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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

_____________________________________________________________________________ 

Сучасний етап міжнародних відносин характеризується стрімкістю 

змін, руйнується  стара система міжнародних відносин, еволюціонують  нові 

тенденції у міжнародній сфері.  

  Курс виходить з необхідності розв’язання таких завдань: використання 

новітніх здобутків суспільних наук у викладанні дисципліни; забезпечення 

реалізації в навчальному процесі принципів історизму і об’єктивності в 

оцінці сучасних тенденцій міжнародних відносин. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем 

програми;  основні поняття, категорії та принципи, на яких будуються 

сучасні міжнародні відносини; загальні проблеми сучасних міжнародних 

відносин; добре орієнтуватись в наукових  джерелах і новітній науковій 

літературі; 

вміти:  орієнтуватися у сучасних тенденціях міжнародних відносин; 

синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу міжнародну 

культуру;  аналізувати проблемні положення міжнародних відносин на 

сучасному етапі; приймати практичні рішення з питань, базуючись на знанні 

сучасних тенденцій міжнародних відносин; формувати власну наукову 

позицію в оцінках сучасних тенденцій міжнародних відносин. 

   Тріада «знання-уміння-навички», інтегруючись у єдиний комплекс, 

формує професійну компетентність майбутнього фахівця.  
СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 

7 семестр 

Модуль 1 

Тема1 

Багатополярність 
 

2/2 

Знати сутність 

поняття 

Реферативне 

повідомлення; 
25 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=837


світу «багатополярність» та 

моделі 

багатополярності. 

Вміти розрізняти 

поняття 

«багатополярність» та 

«центр сили». 

Застосовувати знання 

про біполярність світу 

при аналізі сучасних 

міжнародних 

відносин.  

Використовувати… 

тощо 

опрацювання 

наукової 

статті; 

робота з 

першоджерел

ом 

Тема 2 

Світовий  тероризм 

 

 

2/2 

Знати витоки, суть, 

характерні 

особливості світового 

тероризму. 

Вміти розрізняти 

форми і прояви 

світового тероризму у 

сучасних МВ. 

Аналізувати 

міжнародне 

співробітництво у 

боротьбі зі світовим 

тероризмом.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової 

статті; 

робота з 

першоджерел

ом 

25 

Тема 3 

Глобалізація 

 

2/2 

Знати зміст поняття 

глобалізація 

Вміти аналізувати 

сутність і протиріччя 

глобалізації в 

сучасному світі. 

Розуміти прояви 

концепції «воріт у 

глобальний світ у 

сучасному 

міжнародному 

просторі.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової 

статті; 

робота з 

першоджерел

ом 

25 

Тема 4 

Фрагментація 

міжнародних 

відносин   

2/2 Знати сутність та 

витоки фрагментації 

як прояву у сучасних 

МВ. 

Вміти розрізняти 

фрагментацію як 

тенденцію у сучасних 

МВ. 

Аналізувати  прояви 

фрагментації у 

сучасних МВ.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової 

статті; 

робота з 

першоджерел

ом; 

есе 

25 

  Модуль 2   

Тема 5 

Тенденція до зміни у 

змісті загроз 

міжнародному миру і 

2/2 Знати ключові 

аспекти змін у змісті 

загроз міжнародному 

миру і розширення 

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової 

25 



розширення поняття 

безпеки 

поняття безпеки. 

Вміти розрізняти нові 

загрози безпеки у 

сучасному світі. 

Аналізувати зміни 

ролі держав у 

забезпеченні 

національної безпеки 

в умовах глобалізації.  

Розрізняти 

регіональну та 

глобальну безпеку. 

статті; 

робота з 

першоджерел

ом 

Тема 6 

Гібридна війна як 

новітній конфлікт і як 

форма глобального 

протистояння 

2/2 Знати базові 

концептуальні засади 

гібридної війни. 

Вміти розрізняти 

ознаки гібридної 

війни у різних сферах 

буття. 

Розуміти гібридну 

війну як протистояння 

існуючому світовому 

порядку. 

Аналізувати гібридну 

війну як основну 

форму російсько-

українського 

протистояння. 

 

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової 

статті; 

робота з 

першоджерел

ом 

25 

Тема 7 

Інформатизація 

міжнародних 

відносин   

2/2 Знати сутність 

інформатизації 

міжнародних 

відносин. 

Розуміти 

інформатизацію як 

новітню детермінанту 

міжнародних 

відносин. 

Аналізувати 

співробітництво у 

сфері інформаційних 

відносин.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової 

статті; 

робота з 

першоджерел

ом 

25 

Тема 8 

Тенденція до 

інтеграції та 

дезінтеграції 

міжнародних 

відносин 

1/1 Знати суть понять 

інтеграція та 

дезінтеграція.  

Вміти  розрізняти 

інтеграційні та 

дезінтеграційні 

процеси у сучасних 

міжнародних 

відносинах. 

Аналізувати основні 

прояви інтеграції та 

дезінтеграції.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової 

статті; 

робота з 

першоджерел

ом 

25 

Всього за 7 семестр    70 



Екзамен 30 

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферативні повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


