», «Теорія міжнародних відносин», «Політологія», 

«Історія України», «Світова економіка», «Міжнародні 

економічні відносини»,  «Міжнародні відносини та світова 

політика» 

Опис 

Мета дисципліни.  

Мета викладання навчальної дисципліни – розкрити 

причини виникнення й змісту  найбільш актуальних 

проблем міжнародних відносин та глобального розвитку, 

визначити концептуально-теоретичні та практичні аспекти 

зовнішньополітичної діяльності провідних держав світу на 

різних історичних етапах розвитку. 

Очікувані результати навчання.  

Після вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- поняття, класифікацію  та історичні причини виникнення 

головних проблем сучасного світу; 

- сутність, умови виникнення, форми прояву та методи 

врегулювання міжнародних конфліктів;   

- історію становлення та основні етапи розвитку сучасної 

системи міжнародних відносин; 

- основні форми та принципи реалізації зовнішньої 

політики держави; 

- основні національні інтереси провідних країн  на 

глобальному та регіональному рівнях. 

вмітимуть: 

аналізувати міжнародні відносини та зовнішню політику;  

- розробляти стратегій зовнішньополітичної діяльності за 

результатами аналітичних досліджень і аналізу зарубіжного 

досвіду, використовуючи методи порівняльного аналізу;  

- організовувати заходи, що сприяють покращенню 

міжнародного іміджу держави на підставі вивчення та 

оцінки міжнародної ситуації, світового досвіду, 

використовуючи методи статистичного та кореляційно-

регресивного аналізу;  

- оцінювати ефективність діючих форм і методів 

державного управління зовнішньополітичною діяльність 

держави за результатами аналізу програм, вітчизняного і 

зарубіжного досвіду, їх реалізації використовуючи методи 



порівняльного та інституційного аналізу 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 15 тем, які вивчаються протягом 64 годин 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 32 год. – семінарські 

заняття) та 42 години самостійної підготовки. 

Розділ 1.  Глобальні проблеми сучасності 

Тема 1.Вступ. Глобальні проблеми сучасного світу  

( Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 2. Глобалізація та антиглобалізм ( Лекцій - 2,  

сем. - 2). 

Тема 3. Проблема нерівномірного розвитку  

країн світу, соціальної нерівності, бідності. ( Лекцій - 2,  

сем. - 2). 

Тема 4. Загроза застосування військової  сили 

у зовнішній політиці сучасних держав. ( Лекцій - 2,  

сем. - 2). 

Тема 5. Міжнародні конфлікти та засоби їх подолання. 

 ( Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 6. Міжнародний тероризм як глобальне явище.  

( Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 7. Латентна політика у створенні та подоланні  

проблем сучасних міжнародних відносин.  

( Лекцій - 2, сем. - 2). 

 

Розділ 2. Актуальні проблеми міжнародних відносин у 

регіонах  світу 

Тема 1. Головні протиріччя та спільні інтереси у  

відносинах Франції й Німеччини. ( Лекцій - 2,  

сем. - 2). 

Тема 2. Етапи розвитку франко-британських відносин 

( Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 3. Зовнішньополітичні інтереси провідних  

держав у Центрально-Східній Європі. ( Лекцій - 2,  

сем. - 2). 

Тема 4. Конфліктний потенціал регіону Близького  

Сходу та позиція провідних країн. ( Лекцій - 2,  

сем. - 2). 

Тема 5. Зовнішньополітичні пріоритети США у  

відносинах з країнами Європи. ( Лекцій - 2,  сем. - 2). 

Тема 6. Особливості зовнішньої політики США в Азії.  

( Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 7. Латинська Америка та зовнішньополітичні  

інтереси США. ( Лекцій - 2, сем. -2). 

Тема 8. Історичні етапи та сучасні напрями зовнішньої політики 

КНР. ( Лекцій - 2,  сем. - 2). 

Тема 9. Україна в контексті глобальних проблем  

сучасної цивілізації ( Лекцій - 2,  сем. - 2). 

Методи контролю результатів навчання 

Підсумковий контроль – у формі іспиту. 

Мова викладання - українська 

 

 


