
Повна назва: Історія і теорія світової політики. 

Статус: Нормативна. 

Мета: Мета курсу – на основі міждисциплінарного підходу ознайомити студентів з 

основними і найбільш масштабними тенденціями розвитку сучасних міжнародних відносин 

на як на території всього світу, так і на території сучасної України. 

Головну увагу даний курс відводить вивченню та систематизації найбільш значущих 

подій, що відбулися за останні півтора десятиріччя на міжнародній арені в сукупності з 

такими подіями та процесами, що викликаються, розвиток яких на сьогоднішній день 

продовжує визначати як зміст міжнародних відносин, так і їх форму, яка має динамічні 

зміни. 

 

Обсяг, методика і технології викладання дисципліни: 

«Історія і теорія світової політики» (7 кредитів ECTS, 210 год.) включає в себе лекції (42 

год.), групові заняття (56 год.), самостійну роботу (112 год.), систему контролю та обліку знань. 

Викладається в 10-у та 11-у триместрах. 
Методи навчання передбачають як надання студентам в усній формі знань з даного 

предмету чи теми (лекція) та проведення семінарських занять з групою, що передбачає не 

тільки контроль студентів з підготовки до предмету, але і пояснення особливо тяжких для 

засвоєння самостійно тем з курсу, обговорення розуміння студентами теми та предмету. У 

всьому цьому допомагають такі педагогічні засоби як контроль та творчі завдання з 

семінарських занять. Поточний контроль – опитування на лекціях, групових заняттях. 

Оперативний контроль – проводиться у формі тестування. Підсумковий контроль з курсу. 

Для контролю засвоєння дисципліни «Історія і теорія світової політики» навчальним планом 

передбачений іспит, що є підсумковим з курсу та виставляється в додатку до диплому. 

 

Завдання, що ставляться розробником курсу в рамках даної дисципліни, визначалися 

необхідністю: 

• підвищувати здатність студентів систематично працювати з великим обсягом різноманітної 

і різнопланової інформації, грамотно обираючи і аналізуючи сучасні джерела, кваліфіковану 

літературу і повідомлення засобів масової інформації; 

• поступово нарощувати вміння студентів засвоювати знання про предмет дослідження 

дисципліни міжнародні відносини в рамках основних теоретичних напрямів, складових 

сучасну методологічну основу вивчення міжнародної проблематики; 

• сприяти формуванню у студентів максимально цілісного уявлення про суть змін, які 

відбуваються в світі. 

Основними такими завданнями є наступні: 

• у ході навчального триместру дати можливість студентам отримати на лекціях розширене 

уявлення про ряд базових проблем, способи послідовного вирішення яких могли б 

відповідати інтересам України як на європейському і трансатлантичному напрямках її 

зовнішньополітичній діяльності, так і східному напрямку; 

• познайомити студентів з основними поглядами, які інтерпретують сучасну міжнародну 

проблематику в сучасній вітчизняній та зарубіжної  науковій та спеціальній літературі; 

• в ході занять надавати студентам сприятливі можливості для складання ними максимально 

об'єктивної думки про події та процеси, які відбуваються в сучасному світі, базуючись на 

окремих прикладах, що характеризують процеси двосторонніх і багатосторонніх відносин 

між найбільш значущими країнами світу. 

 
Структура навчальної дисципліни: 

 

Розділ 1. Принципи функціонування, закономірності і тенденції міжнародних відносин 

та основні теоретичні підходи до їх вивчення. 
1. Теорія міжнародних відносин як наука. 

2. Закономірності і тенденції міжнародних відносин та методи їх вивчення. 



3. Теоретичні витоки та концептуальні основи міжнародних відносин. 

4. Система міжнародних відносин. 

5. Учасники міжнародних відносин. 

6. Цілі, засоби та стратегії учасників міжнародних відносин. 

7. Міжнародні організації як механізм регулювання міжнародних відносин 

Розділ 2. Засоби і методи регулювання міжнародних відносин. Міжнародні конфлікти та 

міжнародне співробітництво. 

1. Національні інтереси. 

2. Правове регулювання міжнародних відносин. 

3. Міжнародна безпека. 

4. Конфлікти в міжнародних відносинах. 

5. Дипломатія як засіб регулювання міжнародних відносин. 

6. Міжнародне співробітництво. 

7. Міжнародний порядок на початку ХХІ ст. 

 

Розділ 3. Зовнішня політика України. 

1. Зовнішня політика Київської Русі  

2. Зовнішня політика Козацької Держави 

3. Зовнішня політика України 1917 – 1920 рр.  

4. Міжнародна діяльність УРСР в 1944 – 1991 рр. 

5. Концептуальні засади зовнішньої політики України 

6. Участь України в створенні СНД. Суперечники дезінтеграції та реінтеграції. 

7. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі та участі в ній Україні.  

8. Питання євроінтеграції України.  

9. Формування «східного вектора» зовнішньої політики України. 

10. Зовнішня політика за президентів незалежної України. 

11. Наукова конференція. Вплив Помаранчевої революції на розбудову демократії і 

зовнішньополітичних стосунків з ЄС та Росією.   

 

Вихідні компетенції студента 

 

Студенти повинні знати: 

- основні поняття, об’єкт та предмет науки про міжнародні відносини, основні підходи до 

вивчення міжнародної політики; 

- розуміти особливості середовища міжнародних відносин, цілі, засоби і стратегії їх 

учасників, особливості правового регулювання міжнародних відносин, основні шляхи 

вирішення міжнародних конфліктів; 

- вміти орієнтуватися в міжнародно-політичних процесах, критично осмислювати і 

аналізувати події сучасного міжнародного життя. 

Студенти повинні вміти: 

• вільно оперувати набутими знаннями для підтвердження теоретичних узагальнень; 

• самостійно наводити приклади існуючих взаємозв’язків в міжнародних відносинах; 

• збирати та аналізувати факти; 

• самостійно робити висновки; 

• вести наукову дискусію, відстоюючи свою точку зору; 

• розглядати окремо взяті міжнародні процеси чи події, розуміти їх значення, давати власну 

оцінку. 

 

Викладач: Бронніков Віктор Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент. 


