
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

Сучасна міжнародна політика 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова    

Форма навчання:   денна/заочна 

Освітній ступінь:  бакалавр         

Галузь знань:   для всіх галузей знань      

Спеціальність:   для всіх спеціальностей 

Освітня програма:             ----- 

Рік навчання:   2    

Семестр:    3,4   

Кількість кредитів (годин):  Денна:4  (120 год.: 24- лекції; 24- семінарські; 72 - 

самостійна робота); Заочна: 4  (120 год.: 6- лекції; 6- семінарські; 108 - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Садова Світлана Олегівна        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач кафедри української і всесвітньої 

історії та культури  

Кафедра: кафедра української і всесвітньої історії та культури 

Робочій e-mail: sadova@idguonline.net 

Години консультацій на кафедрі: середа, 16.10-17.30     

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Сучасна міжнародна політика» є вибірковим компонентом підготовки 

здобувачів вищої освіти для всіх спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» та 

спрямована на формування і розвиток загальних компетентностей у відповідності до 

освітньої програми.  

В навчальному курсі викладено та проаналізовано принципи та ознаки життя 

сучасного світового співтовариства, історію міжнародних відносин та їх працюючі моделі в 

світі, а також успіхи, проблеми і завдання  міжнародного політичного життя України, яка 

будує свою державність, прагнучи до демократичних цінностей та ідеалів. 

Актуальність курсу «Сучасна міжнародна політика» визначається тим, що в процесі 

вивчення комплексу проблем світового політичного процесу: історичних, культурно-

цивілізаційних, геополітичних, соціально-економічних та політико-правових 
особливостей зовнішньої політики держав світу, з’ясування особливостей їхньої еволюції 

на регіональному, субрегіональному й національному рівнях у студентів формується 

комплексний підхід до вивчення особливостей міжнародної діяльності держав світу і 

розуміння закономірностей формування сучасної політичної карти планети, глобальних і 

регіональних тенденцій світового розвитку. 

Передумови для вивчення дисципліни базуються на вивченні таких дисциплін,  як 

«Основи філософських знань», «Теорія держави і права», «Всесвітня історія», «Україна в 

європейській історії і культурі»,  «Історія міжнародних відносин». 

mailto:sadova@idguonline.net


Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Сучасна міжнародна політика» є 

підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін «Основи соціології і політології», 

«Міжнародне публічне і приватне право», «Права людини та громадянське суспільство в 

Україні» тощо. 

 

4. Результати навчання 

В ході вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати  наступні 

результати навчання:  

 

1. Знання. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять. 

Використання різноманітних інформаційних джерел для засвоєння складних питань з 

певної теми; самостійне визначення та формулювання тих питань, з яких потрібна 

допомога і діяльність відповідно до рекомендацій. 

 

2. Уміння. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових 

інститутів та норм фундаментальних галузей права; застосовувати набуті  

знання у різних правових ситуаціях, відокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки; самостійно підготувати проекти необхідних 

актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях;.  

 

3. Комунікація. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності.  

 

4. Автономність та відповідальність. Здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування.  

 

5. Структура дисципліни  

Денна форма навчання: 
 

Тема № 1. Міжнародна політика: суть, цілі, функції 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Суть міжнародної політики.  

2. Форми та принципи міжнародної політики  

3. Структура і закони розвитку світового 

політичного процесу.  

4. Міжнародні відносини як політичний процес 

— наукова парадигма політології міжнародних 

відносин.  

5. Система категорій, що відображають 

міжнародну політику та міжнародні відносини 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf  

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін.  К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 
3. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ 

политических процессов: учеб.пособие / Э. Н. 

Ожиганов. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – 189 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/282737/  

4. Дербишайр Дж, Дербишайр Я. Политические 

системы мира: В 2-х т. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2004. Т.1. – 512 с., Т.2. – 496 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/2048828/ 

https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://www.twirpx.com/file/282737/
https://www.twirpx.com/file/2048828/


Семінарське заняття (2 год.): 

1. Суть міжнародної політики.  

2. Форми та принципи міжнародної політики  

3. Структура і закони розвитку світового 

політичного процесу.  

4. Міжнародні відносини як політичний процес 

— наукова парадигма політології міжнародних 

відносин.  

5. Система категорій, що відображають 

міжнародну політику та міжнародні відносини 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf  

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін.  К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 
3. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ 

политических процессов: учеб.пособие / Э. Н. 

Ожиганов. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – 189 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/282737/  

4. Дербишайр Дж, Дербишайр Я. Политические 

системы мира: В 2-х т. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2004. Т.1. – 512 с., Т.2. – 496 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/2048828/ 

Завдання для самостійної роботи: 

Дайте письмову відповідь на наступні 

запитання (загальний обсяг 500 слів) : 

1.У чому полягає специфіка сучасного етапу 

світового політичного процесу?  

2. Дайте визначення основних форм 

світового політичного процесу?  

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf  

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін.  К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 
3. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ 

политических процессов: учеб.пособие / Э. Н. 

Ожиганов. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – 189 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/282737/  

4. Дербишайр Дж, Дербишайр Я. Политические 

системы мира: В 2-х т. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2004. Т.1. – 512 с., Т.2. – 496 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/2048828/ 

 

Тема № 2. Передумови й поширення демократії в сучасному світі. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Міжнародні відносини в історії соціально-

політичної думки.  

2. Антична та середньовічна політична думка 

Європи про міжнародні відносини.  

3. Міжнародна політика та міжнародне право у 

доробках Н. Макіавеллі, Г. Гроція,  

Т. Гоббса, І. Канта, Г. Гегеля 

4. Протистояння  марксизму та неоліберальних 

ідей. 

5. «Кінець історії» Ф.Фукуями 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Історія політичної думки: підручник: у 2-х 

т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. 

Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. 

Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – 

Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ 

початок XXI ст. ‒ 598 с 

3. Фукуяма Ф. Конец истории и последний 

https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://www.twirpx.com/file/282737/
https://www.twirpx.com/file/2048828/
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://www.twirpx.com/file/282737/
https://www.twirpx.com/file/2048828/
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf


человек. Перевод на русский язык: 

М. Б. Левин. М., 2004. Электронная 

публикация: Центр гуманитарных 

технологий.  01.10.2013. URL: 

https://gtmarket.ru/library/basis/6341 

 

4. Дудчик Ю.А. Учение Гегеля о 

национальном государстве как суверене. 

История философии, № 3, 2009. с.19-25 URL: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/

pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-

25pdf.pdf  

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Міжнародні відносини в історії соціально-

політичної думки.  

2. Антична та середньовічна політична думка 

Європи про міжнародні відносини.  

3. Міжнародна політика та міжнародне право у 

доробках Н. Макіавеллі, Г. Гроція,  

Т. Гоббса, І. Канта, Г. Гегеля 

4. Протистояння  марксизму та неоліберальних 

ідей. 

5. «Кінець історії» Ф.Фукуями 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Історія політичної думки: підручник: у 2-х 

т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. 

Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. 

Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – 

Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ 

початок XXI ст. ‒ 598 с 

3. Фукуяма Ф. Конец истории и последний 

человек. Перевод на русский язык: 

М. Б. Левин. М., 2004. Электронная 

публикация: Центр гуманитарных 

технологий.  01.10.2013. URL: 

https://gtmarket.ru/library/basis/6341 

4. Дудчик Ю.А. Учение Гегеля о 

национальном государстве как суверене. 

История философии, № 3, 2009. с.19-25 URL: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/

pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-

25pdf.pdf  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Анотування наукової статті (100-250 слів, 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

Ратніков, М. І. (2020). Теоретичний контекст 

формування ідей і поглядів н. 

Макіавеллі. Міжнародні відносини: 

теоретико-практичні аспекти, (6), 226–237. 

https://doi.org/10.31866/2616-

745x.6.2020.218793  

 

Тема № 3. Системи розвитку міжнародної політики. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Вестфальська система: причини формування, 

характеристика і основні складові.  

2. Причини, що викликали необхідність 

оновлення Вестфальської системи 

міжнародних відносин. 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

https://gtmarket.ru/library/basis/6341
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-25pdf.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-25pdf.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-25pdf.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://gtmarket.ru/library/basis/6341
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-25pdf.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-25pdf.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-25pdf.pdf
https://doi.org/10.31866/2616-745x.6.2020.218793
https://doi.org/10.31866/2616-745x.6.2020.218793
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf


3. Версальсько-вашингтонська система. 

ідеологічні, геополітичні та геоекономічні 

засади, що зумовили її утворення. 

4. Криза Версальсько-вашингтонської системи.  

5. Біполярна політична система. Ії крах. 

Наслідки 

6. Формування нового світового порядку: 

«Триполярний світ».  

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3. Ожиганов Э. Н. Стратегический анализ 

политики: Теоретические основания и 

методы: Учеб. пособие для студентов вузов/ 

Э. Н. Ожиганов. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 

272 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/217614/  

4. Хангтингтон С. Столкновение 

цивилизаций. – М.Эксмо, 2016, - 640 с. URL: 

https://gtmarket.ru/library/basis/3893  

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Вестфальська система: причини формування, 

характеристика і основні складові.  

2. Причини, що викликали необхідність 

оновлення Вестфальської системи 

міжнародних відносин. 

3. Версальсько-вашингтонська система. 

ідеологічні, геополітичні та геоекономічні 

засади, що зумовили її утворення. 

4. Криза Версальсько-вашингтонської системи.  

5. Біполярна політична система. Ії крах. 

Наслідки 

6. Формування нового світового порядку: 

«Триполярний світ». 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3. Ожиганов Э. Н. Стратегический анализ 

политики: Теоретические основания и 

методы: Учеб. пособие для студентов вузов/ 

Э. Н. Ожиганов. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 

272 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/217614/  

4. Хангтингтон С. Столкновение 

цивилизаций. – М.Эксмо, 2016, - 640 с. URL: 

https://gtmarket.ru/library/basis/3893  

Завдання для самостійної роботи: 

Розкрийте зміст феномену зіткнення 

цивілізацій, як його визначив С. Хангтінгтон.  

 

 Хангтингтон С. Столкновение цивилизаций. 

– М.Эксмо, 2016, - 640 с. URL: 

https://gtmarket.ru/library/basis/3893 

 

Тема № 4. Міжнародні міжурядові організації та їх вплив на сучасний політичний 

процес. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Ознаки та функції міжнародних 

організацій.  

2.Класифікація та характеристика:  

- Загальнополітичні організації: Організація 

Об'єднаних Націй (ООН), Ліга Арабських 

Держав (ЛАД), Організація Американських 

Держав (ОАД), Організація Африканської 

Єдності (ОАЄ), Азіатсько-Тихоокеанська 

Рада (АЗПАК);  

- Військово-політичні організації: 

1. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. 

Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. 

URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659

/1/Міжнародні%20організації.pdf 

2. Міжнародні організації: Навч. посібник/За 

ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., 

Логвінової Н.С. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2009. - 223с. URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/12345

https://www.twirpx.com/file/217614/
https://gtmarket.ru/library/basis/3893
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://www.twirpx.com/file/217614/
https://gtmarket.ru/library/basis/3893
https://gtmarket.ru/library/basis/3893
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659/1/Міжнародні%20організації.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659/1/Міжнародні%20організації.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf


Організація Північноатлантичного договору 

(НАТО), Західноєвропейський союз (ЗЄС), 

АНЗЮС тощо;  

- Міжнародні економічні об'єднання: Світова 

організація торгівлі (СОТ), Організація 

країн-експортерів нафти (ОПЕК), Організація 

чорноморського економічного 

співробітництва (ОЧЕС), НАФТА; 

 -Регіональні організації: Європейський Союз 

(ЄС), Співдружність Незалежних Держав 

(СНД), Організація за демократію та 

економічний розвиток ГУАМ (ГУАМ), 

Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ);  

- Валютно-фінансові організації: 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 

(МБРР), Міжнародний Валютний Фонд 

(МВФ). 

6789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf  

3. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7
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Семінарське заняття (2 год.): 

Ознаки та функції міжнародних організацій. 

Класифікація та характеристика.  

- Загальнополітичні організації: Організація 

Об'єднаних Націй (ООН), Ліга Арабських 

Держав (ЛАД), Організація Американських 

Держав (ОАД), Організація Африканської 

Єдності (ОАЄ), Азіатсько-Тихоокеанська 

Рада (АЗПАК);  

- Військово-політичні організації: 

Організація Північноатлантичного договору 

(НАТО), Західноєвропейський союз (ЗЄС), 

АНЗЮС тощо;  

- Міжнародні економічні об'єднання: Світова 

організація торгівлі (СОТ), Організація 

країн-експортерів нафти (ОПЕК), Організація 

чорноморського економічного 

співробітництва (ОЧЕС), НАФТА;  

 

Регіональні організації: Європейський Союз 

(ЄС), Співдружність Незалежних Держав 

(СНД), Організація за демократію та 

економічний розвиток ГУАМ (ГУАМ), 

Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ);  

- Валютно-фінансові організації: 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР), Міжнародний Валютний Фонд 

(МВФ).  

1. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. 

Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. 

URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659

/1/Міжнародні%20організації.pdf 

2. Міжнародні організації: Навч. посібник/За 

ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., 

Логвінової Н.С. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2009. - 223с. URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/12345

6789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf  

3. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Складіть таблицю присутності України в 

міжнародних організаціях (дата вступу, 

умови вступу, користь для держави) 

1. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. 

Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. 

URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659

/1/Міжнародні%20організації.pdf 

2. Міжнародні організації: Навч. посібник/За 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659/1/Міжнародні%20організації.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659/1/Міжнародні%20організації.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659/1/Міжнародні%20організації.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659/1/Міжнародні%20організації.pdf


ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., 

Логвінової Н.С. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2009. - 223с. URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/12345

6789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf  

3. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720 

 

Тема № 5. Сучасні парадигми розвитку світової політики: геополітика та 

геоекономіка. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Поняття геополітики та геоекономіки. 

2.Подібність і відмінність між даними 

теоріями.  

3.Становлення та перспективи геополітичної 

науки.  

4. Географічний детермінізм та виникнення 

геополітики.  

5.Класичні теорії геополітики. «Нові 

європейські праві» наприкінці XX в. (Ален де 

Бенуа, Жан Тіріар, Йордіс фон Лохаузен, 

Тіберіо Граціані).  

6. Геоекономіка як відображення основних 

тенденцій розвитку сучасного світу - 

всеосяжну глобалізацію.  

7. Акценти в традиційно усталених сферах, 

які становлять основу функціонування 

глобальної системи: геополітичній, 

геоекономічній і геостратегічній (воєнно-

стратегічній).  

1. Лук'янович Н.В. Геополітика: 

Підручник/За заг. ред. В. А. Михайлова; 

Відп. ред. Л.О. Тернова, С.В. Фокін. - К.: 

ЦНЛ, 2015. 367 с.. URL: 

https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopoliti

ka  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720  

3. Шидловський А.К., Півняк Г.Г., Рогоза 

М.В., Випанасенко С.І. Геоекономіка та 

геополітика України : навч. посіб.. 

Дніпропетровськ : НГУ, 2009. 282 с.  

4. Вегеш М. Геополітика в постатях і 

термінах : підручник для студентів і 

аспірантів спеціальності «Політологія» / 

М. Вегеш, М. Палінчак, В. Петрінко. – 

Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 

2020.  786 с. URL: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3

1364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3

%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9

F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1

%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%2

0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%

96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%9

3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0

%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%

D0%B0.pdf  

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopolitika
https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopolitika
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


Семінарське заняття ( год.): 

1. Поняття геополітики та геоекономіки. 

2.Подібність і відмінність між даними 

теоріями.  

3.Становлення та перспективи геополітичної 

науки.  

4. Географічний детермінізм та виникнення 

геополітики.  

5.Класичні теорії геополітики. «Нові 

європейські праві» наприкінці XX в. (Ален де 

Бенуа, Жан Тіріар, Йордіс фон Лохаузен, 

Тіберіо Граціані).  

6. Геоекономіка як відображення основних 

тенденцій розвитку сучасного світу - 

всеосяжну глобалізацію.  

7. Акценти в традиційно усталених сферах, 

які становлять основу функціонування 

глобальної системи: геополітичній, 

геоекономічній і геостратегічній (воєнно-

стратегічній). 

1. Лук'янович Н.В. Геополітика: 

Підручник/За заг. ред. В. А. Михайлова; 

Відп. ред. Л.О. Тернова, С.В. Фокін. - К.: 

ЦНЛ, 2015. 367 с.. URL: 

https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopoliti

ka  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720  

3. Шидловський А.К., Півняк Г.Г., Рогоза 

М.В., Випанасенко С.І. Геоекономіка та 

геополітика України : навч. посіб.. 

Дніпропетровськ : НГУ, 2009. 282 с.  

4. Вегеш М. Геополітика в постатях і 

термінах : підручник для студентів і 

аспірантів спеціальності «Політологія» / 

М. Вегеш, М. Палінчак, В. Петрінко. – 

Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 

2020. – 786 с. URL: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3

1364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3

%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9

F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1

%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%2

0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%

96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%9

3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0

%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%

D0%B0.pdf  

Завдання для самостійної роботи:  

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

Чупрій Л. Особливості становлення 

геополітичної суб’єктності України в умовах 

глобалізації. ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ , № 2(25), 2020.   

URL: 

http://geopolitics-of-

ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899  

 

Тема № 6. Сутність безпеки. Наукові школи про безпеку і загрози людству. Система 

міжнародної безпеки. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Поняття національної безпеки у 

міжнародних відносинах.  

2.Світова і національна безпека: взаємотяжіння 

і взаємопротистояння.  

3.Система світової безпеки: розроблення та 

спроби реалізації.  

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopolitika
https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopolitika
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/issue/view/13660
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf


4. Концепції «зіткнення цивілізацій» С. 

Хантігтона і «кінця історії» Ф. Фукуями.  

5.Місце і роль України у світових 

геополітичних процесах. 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3.Потєхін О. В., Тодоров І. Я. Глобалізація 

систем безпеки. Навчальний 

посібник.Донецьк, 2011. 248 с. URL: 

http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibn

yk.pdf  

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Поняття національної безпеки у 

міжнародних відносинах.  

2.Світова і національна безпека: взаємотяжіння 

і взаємопротистояння.  

3.Система світової безпеки: розроблення та 

спроби реалізації.  

4. Концепції «зіткнення цивілізацій» С. 

Хантігтона і «кінця історії» Ф. Фукуями.  

5.Місце і роль України у світових 

геополітичних процесах. 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3.Потєхін О. В., Тодоров І. Я. Глобалізація 

систем безпеки. Навчальний 

посібник.Донецьк, 2011. 248 с. URL: 

http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibn

yk.pdf  

Завдання для самостійної роботи: 

Напишіть особисті думки стосовно наданої 

статті (вимоги: обсяг 500 слів, відсутність 

плагіату) 

Андреас Умланд. Велика геополітика: Яке 

місце посяде Україна на європейській карті. 

Шість варіантів. URL: 

https://voxukraine.org/velika-geopolitika-yake-

mistse-posyade-ukrayina-na-yevropejskij-karti-

shist-variantiv/  

 

Тема № 7. «Гарячі» точки сучасного світу. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Війна в Україні 

2.Американо-афганська кампанія 

3. Прояви сепаратизму в Європі: Іспанія, 

Франція, Румунія, Італія 

4.Війна з «Ісламською державою» та 

міжнародним тероризмом.  

5.Дестабілізація по всій Африці, посилення 

ісламських радикалів. Палестина та Ізраїль. 

Лівія.  

6.Торгівельна війна між США та КНР.  

7.Зростання націоналізму в країнах Південно-

Східної Азії.  

8.Економічні кризи в Мексиці та Венесуелі.  

9. Вихід Британії з Євросоюзу. 

1.Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., 

Скубій І. В. Політологія: підручник. — 

Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 

2017. — 180с. URL: 

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/1234567

89/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf 

2.Халіков Р.Х. Гарячі точки сучасного світу: 

спільне та відмінне в ситуаціях навколо 

«Ісламської держави»та самопроголошених 

республік Донбасу. Український інститут 

стратегій глобального розвитку. 25.08.2015. URL: 

https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasno

go_svtu-

_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slams

ko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_d

onbasu.html  

3. Бондаренко О. Г., Бондаренко Я. О. 

Динаміка міжнародних конфліктів та роль 

стратегічних комунікацій у їх врегулюванні. 

http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
https://voxukraine.org/velika-geopolitika-yake-mistse-posyade-ukrayina-na-yevropejskij-karti-shist-variantiv/
https://voxukraine.org/velika-geopolitika-yake-mistse-posyade-ukrayina-na-yevropejskij-karti-shist-variantiv/
https://voxukraine.org/velika-geopolitika-yake-mistse-posyade-ukrayina-na-yevropejskij-karti-shist-variantiv/
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html


Державне управління: удосконалення та 

розвиток. 2020. № 10. – URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793  

 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Війна в Україні 

2.Американо-афганська кампанія 

3. Прояви сепаратизму в Європі: Іспанія, 

Франція, Румунія, Італія 

4.Війна з «Ісламською державою» та 

міжнародним тероризмом.  

5.Дестабілізація по всій Африці, посилення 

ісламських радикалів. Палестина та Ізраїль. 

Лівія.  

6.Торгівельна війна між США та КНР.  

7.Зростання націоналізму в країнах Південно-

Східної Азії.  

8.Економічні кризи в Мексиці та Венесуелі.  

9. Вихід Британії з Євросоюзу. 

1.Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., 

Скубій І. В. Політологія: підручник. — 

Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 

2017. — 180с. URL: 

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/1234567

89/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf 

2.Халіков Р.Х. Гарячі точки сучасного світу: 

спільне та відмінне в ситуаціях навколо 

«Ісламської держави»та самопроголошених 

республік Донбасу. Український інститут 

стратегій глобального розвитку. 25.08.2015. URL: 

https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasno

go_svtu-

_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slams

ko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_d

onbasu.html  

3. Бондаренко О. Г., Бондаренко Я. О. 

Динаміка міжнародних конфліктів та роль 

стратегічних комунікацій у їх врегулюванні. 

Державне управління: удосконалення та 

розвиток. 2020. № 10. – URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробіть ретельний аналіз однієї з «гарячих 

точок» світу, викладіть інформацію у формі 

тез.  

1.Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., 

Скубій І. В. Політологія: підручник. — 

Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 

2017. — 180с. URL: 

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/1234567

89/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf 

2.Халіков Р.Х. Гарячі точки сучасного світу: 

спільне та відмінне в ситуаціях навколо 

«Ісламської держави»та самопроголошених 

республік Донбасу. Український інститут 

стратегій глобального розвитку. 25.08.2015. URL: 

https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasno

go_svtu-

_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slams

ko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_d

onbasu.html  

3. Бондаренко О. Г., Бондаренко Я. О. 

Динаміка міжнародних конфліктів та роль 

стратегічних комунікацій у їх врегулюванні. 

Державне управління: удосконалення та 

розвиток. 2020. № 10. – URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793  

 

 

Тема № 8. Глобалістика та передумови її виникнення. 
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http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793


Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1.Поняття глобалістики та її основні напрями.  

2.Теоретичні передумови виникнення 

глобалістики:  

1) холізм та образ єдиного взаємопов'язаного 

світу, так званої «нерозривної єдності»;  

2) ідеї постмодернізму щодо множинного 

розмаїття світу, принцип «усе є усьому» (Ж. 

Ліотар);  

3) світо-системний підхід, або розгляд світу як 

деякої цілісності.. 
 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3.Потєхін О. В., Тодоров І. Я. Глобалізація 

систем безпеки. Навчальний 

посібник.Донецьк, 2011. 248 с. URL: 

http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibny

k.pdf 

4. Чупрій Л. Особливості становлення 

геополітичної суб’єктності України в умовах 

глобалізації. ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ , № 2(25), 2020.   

URL: 

http://geopolitics-of-

ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899 

Семінарське заняття (2 год.): 
1.Поняття глобалістики та її основні напрями. 

2. Концепція глобалістики Р. Робертсона, 

3. Концепція світової (ойкуменічної) 

загальнолюдської чи інформаційної цивілізації 

4. Концепція громадянського суспільства, 

збільшеного до планетарного масштабу.  

5.Основоположники світосистемного підходу 

Бродель та І. Валлерстайн.  

6.Теоретичні передумови виникнення 

глобалістики: 1) холізм та образ єдиного 

взаємопов'язаного світу, так званої 

«нерозривної єдності»; 2) ідеї постмодернізму 

щодо множинного розмаїття світу, принцип 

«усе є усьому» (Ж. Ліотар), заперечення 

жорстких меж у структурі світового порядку; 

3) світо-системний підхід, або розгляд світу як 

деякої цілісності.. 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3.Потєхін О. В., Тодоров І. Я. Глобалізація 

систем безпеки. Навчальний 

посібник.Донецьк, 2011. 248 с. URL: 

http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibny

k.pdf 

4. Чупрій Л. Особливості становлення 

геополітичної суб’єктності України в умовах 

глобалізації. ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ , № 2(25), 2020.   

URL: 

http://geopolitics-of-

ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899 

Завдання для самостійної роботи: 

Напишіть есе на тему: 
«Чи існує загроза правам людини в умовах 

глобалізації?» (вимоги: від 500 до 800 слів, 

відсутність плагіату)  

 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/issue/view/13660
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/issue/view/13660
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
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2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3.Потєхін О. В., Тодоров І. Я. Глобалізація 

систем безпеки. Навчальний 

посібник.Донецьк, 2011. 248 с. URL: 

http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibny

k.pdf 

4. Чупрій Л. Особливості становлення 

геополітичної суб’єктності України в умовах 

глобалізації. ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ , № 2(25), 2020.   

URL: 

http://geopolitics-of-

ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899 

 

Тема № 9. Глобальні загрози людству, пошуки заходів щодо їх протистояння. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Основні загрози людству: екологічні, 

демографічні проблеми; загроза голоду, 

хвороб, деградації оточуючого середовища і 

соціуму.  

2.Запобігання загрозам, запобігання війні: 

засоби та їх реалізація (К. Клаузевіц, У. Райт). 

3. Категорії і поняття проявів всезагальних 

загроз.  

4.Теорії протистояння загрозам, поняття і 

сутність превентивної дипломатії.  

5.Утворення узагальнюючої системи 

протистояння загрозам. 

1. Книш Мирослава Глобальні проблеми 

людства : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. — 330  

2. Антипенко І. Загрози і виклики сучасних 

глобалізаційних процесів для національних 

держав: до проблеми державного управління 

політичними ризиками. Актуальні проблеми 

державного управління, № 1(57), 2020. URL: 

http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/141  

3.Птащенко О. В. Глобальні проблеми 

людства: стан і перспективи вирішення / О. 

В. Птащенко, Д. Є. Архипова // Бізнес 

Інформ. ‒ 2020. ‒ №10. ‒ C. URL: 478–484. 

http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789

/26026 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

 1.Основні загрози людству: екологічні, 

демографічні проблеми; загроза голоду, 

хвороб, деградації оточуючого середовища і 

соціуму.  

2.Запобігання загрозам, запобігання війні: 

засоби та їх реалізація (К. Клаузевіц, У. Райт). 

3. Категорії і поняття проявів всезагальних 

загроз.  

4.Теорії протистояння загрозам, поняття і 

сутність превентивної дипломатії.  

5.Утворення узагальнюючої системи 

протистояння загрозам. 

1. Книш Мирослава Глобальні проблеми 

людства : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. — 330  

2. Антипенко І. Загрози і виклики сучасних 

глобалізаційних процесів для національних 

держав: до проблеми державного управління 

політичними ризиками. Актуальні проблеми 

державного управління, № 1(57), 2020. URL: 

http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/141  

3.Птащенко О. В. Глобальні проблеми 

людства: стан і перспективи вирішення / О. 

В. Птащенко, Д. Є. Архипова // Бізнес 

Інформ. ‒ 2020. ‒ №10. ‒ C. URL: 478–484. 

http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789

/26026 
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Завдання для самостійної роботи: 

Проаналізуйте фактори, що сприяють 

формуванню особливостей глобалізації в 

умовах ХХІ ст . 

1. Книш Мирослава Глобальні проблеми 

людства : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. — 330  

2. Антипенко І. Загрози і виклики сучасних 

глобалізаційних процесів для національних 

держав: до проблеми державного управління 

політичними ризиками. Актуальні проблеми 

державного управління, № 1(57), 2020. URL: 

http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/141  

3.Птащенко О. В. Глобальні проблеми 

людства: стан і перспективи вирішення / О. 

В. Птащенко, Д. Є. Архипова // Бізнес 

Інформ. ‒ 2020. ‒ №10. ‒ C. URL: 478–484. 

http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789

/26026 

 

 

Тема № 10. Пакс-американа та інтеграція по-європейськи 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1.Монополярність, біполярність та 

триполярність  у світовій політиці та їх 

наслідки. 

2.Формування нових центрів сили.  

3. Пакс-американа у дослідженнях 

американських і європейських політологів  

(З. Бжезинського, Г. Кісінджера, М. Каплана, 

О. Генрі, М. Хааса, К. Уолта, Й. Галтунга та 

ін.). 

4.Європейський інтеграційний процес: 

становлення і перспективи розвитку. 

1. Європейська інтеграція : навч. посібник. 

За ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко. К. : 

«Центр учбової літератури», 2018. 344 с. 

URL: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pd

f  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720 

3. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

 

Лекція (2 год.): 
1.Монополярність, біполярність та 

триполярність  у світовій політиці та їх 

наслідки. 

2.Формування нових центрів сили.  

3. Пакс-американа у дослідженнях 

американських і європейських політологів  

(З. Бжезинського, Г. Кісінджера, М. Каплана, 

О. Генрі, М. Хааса, К. Уолта, Й. Галтунга та 

ін.). 

4.Європейський інтеграційний процес: 

становлення і перспективи розвитку. 

1. Європейська інтеграція : навч. посібник. 

За ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко. К. : 

«Центр учбової літератури», 2018. 344 с. 

URL: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pd

f  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

http://ap.kh.ua/index.php/apdu/issue/view/14
http://ap.kh.ua/index.php/apdu/issue/view/14
http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/141
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26026
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26026
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
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3. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

Баталов, О. А. (2021). Вплив довіри та 

недовіри на міжнародні відносини. Вісник 

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання 

політології&quot;, 39, 88-92. 

https://doi.org/10.26565/2220-8089-2021-39-11  

 

Тема 11. Місце і роль України в сучасній світовій політичній системі 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1.Теорії розвитку міждержавних відносин. 

2. Моделювання системи міжнародної 

політики.  

3.Україна як об’єкт-суб’єкт міжнародного 

права.  

4. Поняття і характеристика стратегічного 

партнерства.  

5.Базисні цінності та їх роль у розвитку 

стабільності світової політичної системи. 

6.Європейський вибір України: бажане і 

реальне. 

1. Європейська інтеграція : навч. посібник. 

За ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко. К. : 

«Центр учбової літератури», 2018. 344 с. 

URL: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pd

f  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720 

3. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

4. Чекаленко Л.Д. Зміна парадигми 

стратегічного партнерства. Інститут 

всесвітньої історії НАН України. URL: 
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-

stratehichnoho-partnerstva.html  

Семінарське заняття (2 год.): 
1.Теорії розвитку міждержавних відносин. 

2. Моделювання системи міжнародної 

політики.  

3.Україна як об’єкт-суб’єкт міжнародного 

права.  

4. Поняття і характеристика стратегічного 

партнерства.  

5.Базисні цінності та їх роль у розвитку 

стабільності світової політичної системи. 

1. Європейська інтеграція : навч. посібник. 

За ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко. К. : 

«Центр учбової літератури», 2018. 344 с. 

URL: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pd

f  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://doi.org/10.26565/2220-8089-2021-39-11
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-stratehichnoho-partnerstva.html
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-stratehichnoho-partnerstva.html
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf


6.Європейський вибір України: бажане і 

реальне. 
Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720 

3. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

4. Чекаленко Л.Д. Зміна парадигми 

стратегічного партнерства. Інститут 

всесвітньої історії НАН України. URL: 
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-

stratehichnoho-partnerstva.html  

Завдання для самостійної роботи: 

Анотування статті (100-250 слів; додаткові 

вимоги: відсутність плагіату, особисті 

підсумки) 

Голобородько Я. Інтеграція України в ЄС: 

плюси і мінуси. Сайт 24 каналу.10.0602020.  

URL: https://24tv.ua/integratsiya-ukrayini-v-

yes-shho-tse-plyusi-ta-minusi_n1357884  

 

Заочна форма навчання: 
 

Тема № 1. Міжнародна політика: суть, цілі, функції 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Суть міжнародної політики.  

2. Форми та принципи міжнародної політики  

3. Структура і закони розвитку світового 

політичного процесу.  

4. Міжнародні відносини як політичний процес 

— наукова парадигма політології міжнародних 

відносин.  

5. Система категорій, що відображають 

міжнародну політику та міжнародні відносини 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf  

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін.  К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 
3. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ 

политических процессов: учеб.пособие / Э. Н. 

Ожиганов. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – 189 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/282737/  

4. Дербишайр Дж, Дербишайр Я. Политические 

системы мира: В 2-х т. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2004. Т.1. – 512 с., Т.2. – 496 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/2048828/ 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Суть міжнародної політики.  

2. Форми та принципи міжнародної політики  

3. Структура і закони розвитку світового 

політичного процесу.  

4. Міжнародні відносини як політичний процес 

— наукова парадигма політології міжнародних 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf  

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-stratehichnoho-partnerstva.html
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-stratehichnoho-partnerstva.html
https://24tv.ua/integratsiya-ukrayini-v-yes-shho-tse-plyusi-ta-minusi_n1357884
https://24tv.ua/integratsiya-ukrayini-v-yes-shho-tse-plyusi-ta-minusi_n1357884
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://www.twirpx.com/file/282737/
https://www.twirpx.com/file/2048828/
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf


відносин.  

5. Система категорій, що відображають 

міжнародну політику та міжнародні відносини 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін.  К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 
3. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ 

политических процессов: учеб.пособие / Э. Н. 

Ожиганов. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – 189 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/282737/  

4. Дербишайр Дж, Дербишайр Я. Политические 

системы мира: В 2-х т. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2004. Т.1. – 512 с., Т.2. – 496 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/2048828/ 

Завдання для самостійної роботи: 

Дайте письмову відповідь на наступні 

запитання (загальний обсяг 500 слів) : 

1.У чому полягає специфіка сучасного етапу 

світового політичного процесу?  

2. Дайте визначення основних форм 

світового політичного процесу?  

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf  

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін.  К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 
3. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ 

политических процессов: учеб.пособие / Э. Н. 

Ожиганов. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – 189 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/282737/  

4. Дербишайр Дж, Дербишайр Я. Политические 

системы мира: В 2-х т. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2004. Т.1. – 512 с., Т.2. – 496 с. 

URL: https://www.twirpx.com/file/2048828/ 

 

Тема № 2. Передумови й поширення демократії в сучасному світі. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

не передбачено  робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

не передбачено  робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Міжнародні відносини в історії соціально-

політичної думки.  

2. Антична та середньовічна політична думка 

Європи про міжнародні відносини.  

3. Міжнародна політика та міжнародне право у 

доробках Н. Макіавеллі, Г. Гроція,  

Т. Гоббса, І. Канта, Г. Гегеля 

4. Протистояння  марксизму та неоліберальних 

ідей. 

2. 5. «Кінець історії» Ф.Фукуями 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Історія політичної думки: підручник: у 2-х 

т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. 

Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. 

Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – 

Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ 

початок XXI ст. ‒ 598 с 

3. Фукуяма Ф. Конец истории и последний 

человек. Перевод на русский язык: 

https://www.twirpx.com/file/282737/
https://www.twirpx.com/file/2048828/
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://www.twirpx.com/file/282737/
https://www.twirpx.com/file/2048828/
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf


М. Б. Левин. М., 2004. Электронная 

публикация: Центр гуманитарных 

технологий.  01.10.2013. URL: 

https://gtmarket.ru/library/basis/6341 

4. Дудчик Ю.А. Учение Гегеля о 

национальном государстве как суверене. 

История философии, № 3, 2009. с.19-25 URL: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/

pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-

25pdf.pdf  

 

Тема № 3. Системи розвитку міжнародної політики. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Вестфальська система: причини 

формування, характеристика і основні 

складові.  

2. Причини, що викликали необхідність 

оновлення Вестфальської системи 

міжнародних відносин. 

3. Версальсько-вашингтонська система. 

ідеологічні, геополітичні та геоекономічні 

засади, що зумовили її утворення. 

4. Криза Версальсько-вашингтонської 

системи.  

5. Біполярна політична система. Ії крах. 

Наслідки 

6. Формування нового світового порядку: 

«Триполярний світ».  

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3. Ожиганов Э. Н. Стратегический анализ 

политики: Теоретические основания и 

методы: Учеб. пособие для студентов вузов/ 

Э. Н. Ожиганов. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 

272 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/217614/  

4. Хангтингтон С. Столкновение 

цивилизаций. – М.Эксмо, 2016, - 640 с. URL: 

https://gtmarket.ru/library/basis/3893  

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Вестфальська система: причини 

формування, характеристика і основні 

складові.  

2. Причини, що викликали необхідність 

оновлення Вестфальської системи 

міжнародних відносин. 

3. Версальсько-вашингтонська система. 

ідеологічні, геополітичні та геоекономічні 

засади, що зумовили її утворення. 

4. Криза Версальсько-вашингтонської 

системи.  

5. Біполярна політична система. Ії крах. 

Наслідки 

6. Формування нового світового порядку: 

«Триполярний світ». 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3. Ожиганов Э. Н. Стратегический анализ 

политики: Теоретические основания и 

методы: Учеб. пособие для студентов вузов/ 

Э. Н. Ожиганов. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 

272 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/217614/  

4. Хангтингтон С. Столкновение 

цивилизаций. – М.Эксмо, 2016, - 640 с. URL: 

https://gtmarket.ru/library/basis/3893  

https://gtmarket.ru/library/basis/6341
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-25pdf.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-25pdf.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/8181/1/pages%20from%20ph%26ss_2009-3.%2019-25pdf.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://www.twirpx.com/file/217614/
https://gtmarket.ru/library/basis/3893
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://www.twirpx.com/file/217614/
https://gtmarket.ru/library/basis/3893


Завдання для самостійної роботи: 

Розкрийте зміст феномену зіткнення 

цивілізацій, як його визначив С. Хангтінгтон.  

 

 Хангтингтон С. Столкновение цивилизаций. 

– М.Эксмо, 2016, - 640 с. URL: 

https://gtmarket.ru/library/basis/3893 

 

Тема № 4. Міжнародні міжурядові організації та їх вплив на сучасний політичний 

процес. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

не передбачено  робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

 не передбачено  робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

2. Складіть таблицю присутності України в 

міжнародних організаціях (дата вступу, 

умови вступу, користь для держави) 

1. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. 

Міжнародні організації. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. 

URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659

/1/Міжнародні%20організації.pdf 

2. Міжнародні організації: Навч. посібник/За 

ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., 

Логвінової Н.С. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2009. - 223с. URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/12345

6789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf  

3. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7
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Тема № 5. Сучасні парадигми розвитку світової політики: геополітика та 

геоекономіка. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Поняття геополітики та геоекономіки. 

2.Подібність і відмінність між даними 

теоріями.  

3.Становлення та перспективи геополітичної 

науки.  

4. Географічний детермінізм та виникнення 

геополітики.  

5.Класичні теорії геополітики. «Нові 

європейські праві» наприкінці XX в. (Ален де 

Бенуа, Жан Тіріар, Йордіс фон Лохаузен, 

Тіберіо Граціані).  

6. Геоекономіка як відображення основних 

1. Лук'янович Н.В. Геополітика: 

Підручник/За заг. ред. В. А. Михайлова; 

Відп. ред. Л.О. Тернова, С.В. Фокін. - К.: 

ЦНЛ, 2015. 367 с.. URL: 

https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopoliti

ka  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720  

https://gtmarket.ru/library/basis/3893
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659/1/Міжнародні%20організації.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/659/1/Міжнародні%20організації.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1364/1/Міжнародні%20організації.pdf
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopolitika
https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopolitika
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720


тенденцій розвитку сучасного світу - 

всеосяжну глобалізацію.  

7. Акценти в традиційно усталених сферах, 

які становлять основу функціонування 

глобальної системи: геополітичній, 

геоекономічній і геостратегічній (воєнно-

стратегічній).  

3. Шидловський А.К., Півняк Г.Г., Рогоза 

М.В., Випанасенко С.І. Геоекономіка та 

геополітика України : навч. посіб.. 

Дніпропетровськ : НГУ, 2009. 282 с.  

4. Вегеш М. Геополітика в постатях і 

термінах : підручник для студентів і 

аспірантів спеціальності «Політологія» / 

М. Вегеш, М. Палінчак, В. Петрінко. – 

Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 

2020.  786 с. URL: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3

1364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3

%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9

F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1

%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%2

0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%

96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%9

3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0

%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%

D0%B0.pdf  

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Поняття геополітики та геоекономіки. 

2.Подібність і відмінність між даними 

теоріями.  

3.Становлення та перспективи геополітичної 

науки.  

4. Географічний детермінізм та виникнення 

геополітики.  

5.Класичні теорії геополітики. «Нові 

європейські праві» наприкінці XX в. (Ален де 

Бенуа, Жан Тіріар, Йордіс фон Лохаузен, 

Тіберіо Граціані).  

6. Геоекономіка як відображення основних 

тенденцій розвитку сучасного світу - 

всеосяжну глобалізацію.  

7. Акценти в традиційно усталених сферах, 

які становлять основу функціонування 

глобальної системи: геополітичній, 

геоекономічній і геостратегічній (воєнно-

стратегічній). 

1. Лук'янович Н.В. Геополітика: 

Підручник/За заг. ред. В. А. Михайлова; 

Відп. ред. Л.О. Тернова, С.В. Фокін. - К.: 

ЦНЛ, 2015. 367 с.. URL: 

https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopoliti

ka  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7
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3. Шидловський А.К., Півняк Г.Г., Рогоза 

М.В., Випанасенко С.І. Геоекономіка та 

геополітика України : навч. посіб.. 

Дніпропетровськ : НГУ, 2009. 282 с.  

4. Вегеш М. Геополітика в постатях і 

термінах : підручник для студентів і 

аспірантів спеціальності «Політологія» / 

М. Вегеш, М. Палінчак, В. Петрінко. – 

Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 

2020. – 786 с. URL: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3

1364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3

%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9

F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1

%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%2

0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%

96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%9

3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0

%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopolitika
https://stud.com.ua/28172/politologiya/geopolitika
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


D0%B0.pdf  

 

Завдання для самостійної роботи:  

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

Чупрій Л. Особливості становлення 

геополітичної суб’єктності України в умовах 

глобалізації. Геополітика україни: історія і 

сучасність , № 2(25), 2020.   URL: 

http://geopolitics-of-

ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899  

 

Тема № 6. Сутність безпеки. Наукові школи про безпеку і загрози людству. Система 

міжнародної безпеки. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

не передбачено  робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

не передбачено  робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Поняття національної безпеки у 

міжнародних відносинах.  

2.Світова і національна безпека: 

взаємотяжіння і взаємопротистояння.  

3.Система світової безпеки: розроблення та 

спроби реалізації.  

4. Концепції «зіткнення цивілізацій» С. 

Хантігтона і «кінця історії» Ф. Фукуями.  

5.Місце і роль України у світових 

геополітичних процесах. 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3.Потєхін О. В., Тодоров І. Я. Глобалізація 

систем безпеки. Навчальний 

посібник.Донецьк, 2011. 248 с. URL: 

http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibn

yk.pdf  

4. Андреас Умланд. Велика геополітика: Яке 

місце посяде Україна на європейській карті. 

Шість варіантів. URL: 

https://voxukraine.org/velika-geopolitika-yake-

mistse-posyade-ukrayina-na-yevropejskij-karti-

shist-variantiv/ 

 

Тема № 7. «Гарячі» точки сучасного світу. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Війна в Україні 

2.Американо-афганська кампанія 

3. Прояви сепаратизму в Європі: Іспанія, 

Франція, Румунія, Італія 

4.Війна з «Ісламською державою» та 

1.Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., 

Скубій І. В. Політологія: підручник. — 

Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 

2017. — 180с. URL: 

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/1234567

89/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31364/1/%D0%9C.%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%88%2C%20%D0%9C.%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/issue/view/13660
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
https://voxukraine.org/velika-geopolitika-yake-mistse-posyade-ukrayina-na-yevropejskij-karti-shist-variantiv/
https://voxukraine.org/velika-geopolitika-yake-mistse-posyade-ukrayina-na-yevropejskij-karti-shist-variantiv/
https://voxukraine.org/velika-geopolitika-yake-mistse-posyade-ukrayina-na-yevropejskij-karti-shist-variantiv/
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf


міжнародним тероризмом.  

5.Дестабілізація по всій Африці, посилення 

ісламських радикалів. Палестина та Ізраїль. 

Лівія.  

6.Торгівельна війна між США та КНР.  

7.Зростання націоналізму в країнах 

Південно-Східної Азії.  

8.Економічні кризи в Мексиці та Венесуелі.  

9. Вихід Британії з Євросоюзу. 

2.Халіков Р.Х. Гарячі точки сучасного світу: 

спільне та відмінне в ситуаціях навколо 

«Ісламської держави»та самопроголошених 

республік Донбасу. Український інститут 

стратегій глобального розвитку. 25.08.2015. URL: 

https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasno

go_svtu-

_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slams

ko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_d

onbasu.html  

3. Бондаренко О. Г., Бондаренко Я. О. 

Динаміка міжнародних конфліктів та роль 

стратегічних комунікацій у їх врегулюванні. 

Державне управління: удосконалення та 

розвиток. 2020. № 10. – URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793  

 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Війна в Україні 

2.Американо-афганська кампанія 

3. Прояви сепаратизму в Європі: Іспанія, 

Франція, Румунія, Італія 

4.Війна з «Ісламською державою» та 

міжнародним тероризмом.  

5.Дестабілізація по всій Африці, посилення 

ісламських радикалів. Палестина та Ізраїль. 

Лівія.  

6.Торгівельна війна між США та КНР.  

7.Зростання націоналізму в країнах 

Південно-Східної Азії.  

8.Економічні кризи в Мексиці та Венесуелі.  

9. Вихід Британії з Євросоюзу. 

1.Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., 

Скубій І. В. Політологія: підручник. — 

Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 

2017. — 180с. URL: 

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/1234567

89/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf 

2.Халіков Р.Х. Гарячі точки сучасного світу: 

спільне та відмінне в ситуаціях навколо 

«Ісламської держави»та самопроголошених 

республік Донбасу. Український інститут 

стратегій глобального розвитку. 25.08.2015. URL: 

https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasno

go_svtu-

_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slams

ko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_d

onbasu.html  

3. Бондаренко О. Г., Бондаренко Я. О. 

Динаміка міжнародних конфліктів та роль 

стратегічних комунікацій у їх врегулюванні. 

Державне управління: удосконалення та 

розвиток. 2020. № 10. – URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробіть ретельний аналіз однієї з «гарячих 

точок» світу, викладіть інформацію у формі 

тез.  

1.Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., 

Скубій І. В. Політологія: підручник. — 

Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 

2017. — 180с. URL: 

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/1234567

89/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf 

2.Халіков Р.Х. Гарячі точки сучасного світу: 

спільне та відмінне в ситуаціях навколо 

«Ісламської держави»та самопроголошених 

республік Донбасу. Український інститут 

стратегій глобального розвитку. 25.08.2015. URL: 

https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasno

https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/714/1/Політологія%20Воронянський.pdf
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html


go_svtu-

_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slams

ko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_d

onbasu.html  

3. Бондаренко О. Г., Бондаренко Я. О. 

Динаміка міжнародних конфліктів та роль 

стратегічних комунікацій у їх врегулюванні. 

Державне управління: удосконалення та 

розвиток. 2020. № 10. – URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793  

 

 

Тема № 8. Глобалістика та передумови її виникнення. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (-год.): 

не передбачено  робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

не передбачено  робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 
1.Поняття глобалістики та її основні напрями. 

2. Концепція глобалістики Р. Робертсона, 

3. Концепція світової (ойкуменічної) 

загальнолюдської чи інформаційної цивілізації 

4. Концепція громадянського суспільства, 

збільшеного до планетарного масштабу.  

5.Основоположники світосистемного підходу 

Бродель та І. Валлерстайн.  

6.Теоретичні передумови виникнення 

глобалістики: 1) холізм та образ єдиного 

взаємопов'язаного світу, так званої 

«нерозривної єдності»; 2) ідеї постмодернізму 

щодо множинного розмаїття світу, принцип 

«усе є усьому» (Ж. Ліотар), заперечення 

жорстких меж у структурі світового порядку; 

3) світо-системний підхід, або розгляд світу як 

деякої цілісності.. 

1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

2. Міжнародні відносини та світова політика: 

підручник / В. А. Манжола, В. Ю. 

Крушинський, С. П. Галака та ін. – К. : 

Знання, 2014. – 662 с. 

3.Потєхін О. В., Тодоров І. Я. Глобалізація 

систем безпеки. Навчальний 

посібник.Донецьк, 2011. 248 с. URL: 

http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibny

k.pdf 

4. Чупрій Л. Особливості становлення 

геополітичної суб’єктності України в умовах 

глобалізації. ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ , № 2(25), 2020.   

URL: 

http://geopolitics-of-

ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899 

 

Тема № 9. Глобальні загрози людству, пошуки заходів щодо їх протистояння. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1.Основні загрози людству: екологічні, 

демографічні проблеми; загроза голоду, 

хвороб, деградації оточуючого середовища і 

соціуму.  

1. Книш Мирослава Глобальні проблеми 

людства : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. — 330  

2. Антипенко І. Загрози і виклики сучасних 

глобалізаційних процесів для національних 

https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
https://uisgda.com/ua/garyach_tochki_suchasnogo_svtu-_splne_ta_vdmnne_v_situacyah_navkolo_slamsko_derzhavi_ta_samoprogoloshenih_respublk_donbasu.html
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
http://kul.kiev.ua/images/glob_bezpeky_posibnyk.pdf
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/issue/view/13660
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899
http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/227899


2.Запобігання загрозам, запобігання війні: 

засоби та їх реалізація (К. Клаузевіц, У. Райт). 

3. Категорії і поняття проявів всезагальних 

загроз.  

4.Теорії протистояння загрозам, поняття і 

сутність превентивної дипломатії.  

5.Утворення узагальнюючої системи 

протистояння загрозам. 

держав: до проблеми державного управління 

політичними ризиками. Актуальні проблеми 

державного управління, № 1(57), 2020. URL: 

http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/141  

3.Птащенко О. В. Глобальні проблеми 

людства: стан і перспективи вирішення / О. 

В. Птащенко, Д. Є. Архипова // Бізнес 

Інформ. ‒ 2020. ‒ №10. ‒ C. URL: 478–484. 

http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789

/26026 

Семінарське заняття (1 год.): 

 1.Основні загрози людству: екологічні, 

демографічні проблеми; загроза голоду, 

хвороб, деградації оточуючого середовища і 

соціуму.  

2.Запобігання загрозам, запобігання війні: 

засоби та їх реалізація (К. Клаузевіц, У. Райт). 

3. Категорії і поняття проявів всезагальних 

загроз.  

4.Теорії протистояння загрозам, поняття і 

сутність превентивної дипломатії.  

5.Утворення узагальнюючої системи 

протистояння загрозам. 

1. Книш Мирослава Глобальні проблеми 

людства : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. — 330  

2. Антипенко І. Загрози і виклики сучасних 

глобалізаційних процесів для національних 

держав: до проблеми державного управління 

політичними ризиками. Актуальні проблеми 

державного управління, № 1(57), 2020. URL: 

http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/141  

3.Птащенко О. В. Глобальні проблеми 

людства: стан і перспективи вирішення / О. 

В. Птащенко, Д. Є. Архипова // Бізнес 

Інформ. ‒ 2020. ‒ №10. ‒ C. URL: 478–484. 

http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789

/26026 

Завдання для самостійної роботи: 

Проаналізуйте фактори, що сприяють 

формуванню особливостей глобалізації в 

умовах ХХІ ст . 

1. Книш Мирослава Глобальні проблеми 

людства : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. — 330  

2. Антипенко І. Загрози і виклики сучасних 

глобалізаційних процесів для національних 

держав: до проблеми державного управління 

політичними ризиками. Актуальні проблеми 

державного управління, № 1(57), 2020. URL: 

http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/141  

3.Птащенко О. В. Глобальні проблеми 

людства: стан і перспективи вирішення / О. 

В. Птащенко, Д. Є. Архипова // Бізнес 

Інформ. ‒ 2020. ‒ №10. ‒ C. URL: 478–484. 

http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789

/26026 

 

 

Тема № 10. Пакс-американа та інтеграція по-європейськи 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

не передбачено  робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

не передбачено  робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

http://ap.kh.ua/index.php/apdu/issue/view/14
http://ap.kh.ua/index.php/apdu/issue/view/14
http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/141
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26026
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26026
http://ap.kh.ua/index.php/apdu/issue/view/14
http://ap.kh.ua/index.php/apdu/issue/view/14
http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/141
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26026
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26026
http://ap.kh.ua/index.php/apdu/issue/view/14
http://ap.kh.ua/index.php/apdu/issue/view/14
http://ap.kh.ua/index.php/apdu/article/view/141
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26026
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26026


Завдання для самостійної роботи: 
1.Монополярність, біполярність та 

триполярність  у світовій політиці та їх 

наслідки. 

2.Формування нових центрів сили.  

3. Пакс-американа у дослідженнях 

американських і європейських політологів  

(З. Бжезинського, Г. Кісінджера, М. Каплана, 

О. Генрі, М. Хааса, К. Уолта, Й. Галтунга та 

ін.). 

4.Європейський інтеграційний процес: 

становлення і перспективи розвитку 

1. Європейська інтеграція : навч. посібник. 

За ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко. К. : 

«Центр учбової літератури», 2018. 344 с. 

URL: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pd

f  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720 

3. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

4. Баталов, О. А. (2021). Вплив довіри та 

недовіри на міжнародні відносини. Вісник 

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання 

політології&quot;, 39, 88-92. 

https://doi.org/10.26565/2220-8089-2021-39-11 

 

Тема 11. Місце і роль України в сучасній світовій політичній системі 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 
1.Теорії розвитку міждержавних відносин. 

2. Моделювання системи міжнародної 

політики.  

3.Україна як об’єкт-суб’єкт міжнародного 

права.  

4. Поняття і характеристика стратегічного 

партнерства.  

5.Базисні цінності та їх роль у розвитку 

стабільності світової політичної системи. 

6.Європейський вибір України: бажане і 

реальне. 

1. Європейська інтеграція : навч. посібник. 

За ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко. К. : 

«Центр учбової літератури», 2018. 344 с. 

URL: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pd

f  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720 

3. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

4. Чекаленко Л.Д. Зміна парадигми 

стратегічного партнерства. Інститут 

всесвітньої історії НАН України. URL: 
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-

http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://doi.org/10.26565/2220-8089-2021-39-11
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-stratehichnoho-partnerstva.html


stratehichnoho-partnerstva.html  

Семінарське заняття (1 год.): 
1.Теорії розвитку міждержавних відносин. 

2. Моделювання системи міжнародної 

політики.  

3.Україна як об’єкт-суб’єкт міжнародного 

права.  

4. Поняття і характеристика стратегічного 

партнерства.  

5.Базисні цінності та їх роль у розвитку 

стабільності світової політичної системи. 

6.Європейський вибір України: бажане і 

реальне. 

1. Європейська інтеграція : навч. посібник. 
За ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко. К. : 

«Центр учбової літератури», 2018. 344 с. 

URL: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pd

f  

2. Сучасні суспільно-політичні процеси у 

світі та Україні: монографія / авт. колектив: 

Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. 

Польовий, та ін. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019.  228 с. URL: 

https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7

720 

3. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні 

відносини та світова політика : навч. посіб. / 

М. П. Требін. Л. М. Герасіна, В. Л. Потрібна 

та ін.  Харків : Право. 2016. 540 с. URL: 

https://pravo-

izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf 

4. Чекаленко Л.Д. Зміна парадигми 

стратегічного партнерства. Інститут 

всесвітньої історії НАН України. URL: 
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-

stratehichnoho-partnerstva.html  

Завдання для самостійної роботи: 

Анотування статті (100-250 слів; додаткові 

вимоги: відсутність плагіату, особисті 

підсумки) 

Голобородько Я. Інтеграція України в ЄС: 

плюси і мінуси. Сайт 24 каналу.10.0602020.  

URL: https://24tv.ua/integratsiya-ukrayini-v-

yes-shho-tse-plyusi-ta-minusi_n1357884  

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-stratehichnoho-partnerstva.html
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7720
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/191/1-25.pdf
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-stratehichnoho-partnerstva.html
https://ivinas.gov.ua/archive/zmina-paradyhmy-stratehichnoho-partnerstva.html
https://24tv.ua/integratsiya-ukrayini-v-yes-shho-tse-plyusi-ta-minusi_n1357884
https://24tv.ua/integratsiya-ukrayini-v-yes-shho-tse-plyusi-ta-minusi_n1357884


студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

 

1 варіант 

Тестові завдання 

1. Прийняття рішення про визнання іноземних держав згідно положень Конституції України 

належить до компетенції::  

а) парламенту;  

б) міністра закордонних справ;  

в) президента;  

г) глави уряду.  

 

2. Які дві міжнародні організації брали активну участь у врегулюванні конфлікту у Боснії та 

Герцеговині у 90-х рр. ХХ ст.?:  

а) ООН, ЛАГ;  

б) ОБСЄ, ОАЕ;  

в) ОБСЄ, ООН;  

г) ОБСЄ, СНД.  

 

3. Вкажіть, хто є главою держави в США:  

а) президент;  

б) канцлер;  

в) глава конгресу ;  

г) прем’єр міністр.  

 

4. Вкажіть вірне продовження твердження: політичне, національне, соціальне, культурне, 

господарське співтовариство, організоване державою на певній території – це …:  

а) регіон світу;  

б) країна;  

в) міжнародна економічна організація;  

г) культурна спільнота.  

 

5. При голосуванні в Генеральній Асамблеї кожна країна має:  

а) визначену регламентом кількість голосів;  

б) один голос;  

в) кількість голосів, що залежить від її частки у внесках;  

г) кількість голосів, що залежить від кількості населення.. 

Теоретичні питання: 

1. Назвіть і розкрийте глобальні проблеми сучасності. 

2. Визначте, в чому суть культурного громадянства  

3. Транснаціональна демократія – новий світовий порядок чи минуще явище  

 

Форма підсумкового контролю залік. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю.  

Перелік питань для підготовки до заліку 

1. Охарактеризуйте зовнішні відносини народів у поглядах мислителів Стародавнього 

Сходу та Античності. 



2.  Охарактеризуйте проблему міжнародних відносин у вченнях просвітників і 

політиків ХVІІ-ХVІІІ ст.  

3. Проаналізуйте сучасні підходи до природи міжнародних відносин.  

4.  Проаналізуйте проблему розуміння сили в міжнародних відносинах.  

5.  Покажіть співвідношення і взаємозв’язок внутрішньої і міжнародної політики.  

6.  Охарактеризуйте основні закономірності і тенденції розвитку світової політики.  

7.  Міжнародні конфлікти: суть, функції та типологія.  

8.  Охарактеризуйте сутність і вектори розвитку сучасної світової системи.  

9.  Охарактеризуйте геополітичні моделі сучасної світової системи.  

10. Проаналізуйте основні особливості міжнародних відносин Стародавнього світу.  

11.  Проаналізуйте основні особливості міжнародних відносин Середньовіччя.  

12.  Охарактеризуйте Вестфальську систему міжнародних відносин.  

13. . Основні актори міжнародних відносин ХVІІ-ХVІІІ ст.  

14.  Проаналізуйте міжнародні відносини в Європі в другій половині ХVІІ – на початку 

ХVІІІ ст.  

15.  Проаналізуйте міжнародні відносини в Європі та колоніях у ХVІІІ ст.: головні 

суперечності та конфлікти.  

16.  Охарактеризуйте Віденську систему міжнародних відносин.  

17. Оцініть вплив Першої світової війни на систему міжнародних відносин.  

18.  Покажіть позиції європейських держав і США з основних питань облаштування 

світу після Першої світової війни.  

19. Охарактеризуйте Версальсько-Вашингтонську систему міжнародних відносин.  

20. Охарактеризуйте міжнародні відносини під час Другої світової війни.  

21.  Проаналізуйте початок радянсько-американського міжнародно-політичного 

конфлікту (1945-1955 рр.).  

22.  Охарактеризуйте період конфронтаційної стабільності (сер. 1950-х - поч. 1970-х 

рр.).  

23. Охарактеризуйте період міжнародно-політичної розрядки (поч. - кін. 1970-х рр.).  

24. Проаналізуйте політичні стосунки СРСР і США у 1980-1991 рр.  

25. Охарактеризуйте передумови і початковий період євроінтеграції (кін. 40-х - кін. 60- 

х рр.).  

26. Проаналізуйте процес інтеграції та безпеки в Європі наприкінці 1960-х - сер. 1980-

х рр.  

27. Покажіть еволюцію Європейського Союзу у 1992-2018 рр.  

28. Охарактеризуйте геополітичні моделі сучасної світової системи.  

29. Охарактеризуйте сучасний етап європейської інтеграції.  

30. Проаналізуйте британську політичну стратегію на Близькому і Середньому Сході 

після Другої світової війни.  

31. Охарактеризуйте стратегічні інтереси і блокову політика США в регіоні Близького 

і Середнього Сходу (сер. 40-х - кін. 60-х рр. ХХ ст.).  

32. Проаналізуйте розширення впливу СРСР в регіоні Близького і Середнього Сходу 

(сер. 50-х - кін. 60-х рр.).  

33.  Проаналізуйте основні проблеми міжнародних відносин на Близькому і 

Середньому Сході протягом 1970-х — поч. 1990-х рр.  

34.  Проаналізуйте міжнародну політику в регіоні Близького і Середнього Сходу 

наприкінці XX — на початку XXI ст.  

35. Охарактеризуйте міжнародну політику та системні конфлікти в «третьому світі» 

(кін. 60-х - поч. 90-х рр.).  

36. Проаналізуйте міжнародну політику провідних центрів сили протягом 1990-х - 

серед. 2000-х рр.  

37. Доведіть, що міжнародні відносини в постбіполярну епоху є свідченням 

становлення нового світового політичного порядку.  



38. Покажіть співвідношення і зв'язок сучасної міжнародної політики і глобалізації. 

39. Проаналізуйте «гарячі» точки сучасного світу 

40. Охарактеризуйте вибір основних векторів міжнародної політики України.  

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) 

– середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів 
(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Підсумкова оцінка 

виставляється за 

результатами 

поточного та 

проміжного 

контролю 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів 
(проміжний 

контроль) 

Підсумкова оцінка 

виставляється за 

результатами 

поточного та 

проміжного 

контролю 

 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 



окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Тези доповідей 5 

Термінологічний словник 5 

Реферат 5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання виконання завдань з Сучасної міжнародної політики є 

вміння студента правильно відповісти на питання та вміти пояснити теоретичні засади, 

згідно з якими була задана ситуація. 

Оцінювання тез доповідей здійснюється із урахуванням актуальності теми 

дослідження, розкриття цієї теми, надання обґрунтованих аргументів на підтвердження 

власної думки та відсоткового показника унікальності тексту.  

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність 

здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Оцінювання термінологічного словника здійснюється із врахуванням загального 

охоплення спектру термінів за темами, що виносяться на вивчення студентами, а також 

якість засвоєння цих термінів. 

Оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального представлення.  
 

Тематика індивідуальних завдань 

1. Суверенітет і наднаціональність міжнародних систем  

2. Ідеологія «Африканського Ренесансу»  

3. Школа політичного реалізму Ганса Моргентау  

4. Концепція «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона та її відповідність реаліям сучасного 

міжнародного життя  

5. Теорія спіралеподібного розвитку людства (А. Тойнбі)  

6. Зміст положення К. Ясперса і С. Гофмана щодо світового та міжнародного порядку  



7. Теорія війни (К. Клаузевіц про конфлікт і війну). Г. Кіссінджер про переможених і 

переможців  

8. Національні держави і ТНК як головні суб’єкти сучасного світовлаштування  

9. Основні напрями та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної політики  

10. Політична глобалізація як новий тип міждержавних відносин  

11. Місце та роль НАФТА у процесах регіонального розвитку  

12. Основні принципи та підходи до формування зовнішньої політики США  

13. Вашингтонська модель глобалізації  

14. Пекінська модель глобалізації  

15. Невизнані держави у сучасній міжнародній політичній системі  

16. Зовнішньополітичні перспективи Індії  

17. Транснаціональні корпорації як міжнародні актори  

18. Соціальна та історична обумовленість міжнародного порядку.  

19. Концепції міжнародного порядку в сучасній політології  

20. Ядерний чинник у процесі становлення нової парадигми міжнародної політики  

21. Розвиток глобальних економічних відносин в контексті викликів для України  

22. Україна в загальноєвропейському політичному процесі  

23. Україна на тлі глобальних політичних трансформацій  

24. Україна у світовому співтоваристві  

25. Плюси і мінуси вступу України до НАТО.  
 

Термінологічний словник:  

Міжнародна політика, міжнародні відносини, глобалізація, глобалістика, глобальні 

інформаційні мережі, глобальні ринки, глобалізація економіки, глобальна спільність, 

«зіткнення цивілізацій», вестернізація, регіоналізація, мегатенденції, економічна 

глобалізація, політична глобалізація, культурна глобалізація, глобальні структурні зміни, 

«третя хвиля демократизації», глобальна трансформація людства 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 теоретичне питання складає 5 балів, 5 

правильно вирішених тестових завдань оцінюються як 15 балів. Загальна кількість балів 

може складати 30 балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність 

критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити 

висновки. 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 

 

 

 

Викладач                   __________________                   Садова С.О. 

                                                            

Затверджено на засіданні кафедрою української і всесвітньої історії та культури  
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