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Повна назва: СВІТОВА ПОЛІТИКА СУЧАСНОСТІ  

Статус: варіативна 

Мета: вивчення студентами основних концепцій і підходів, а також ключових 

проблем існуючих в світовій політиці. Програма курсу призначена для формування чіткої 

та логічної системи поглядів в даній галузі. 

Обсяг, методики і технології викладання дисципліни: Світова політика 

сучасності» є важливим фактором, який впливає на розвиток міжнародних відносин. Це 

середовище, в якому реалізується світова політика. Вона розглядається як системна 

сукупність економічних, політичних, військових, культурних, правових, ідеологічних та 

інших зв’язків і взаємовідносин між основними суб’єктами світового співтовариства. 

Саме з такого погляду даються основні аспекти світової політики сучасності, як системи 

відносин між державами та групами держав, провідними соціальними, економічними та 

політичними силами і організаціями, які діють на світовій арені. 

Об’єктом вивчення начальної дисципліни «Світова політика сучасності» є уся 

сукупність понять та категорій, що задіяні у системі сучасної світової політики. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Світова політика сучасності» 

особливості формування сучасних політичних систем, міжнародної взаємодії як на 

макрорівні та к і нарівні політико-державних конгломерації різного рівня. 

Основними напрямками самостійної роботи студентів магістратури є робота над 

першоджерелами – нормативними актами, офіційними Інтернет ресурсами, новинними 

періодичними виданнями та часописами.  

Одним із основних завдань самостійної роботи є оволодіння навичками роботи з 

документами. Опрацювавши документ, магістрант повинен дати загальну характеристику 

міжнародних відносин під час його прийняття, стисло викласти його зміст й 

проаналізувати. Звернути увагу на проблемність та вектор рішень поданих у документі. 

Працюючи з документальними джерелами з курсу, необхідно характеризувати ці джерела, 

аналізувати їх та оцінювати матеріал, викладений в них з урахуванням історичних, 

політичних умов укладання документу, позиції сторін, стану розвитку науки, особливості 

сучасної системи міжнародних відносин, історії й національних інтересів України. 

Необхідно також правильно підходити до питань критики джерела, робити перехресні 

перемірки, спів ставляти факти та кількісні показники.  

Працюючи з довідковими виданнями та словниками, належить звертати увагу на рік 

видання енциклопедії, словника, вміти виділяти тенденцію у визначенні того чи іншого 

поняття описовість чи аналогічний характер визначення, повноту охоплення явища тощо.  

Вивчення курсу передбачає необхідність опрацювання поточної інформації 
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періодичних видань, зважаючи при цьому на специфіку інтересів засновників засобів 

масової інформації та зіставляючи їх із національно-державними інтересами різних країн 

світу, зосереджуватися на визначенні об’єктивності представленної інформації тощо. 

Найновіший науковий матеріал допомагає вивчати матеріал курсу з урахуванням 

результатів останніх досліджень, знати про хід і зміст наукових і політичних дискусій, 

допоможе під час написання наукових робіт та у підготовці до участі в конференціях, 

дискусіях, круглих столах. 

Майбутній магістр повинен достатньо вправно користуватися персональним 

комп’ютером. Робота з матеріалами «Інтернету» дає можливість отримувати найновішу 

інформацію з різних галузей науки в тому числі і в розрізі проблем «Світової політики 

сучасності».  

Знання та навички: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 чинники, які впливають на розробку основних принципів зовнішньої політики 

держави; 

 основи та мотивації міжнародної політики держав, пов’язані з їх геополітичним 

положенням; 

 перспективи розвитку геостратегічних векторів зовнішньої політики України. 

вміти:  

 визначити різні типи зв’язків між основними суб’єктами світового співтовариства; 

 аналізувати основні аспекти світової політики як системи відносин між державами 

та групами держав; 

 виявляти фактори суперництва та узгодження інтересів, пов’язані з геополітичним 

положенням і ресурсними потребами її учасників. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): 18 годин лекцій і 12 годин семінарів, 

60 годин самостійної роботи (3 кредити ЄКТС). 

Види робіт: форми та умови проведення контрольних заходів. 

Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів є важливою складовою 

навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. У перевірці знань з 

предмету «Світова політика сучасності» передбачаються такі види контролю:  

 поточний (відповіді на семінарах),  

 тематичний (підготовка доповіді чи виступу з обраної студентом теми),  

 підсумковий (підсумкове тестування). 

Триместровий контроль проводиться у формі заліку.  
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Оцінювання 

1.  Оцінка «відмінно» ставиться у тому разі, коли: 

а) відповідь правильна, повна, послідовна, логічна; студент впевнено володіє 

фактичним матеріалом з усього курсу, вміє застосовувати його щодо конкретно 

поставлених завдань, чітко орієнтується у просторі та часі, аналізує причинно-наслідкові 

зв’язки, визначає закономірності визначення та реалізації зовнішньополітичного курсу 

держав; 

б) студент має навички користування законодавчими документами, що 

регламентують актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішню політику держав, 

картами, схемами, довідниками; статистичний матеріал може втілити в схемах, діаграмах, 

графіках, вміє складати порівняльні таблиці; 

в) відповідь дає грамотною українською літературною мовою, без русизмів, 

допускаючи при цьому 1-2 незначні помилки з фактичного матеріалу та 2-3 помилки 

мовно-стилістичного характеру. 

2.  Оцінка «добре» ставиться у тому разі, коли: 

а) відповідь правильна, послідовна, логічна, але студент допускає у викладі окремі 

незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосовувати його щодо конкретно 

поставлених завдань, орієнтується у просторі і часі, допускаючи при цьому 1-2 помилки, 

аналізує причинно-наслідкові зв’язки, визначає основні закономірності визначення та 

реалізації зовнішньополітичного курсу держав, у деяких випадках нечітко формулюючи 

їх; 

б) студент має навички користування законодавчими документами, що 

регламентують міжнародні відносини та зовнішню політику держав, картами та іншими 

наочними посібниками, складає графіки, схеми, діаграми, таблиці, допускаючи при цьому 

незначні помилки; 

в) відповідь дає у цілому грамотною українською літературною мовою, але допускає 

русизми, стилістичні, орфографічні та пунктуаційні помилки (не більше 5-6). 

3.  Оцінка «задовільно» ставиться у тому разі, коли: 

а) студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але викладає його не 

досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не досить впевнено 

орієнтується у просторі і часі, не завжди вміє інтегровано застосовувати набуті знання для 

аналізу зовнішньополітичного курсу держав, нечітко, а інколи й невірно формулює 

основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв’язки; 
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б) слабо орієнтується у концептуальній основі та актуальних проблемах 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, допускає помилки при складанні 

таблиць, графіків, схем, діаграм; 

в) при викладі українською мовою допускає помилки, русизми, що свідчить про 

недостатню його мовну культуру. 

4.  Оцінка «незадовільно» ставиться в тому разі, коли: 

а) студент виявляє незнання більшої частини фактичного матеріалу, не орієнтується 

у просторі і часі, не вміє визначити причинно-наслідкові зв’язки, сформулювати основні 

напрямки зовнішньополітичного курсу держави; 

б) не орієнтується у проблематиці міжнародних відносин, не може побудувати 

графік, схему, діаграму; 

в) відповідь безграмотна з точки зору української мови; 

г) студент відмовляється відповідати на поставлені питання.                                                                               

Викладач: Недбай В’ячеслав Вікторович, доктор політичних наук, професор. У 2003 

р. закінчив Миколаївський державний морський технічний університет за спеціальністю 

«Юрист». У 2004 р. захистив кандидатську, а в 2012 р. – докторську дисертації. Почесний 

Консул Монгольської народної республіки в Україні (2004-2008).  

Працює на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики з 2013 р. на посаді 

професора. Фахівець з питань використання медіа-технологій у системі політичної 

комунікації, PR. Автор більше 70 наукових робіт різнопланової тематики.  

 


