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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна дисципліна «Політологія міжнародних відносин» є обов’язковою для 

магістрів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». Дисципліна має автономний статус щодо теорії міжнародних відносин, її об’єкт і 

предметна галузь - міжнародна і світова політика та міжнародно-політична діяльність в усіх 

її функціональних проявах і організаційних формах.  

Мета дисципліни – розгляд міжнародних відносин як особливого виду політичного 

процесу і дослідження інституціональних, функціональних, організаційних характеристик 

світової політики та глобального суспільства. В процесі вивчення дисципліни студенти 

мають усвідомити загальні закономірності та тенденції розвитку міжнародного 

політичного процесу, світової політики та світового порядку, розуміти місце та роль 

України в сучасних геополітичних і глобальних трансформаціях. 

  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/се

мінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюванн

я 

3 семестр 



Модуль 1 

Тема1. Вступ до 

курсу 

«Політологія 

міжнародних 

відносин». 

 

 

1/2 

Знати предмет і завдання 

курсу, вміти охарактеризувати 

основні етапи розвитку 

політології міжнародних 

відносин як окремої галузі 

знань і частини політичної 

науки. 

Розуміти зміст і сутність  

основних понять і категорій 

дисципліни. 

Ознайомитися з 

методологічними засадами і 

методами дослідження 

політології міжнародних 

відносин.  

    

 

Опрацюван

ня 

літератури 

для 

семінарськ 

ого заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронни 

ми 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

Семінарське 

заняття: від 

0 до 10 

балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 2. Держава 

як головний 

суб’єкт 

міжнародних 

відносин. 

–/2 З’ясувати місце держави в 

системі міжнародних 

відносин, окреслити її функції 

та повноваження.  

Розуміти, чому держава є 

головним суб’єктом 

міжнародних відносин. 

Знати сутність 

зовнішньополітичної 

складової діяльності держави. 

Охарактеризувати типи 

держав: наддержави, великі 

держави, середні держави, 

малі держави, мікродержави. 

Вміти пояснити сутність 

понять «національний 

інтерес» і «національна 

могутність». 

Розглянути різні форми 

міждержавної взаємодії та 

типи міждержавних об’єднань. 

Опрацюван 

ня 

літератури 

для 

семінарськ 

ого заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронни 

ми 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

Семінарське 

заняття: від 

0 до 10 

балів 

Семінарське 

заняттяа в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



 

Тема 3. Влада в 

системі 

міжнародних 

відносин. 

–/2 Розглянути міжнародну 

політику як різновид 

суспільних відносин з приводу 

влади і навколо влади. 

З’ясувати методи вироблення, 

розподілу та докладанні влади 

в царині міжнародних 

відносин. 

Розуміти в чому полягає 

владно-ресурсний потенціал 

суб’єктів міжнародних 

відносин. 

Опрацюван 

ня 

літератури 

для 

семінарськ 

ого заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронни 

ми 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

Семінарське 

заняття: від 

0 до 10 

балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 4. 

Політичний 

простір 

міжнародних 

відносин 

–/2 Знати, що таке політичний 

простір міжнародних 

відносин, вміти 

охарактеризувати його 

сутність та структуру. 

Розглянути рівні політичного 

простору міжнародних 

відносин: локальний, 

регіональний, глобальний. 

Розуміти, що таке система 

політичних полів, 

геополітична опорна точка, 

метаполе, геостратегічна лінія. 

Визначити функції 

політичного простору 

міжнародних відносин. 

Опрацюван 

ня 

літератури 

для 

семінарськ 

ого заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронни 

ми 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

Семінарське 

заняття: від 

0 до 10 

балів 

Семінарське 

заняттяа в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 5. Світова 

політика і 

світовий 

політичний 

процес. 

1/2 Розрізняти поняття «світова 

політика», «міжнародна 

політика», «міжнародні 

відносини». 

Ознайомитися й зрозуміти 

концептуальні засади 

основних шкіл в теорії 

світової політики. 

Визначити сутність, структуру 

та основні елементи світового 

політичного процесу. 

Опрацюван

ня 

літератури 

для 

семінарськ 

ого заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронни 

ми 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

Семінарське 

заняття: від 

0 до 10 

балів 

Семінарське 

заняттяа в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



Проаналізувати тенденції 

розвитку сучасного світового 

політичного процесу.   

Модульний 

контроль 1 

  тести Модульний 

контроль в 

elearn: від 0 

до 30 балів 

Модуль 2 

Тема 6. 

Міжнародний і 

світовий 

порядок. 

1/2 Розрізняти поняття 

«міжнародний порядок» і 

«світовий порядок», 

«глобальний порядок». 

Знати цінності, структура, 

динаміка, історичні форми 

світового порядку. 

Ознайомитися з моделями 

світового порядку С. 

Хоффмана, С. Гантінгтона, 

А. Слотера, Г. Кіссінджера. 

Проаналізувати особливості 

конфігурації сучасного 

світового порядку. 

Опрацюван

ня 

літератури 

для 

семінарськ 

ого заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронни 

ми 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

Семінарське 

заняття: від 

0 до 10 

балів 

Семінарське 

заняттяа в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 7. 

Геополітичні 

процеси 

сучасності. 

–/2 Розуміти предметну сферу 

геополітики та геостратегії. 

Знати характерні риси 

сучасних моделей світової 

системи – уніполярна, 

біполярна, мультиполярна.  

З’ясувати основні чинники, 

які впливають на розвиток 

сучасних геополітичних 

процесів. 

Проаналізувати тенденції 

розвитку сучасних 

геополітичних процесів. 

Визначити механізми 

реалізації геополітичних і 

геостратегічних інтересів 

країн світу.  

Опрацюван

ня 

літератури 

для 

семінарськ 

ого заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронни 

ми 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

Семінарське 

заняття: від 

0 до 10 

балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



 

Тема 8. 

Глобалізація як 

чинник 

міжнародних 

відносин. 

–/2 Розуміти сутність процесів 

глобалізації міжнародних 

відносин. 

Виділити типи глобальних 

проблем і з’ясувати їхній 

вплив на міжнародні 

відносини. 

Ознайомитися з основними 

сучасними концепціями 

глобалізації. 

Розкрити сутність глобального 

політичного управління та 

глобального політичного 

прогнозування. 

Знати мету та програму 

антиглобалістського руху. 

Опрацюван

ня 

літератури 

для 

семінарськ 

ого заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронни 

ми 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

Семінарське 

заняття: від 

0 до 10 

балів 

Семінарське 

заняттяа в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 9. 

Політологічний 

концепт 

національної і 

міжнародної 

безпеки. 

 

–/2 Розуміти сутність поняття 

«національна безпека» у 

міжнародних відносинах. 

Визначити критерії та 

складові системи міжнародної 

безпеки. 

Знати об’єкти та суб’єкти 

системи міжнародної безпеки. 

Ознайомитися з основними 

сучасними концепціями 

міжнародної безпеки у 

глобальному світі. 

Виділяти основні типи загроз 

національній безпеці. 

Охарактеризувати сучасний 

стан європейської та світової 

систем безпеки, окреслити 

основні виклики та загрози. 

Опрацюван

ня 

літератури 

для 

семінарськ 

ого заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронни 

ми 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

Семінарське 

заняття: від 

0 до 10 

балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Тема 10. Україна 

в сучасних 

геополітичних і 

1/2 Визначити місце та роль 

України в сучасних 

геополітичних і глобальних 

трансформаціях. 

Опрацюван

ня 

літератури 

для 

семінарськ 

Семінарське 

заняття: від 

0 до 10 

балів 



глобальних 

трансформаціях. 

Розуміти місце України в 

геополітичних концепціях 

США, європейських держав і 

Росії. 

Охарактеризувати стан і 

перспективи реалізації 

євроінтеграційної стратегії 

України в контексті 

глобалізаційних процесів. 

З’ясувати вплив військової 

агресії РФ проти України на 

геополітичні процеси в регіоні 

та світі. 

ого заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронни 

ми 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

Семінарське 

заняттяа в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

Модульний 

контроль 2 

  тести Модульний 

контроль в 

elearn: від 0 

до 30 балів 

Всього за 1 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). З початком сесії виконання і 

розміщення завдань припиняється. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Всі додаткові 

роботи (самостійна робота) повинні виконуватися відповідно 

до визначених вимог та мати коректні текстові посилання на 

використану літературу, а також мають бути результатом 

індивідуальної науково-дослідної роботи з високим (не менше 

70 %) відсотком унікальності. 

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 незараховано 

 

 
 


