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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Міжнародні відносини і 

світова політика» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до 
розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та 
заочної форм навчання», затверджених розпорядженнями №071/роз. від 
10.07.2019 р., № 088/роз, від 16.10.19 та відповідних нормативних документів.

1. Пояснювальна записка
1.1. Заплановані результати.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця у галузі міжнародних відносин
Метою викладання дисципліни є формуванні у студентів комплексних 

знань про теоретичні основи світової політики і міжнародних відносин, історію 
їх становлення і розвитку, економічні, політико-правові, військові, конфесійні 
та ін. компоненти світових політичних процесів.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
-  ознайомити студентів з основними теоретичними питаннями міжнародних 

відносин і світової політики;
-  сформувати уявлення про основні закономірності розвитку сучасних 

міжнародних відносин;
-  навчити аналізувати тенденції розвитку світової політики;
-  розвинути здібності самостійного аналізу подій міжнародного життя і їх 

прогнозування.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

таких компетентностей:
ЗК1. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.
ЗК4. Здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, 

програмних пакетів загального і спеціального призначення.
ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та 

оцінювання інформації, процесів та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, 
формулювання висновків (рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних аргументів, 
забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та міжнародних вимог, 
адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній 
сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків

ЗК10. Вміння використовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію 
на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій

ЗК12. Уміння оцінити міжнародне середовище та його вплив на країну, визначати 
завдання зовнішньої або внутрішньої політики країни та пропонувати відповідні ефективні 
інструменти їх реалізації

ФК1. Здатність виокремлювати закономірності, характерні ознаки та тенденції розвитку 
світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових 
інтеграційних/дезінтеграційних процесів.

ФК2. Розуміння базових категорій та новітніх теорій, концепцій, технологій і методів у 
сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати 
теоретичні знання щодо функціонування та розвитку МЕВ.
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ФКЗ. Розуміння сутності й особливостей функціонування середовища міжнародних 
економічних відносин та моделей економічного розвитку.

ФК8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 
взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та 
налагоджувати комунікації між ними.

ФК10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та 
дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.

ФК11. Здатність застосовувати базові знання у сфері міжнародних економічних 
відносин з використанням нормативно-розпорядчих документів, довідкових матеріалів.

ФК14. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування МЕВ для 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

ФК23. Здатність до стратегічного мислення, стратегічного планування й управління, 
уміння оцінити міжнародне середовище та його вплив на країну, визначити адекватні зовнішнім 
загрозам і можливостям цілі та завдання зовнішньої або внутрішньої політики країни та 
пропонувати

Міиедисциплінарні зв’язки
Навчальна дисципліна «Міжнародні відносини і світова політика» базується 

на знаннях таких дисциплін, як «Історія та культура України», «Філософія», 
«Політологія», «Країнознавство», «Основи наукових досліджень» 
«Конфліктологія та теорія переговорів» .

1.2. Програма навчальної дисципліни.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з 2 /двох/ навчальних модулів, а саме:
-  навчального модуля №1 «Історія і теорія міжнародних відносин та 

світової політики»
-  навчального модуля №2 «Основні проблеми і тенденції розвитку 

сучасного світового політичного процесу»,
кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною 
навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної 
контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Модуль 1. «Історія і теорія міжнародних відносин та світової політики» 
Тема 1. Міжнародні відносини і світова політика як об’єкт 

дослідження
Співвідношення категорій «міжнародні відносини», «міжнародна політика», 

«зовнішня політика» і «світова політика». Формування світової політики як 
науки та її зв’язок з іншими соціально-гуманітарними науками. Методи 
дослідження міжнародних відносин і світової політики.

Тема 2. Проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики в 
історії соціально-політичної думки

Зовнішньополітичні концепції в політичній думці Стародавнього світу. 
Формування й розвиток реалістичних уявлень про міжнародні відносини в 
політичній думці епохи Відродження й Нового часу. Генезис ліберальної 
концепції міжнародної політики. Марксизм і міжнародні відносини.

Тема 3. Геополітичні концепції міжнародних відносин
Генезис геополітики. Німецька школа геополітики. Британська школа
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геополітики. Північноамериканська школа геополітики
Тема 4. Теоретичні дослідження міжнародних відносин в політичній 

науці 40-60-х pp. XX ст.
Політичний ідеалізм в теорії і практиці міжнародних відносин. Політичний 

реалізм в СІЛА. Політичний реалізм в Західній Європі. Модерністські концепції 
міжнародних відносин.

Тема 5. Розвиток теорії міжнародних відносин в 70-90-і pp. XX ст. 
Неоліберальні концепції міжнародних відносин. Становлення неореалізму. 

Постмодерністські і неомарксистські концепції міжнародних відносин. 
Теоретичні концепції міжнародної інтеграції. Формування теорії міжнародних 
режимів

Тема 6. Теоретичні дискусії з проблем міжнародних відносин після 
закінчення холодної війни

Концепція «кінця історії» Ф. Фукуями. Концепція «зіткнення цивілізацій» С. 
Хантінгтона. Геополітичні концепції 3. Бжезинського. Світ-системний аналіз І. 
Валлерстайна.

Тема 7. Система і структура міжнародних відносин 
Особливості і основні напрями системного підходу в аналізі міжнародних 

відносин. Типи і структури міжнародних систем. Закони функціонування і 
трансформації міжнародних систем. Динаміка розвитку міжнародних систем 

Тема 8. Історичні форми системи міжнародних відносин 
Системність довестфальського світоустрою. Вестфальська система 

міжнародних відносин. Віденська система міжнародних відносин. Версальсько- 
Вашингтонська система міжнародних відносин. Ялтинсько-Потсдамський 
світоустрій.

Тема 9. Теоретичні основи вивчення і врегулювання міжнародних 
конфліктів

Сутність і типологія міжнародних конфліктів. Структура і процес розвитку 
міжнародних конфліктів. Шляхи мирного врегулювання міжнародних конфліктів.

Модуль 2. «Основні проблеми і тенденції розвитку сучасного світового
політичного процесу»

Тема 1. Постбіполярна система міжнародних відносин
Постбіполярна система міжнародних відносин. Параметри постбіполярного 

світового порядку. Структура міжнародної системи в умовах постбіполярності. 
Напівпериферія, макрокоаліції та гегемонізм в епоху постбіполярності. Україна в 
постбіполярній системі міжнародних відносин

Тема 2. Глобалізація як основна тенденція розвитку світового 
політичного процесу

Теоретичні дискусії з питань глобалізації. Світова політика і світова 
економіка в умовах глобалізації. Глобалізація і доля національної держави 
Політичні рухи та організації в умовах глобалізації. Етнополітичні процеси в 
сучасному світі.

Тема 3. Проблеми міжнародної безпеки в сучасному світі
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Основні теоретичні підходи до забезпечення міжнародної безпеки. 
Військово-політичні аспекти міжнародної безпеки. Проблеми протидії тероризму 
в сучасному світі.

Тема 4. Міжнародна та регіональна безпека: сучасні загрози і виклики
Сучасні виклики європейській безпеці: неконтрольована і нелегальна 

міграція, тероризм, міжнародна злочинність, екологічні загрози, соціально- 
економічна напруженість, політична напруженість тощо. Розбудова ефективної 
системи безпеки на європейському континенті. Конфлікти в контексті 
глобального розвитку. Концепція глокалізації. Економічні відносини як сфера 
конфліктогенності в постбіполярній системі міжнародних відносин.

Тема 5. Проблема відносин «Північ-Південь»
Параметри нерівномірного розвитку країн «Півдня» і «Півночі». Причини 

відмінностей між «глобальною Північчю» і «глобальним Півднем» і можливі 
шляхи їх подолання.

Тема 6. Економічна складова світової політики
Класичні підходи до міжнародної політичної економії: меркантилізм 

(державо-центристський підхід) та економічний лібералізм. Неомеркантилізм та 
ідеологія економічного націоналізму. Політика торгового протекціонізму. 
Сучасний лібералізм про економічну взаємодію на світовій арені як гру з 
ненульовою сумою. Теорія суспільного вибору. Марксизм і неомарксизм

Проблеми міжнародної політичної економії другої половини XX - початку 
XXI ст.

Тема 7. Право і мораль у світовій політиці
Правова складова світової політики. Міжнародне публічне і приватне право. 

Поняття суверенітету у міжнародному праві. Принципи міжнародного права. 
Розв’язання суперечок між державами шляхом судових процедур. Міжнародний 
суд та Європейський суд з прав людини. Міжнародний військовий трибунал. 
Міжнародний кримінальний суд. Міжнародно-правове регулювання 
дипломатичної діяльності. Проблеми війни і миру в міжнародно-правових 
документах XX століття. Проблема застосування правових норм у світовій 
політиці.

Моральні аспекти світової політики. М. Вебер про «етику переконань» та 
«етику відповідальності». Моральні традиції в міжнародних відносинах і світовій 
політиці: скептицизм щодо моралі, космополітизм, комунітаризм. Пацифізм.

Тема 8. Регулювання світових політичних процесів у сучасному світі. 
Глобальне управління.

Вироблення і прийняття зовнішньополітичних рішень. Теорія раціонального 
вибору. Дипломатія. Дипломатична діяльність України в ООН та інших 
міжнародних організаціях

Підходи до розуміння глобального управління. Проблеми і перспективи 
глобального управління. Україна в процесах глобального управління.
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Структура навчальної дисципліни
___________________________________________________________________________ Таблиця 2.1

№
по
Р

Назва теми
(тематичного розділу)

Обсяг навчальних занять (год.)
Денна форма 

навчання
Заочна форма 

навчання

У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

Л
аб

./п
ра

к.
.

за
ня

тт
я

СР
С

У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

Ла
бУ

пр
ак

.
за

ня
тт

я

СР
С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Модуль №1 «Історія і теорія міжнародних підноснії та свії ової політики»

7 семестр семестр

1.1 Міжнародні відносини і світова політика як об'єкт 
дослідження 9 2 2 5 - - - -

1.2 Проблеми міжнародних відносин і зовнішньої 
політики в історії соціально-політичної думки 9 2 2 5 - - - -

1.3 Геополітика як наука: теоретичний і прикладний 
контекст 9 2 2 5 - - - -

1.4 Теоретичні дослідження міжнародних відносин у 
політичній науці 40-60-х pp. XX ст. 9 2 2 5 - - - -

1.5 Розвиток теорії міжнародних відносин в 70-90-і pp. 
XX ст. 9 2 2 5 - - - -

1.6 Теоретичні дискусії з проблем міжнародних 
відносин після закінчення холодної війни 9 2 2 5 - - - -

1.7 Система і структура міжнародних відносин 9 2 2 5 - - - -

1.8 Історичні форми системи міжнародних відносин 
довестфальського світу 9 2 2 5 - - - -

1.9 Теоретичні основи вивчення і врегулювання 
міжнародних конфліктів 4,5 2 - 2,5 - - - -

1.10 Модульна контрольна робота №1 3 2 1 - - - -

Усього за модулем №1 79,5 18 18 43,5 - - -

Мо.іх.іь Л1>2 «Основні нроГі.ісмії і тм епції роївшкл с \ ч :і с і і о г о  світового політичною
процесу»

7 семестр семестр

2.1 Постбіполярна міжнародно-політична система 9 2 2 5 - - - -

2.2 Глобалізація як основна тенденція розвитку 
світового політичного процесу 9 2 2 5 - - - -

2.3 Проблеми міжнародної безпеки у сучасному світі 9 2 2 5 - - - -

2.4 Міжнародна та регіональна безпека сучасні загрози і 
виклики 9 2 2 5 - - - -

2.5 Проблема відносин «Північ-Південь» 9 2 2 5 - - - -

2.6 Економічна складова світової політики 9 2 2 5 - - - -

2.7 Право і мораль у світовій політиці 9 2 2 5 - - - -

2.8 Регулювання світових політичних процесів в сучасному світі. 
Глобальне управління. 4,5 2 - 2,5 - - - -
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2.9 Модульна контрольна робота №2 3 2 1 - - - -

Усього за модулем №2 70,5 16 16 38,5 - - -

Усього за навчальною дисципліною 150 34 34 82 - - -

2.2. Перелік питань для підготовки до екзамену
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються 

провідним викладачем кафедри відповідно до робочої програми та доводиться до 
відома студентів.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Методи навчання

• Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення 
дисципліни застосовуються такі навчальні технології, як: робота в малих групах, 
семінар-дискусія, презентація, рольова гра тощо.

3.2. Рекомендована література 
Базова література

3.2.1. Браун П. Посібник з аналізу державної політики пер. з англ. / П.Браун. -  
Київ : Основи, 2000. -  243 с.

3.2.2. Капітоненко М. Теорія міжнародних відносин / Микола Капітоненко. -  
Чернівці: Книги -  XXI, 2019. -  272 с.

3.2.3. Міжнародні системи та глобальний розвиток : підручник / В.А. Манжола, 
О.А. Коппель, М.Г. Капітоненко та ін.; за ред. Л.В. Губерського, В.А. 
Манжола ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-ге вид., переробл. і 
доповн. — К. : Знання, 2014. — 526 с.

3.2.4. Основи теорії міжнародних відносин : навч. посібник / Л. О. Дорош, М. 
В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, Ю. Р. 
Лемко, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. - Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2015.-244 с.

3.2.5. Мировая политика и международньїе отношения: Учебное пособие / Под 
ред. С.А.Ланцова, В.А. Ачкасова. -  СПб.: Питер, 2006. -  488 с.

Допоміжна література
3.2.6. Теория международньїх отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. И 

коммент. П.А.Цьіганкова. - М.; Гардарики, 2002. - 400 с.
3.2.7. Арон Р. Мир і війна між націями. - К.: Юніверс, 2000, - 875 с.
3.2.8. Бек У. Что такое глобализация. - Прогресс, 2001. -310 с.
3.2.9. Валлерстайн Им. Конец знакомого мира. Социология XXI века. - М.: 

Логос, 2003. - 368 с.
3.2.10. Валлерстайн Им. После либерализма. - М.: УРРС, 2003. - 356 с.
3.2.11. Кастельс М. Информационная зпоха: зкономика, общество и 

культура: Пер. с англ. под научн. ред. О.И.Шкаратана. - М.: ГУ-ВШЗ, 
2000. - 429с.

3.2.12. Киссинджер Г. Дипломатик / Г. Киссинджер. - М., 1997.
3.2.13. Себайн Дж.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. - К.: 

Основи, 1997. - 838 с.
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3.2.14. Axford В. Theories of Globalisation / Barrie Axford. - Oxford: Polity 
Press, 2013. - 240 p.

3.2.15. Chin-Lung Chang. A measure of national power [Electronic resource] / 
Chang Chin -  Lung. -  Mode of access: 
http://www.analytickecentrum.cz/upload/soubor/original/measurepower.pdf

3.2.16.Ritzer G. Globalization: The Essentials [Electronic resource] / George Ritzer. - 
Malden, Oxford, Carlton: Wiley-Blackwell, 2011. - 368 p. - Mode of access: 
http://media.wiley.com/product data/excerpt/15/04706556/0470655615-65.pdf

З.З.Інформаційні ресурси в інтернеті
3.3.1. сайт журналу “Foreign Affairs” -  http:/www.foreignaffairs.org/
3.3.2. сайт журналу “Foreign Policy” -  http://www.foreignpolicy.com/
3.3.3. https://www.coursera.org/leam/r-programming/
3.3.4. http://prometheus.org.ua/dataanalvsis/

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕН
ТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

4.1. Методи контролю та схема нарахування балів. Оцінювання окремих 
видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до
табл. 4.1.
________________________ _______________________________________________ Таблиця 4.1

Мах кількість балів Мах кількість балів

Вид
навчальної роботи

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчанн
я

Вид
навчальної роботи

Денна
форма

навчанн
я

Заочна
форма

навчання

7 семестр
Модуль № 1 «Історія і теорія міжнародних 

відносин та світової політики»
Модуль № 2 «Основні проблеми і тенденції 

розвитку сучасного світу»
Вид навчальної роботи бали бали Вид навчальної роботи бали бали

Робота на практичному 
занятті 15 — Робота на практичному 

занятті 15 —

Виступ на практичному 
занятті з презентацією на 

задану тему
10

Виступ на практичному 
занятті з презентацією на 

задану тему
10

Виконання тестових 
завдань 9

Виконання тестових 
завдань 9

Для допуску до виконання 
модульної контрольної 

роботи №1 студент має 
набрати не менше 21 балів

-

Для допуску до виконання 
модульної контрольної 

роботи № 2 студент має 
набрати не менше 21 балів

Виконання модульної 
контрольної роботи №1 10 - Виконання модульної 

контрольної роботи №2 10 '

Усього за модулем №1 44 — Усього за модулем №2 44 -
Усього за модулями №1, №2 88 88

Семестровий екзамен 12 12
Усього за дисципліною 100

http://www.analytickecentrum.cz/upload/soubor/original/measurepower.pdf
http://media.wiley.com/product
http://www.foreignaffairs.org/
http://www.foreignpolicy.com/
https://www.coursera.org/leam/r-programming/
http://prometheus.org.ua/dataanalvsis/
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4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 
позитивну рейтингову оцінку.

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 
відомості модульного контролю.

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок, у 
балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 
книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./1), 65/Задов./Е 
тощо.

4.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 
рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома.
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(Ф 0 3 .02 -01 )
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА _____________

№
прим.

Куди
передано

(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача

V. . /
Підпис

отримувача ,, Примітки

/ ґ З с г і / Л ) 9^/ Z c / i ^ W  , t  b ? h 7 ~/
3 ї ї . П .  к > CjQ.UKlULRKo ^ - , f l

(Ф 0 3 .02 -02 )
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ з д о к у м е н т о м

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові

Підпис
ознайомленої

особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03 .02 -04 )
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності

/ - 6 &  Л и . С % . № \ £)«?/£ L fM JL M S <?

f

(Ф 0 3 .02 -03 )
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 0 3 .02 -32 ) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН_________________________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата

Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


