
iменi 1.1. Мечникова
вiд 20"грудня 2016 р. № 4

одЕський нАшонАльний ун1вЕрситЕт 1мЕш 1.1.мЕчниковА
(повна назва вищого навчалыюго закладу)

кафедра міжнаDодних віш1осин

д_=_---=-:::f±_:--_:-_::::

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЁ дИСЦИПЛ1НИ

Свiтова полiтика та мiжнароднi вiдносини ХХ -ХХ1 ст
(назва навчаT[ьно.і. дисциплi ни)

Рiвень вищоr освiти

Спецiальнiсть о5 2 Полiтологiя

1нститут/факультет

РhD. дОКТОD фiЛОСОd)i.1.

(код i назва спецiальностi (тей)

Факультет мiжнародних вiдносин. полiтологi.і. та соцiологi.і.
(назва i нституту, факультету)

2018 -2019



Робоча програма складена на основi навчально.і. програми з дисциплiни «Свiтова полiтика
та мiжнароднi вiдносини ХХ -ХХ1 ст®»
(назва навчально.і. дисциплiни)

Розробники Коваль 1гор Миколайович, д. полiт. н., проф. кафедри мiжнародних вiдносин.
(вказати прiзвища, науковi ступенi, вченi звання та посади розробникiв).

Робоча прокрама затверджена на засiданнi кафедри    мiжнаDодних вiдносин

1

Схвалено навчально-методичною комiсi€ю (НМК) ФМВПС

Протокол № _1_ вiд ``&"

Голова  НМК

(прiзвище та iнiцiали)

йj-^

Переглянуто та затверджено на засiданнi кафедри

Протокол № _ вiд. ``_"
Завiдувач кафедри

(прiзвище та iнiцiали)

ФDVсиловська О. 1)
(прiзвище та iнiцiали)

( ХоDошилов О. Ю.)
(пiдпис)

(пiдпис)

Переглянуто та затверджено на засiданнi кафедри

Протокол №      вiд.

Завiдувач кафедри

(прiзвище та iнiцiали)

""20

(пiдпис)

2



1.  Опис навчально.I.дисциплiни
«Свiтова полiтика та мiжнароднi вiдносини ХХ -ХХ1 ст.»

Найменуванняпоказникiв Галузь знань, напрямпiдготовки,освiтньо-квалiфiкацiйнийрiвень Характеристика
навчально.і. дисциплiни

денна форма | заочна форманавчанняінавчання

Кiлькiсть кредитiв - 3модулiв-

Галузь знаньОф5-соuiальнi     та
Нормативна

пщQФiнковiнаvкu(шифрiназва) (за вибором)l

Спецiальнiсть(професiйнеспрямування):052«Полiтологiя»
Рiк пiдготовкu:

Змiстових модулiв - 3 1-й -й
Iндивiдуальненауково-дослiднезавдання(назва)

Семест[р

Загальна кiлькiстьгодин-90 2-й -й
лекцЁl

Тижневих годин дляденно.і.форминавчання:

РiВеНЬ  ВИЩО.1. ОСВiТИ  :

8 год. год.
Пшктuчнi,сеjvіiнарськi

О год. год.
Лабоl]атоі]нi

год. год.
аудиторних -СаМОСТiйНО.1.РОбОТИстудента- студент phD Саjvіостiйна робота

год.
82 год. год.

1ндз,     год.
Вид конт отгю.. К/М

Примiтка.
Спiввiдношення     кiлькостi     годин     аудиторних    занять    до     самостiйно.і.    i
iндивiдуально.і. роботи становить :

для денно.і. форми навчання -1/2
для заочно.і.форми навчання-1/3   i   2/3
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2.  Мета та завдання навчально.і. дисциплiни
Мета курсу «Свiтова полiтика та мiжнароднi вiдносини ХХ - ХХ1 ст.» -

надати  системний  пiдхiд  до  оцiнки  мiждержавних  вiдносин,  .і.х  еволюцiю  з
урахуванням як внутрiшнiх факторiв впливу в окремо взятих кра.і.нах, так й пiд
впливом регiональних та глобальних процесiв на мiжнароднiй аренi. В завдання
курсу  входить  розгляд  особливостей  Ялтинсько.і.  системи  МВ,  становлення,
розвитку  та  краху  бiполярно.і.  системи  МВ,  подiй   1989-1991   рр.  та  початку
реструктуризацi.і. сучасно.і. системи МВ. Студенти вивчають основнi категорiальнi
елементи iсторi.і. теорi.і. мiжнародних вiдносин, набувають навичок з сприйняття та
наукового   аналiзу   свiтових   подiй   з   точки   зору   взасмодi.і.   внутрiшньо-   та
зовнiшньополiтичних   процесiв   за   участю   основних   акторiв   мiжнародних
вiдносин, поглйблюють свос розумiння спецiалiзацi.і..

Завдання курсу полягають у вивченнi студентами основних категорiальних
елементiв iсторi.і.  та теорi.і. мiжнародних вiдносин, набуття навичок зi сприйняття
та  наукового  аналiзу  свiтових  подiй  з  точки  зору  вза€модi.і.  внутрiшньо-  та
зовнiшньополiтичних   процесiв   за   участю   основних   акторiв   мiжнародних
вiдносин, поглиблюють сво€ розумiння подальшо.і. сфери спецiалiзацi.і.. Вивчення i
засвосння студентами зазначеного предмету сприятиме усвiдомленню розвитку
свiтово.і.  полiтики  в  рамках  мiждисциплiнарного  аналiзу  та  наукових  пiдходiв,
сформованих в рамках рiзних iсторiографiчних шкiл®

Процес   вивчення   дисциплiни   спрямований   на   формування   елементiв
наступних компетентностей :

(КЗП.01): умiти виявляти основнi закономiрностi розвитку полiтичних наук,•і.хнiй вплив на формування полiтики нацiональних держав та позанацiонатIьних
акторiв   мiжнародних   вiдносин;   оволодiти   термiнологiсю   з   дослiджуваного
наукового напряму;

(КЗП.02):       використовуючи      зарубiжний      досвiд      методологiчного
забезпечення   цiльових   дослiджень,   володiти  ,ними   для   вирiшення   завдань
професiйно.і. дiяльностi, зокрема написання дисертацiйного дослiдження;

(КЗП.04):    умiти    розробляти    комплексний    пiдхiд    до    дослiдження
мiжнародних  вiдносин  та  зовнiшньо.і.  полiтики  держав  з  точки  зору  новiтнiх
доробок   сучасних   полiтичних   наук;   умiти   тлумачити   мiжнародні   подi.і.   з
урахуванням  нацiональних iнтересiв Укрg.і.ни;  знати  основнi  етапи  формування
мiжнародних  вiдносин  та  змiни  геополітичного  балансу  сил  з  урахуванням
необхiдностi .і.х використання у дослiдницькiй дiяльностi;

(КЗП.05):  умiти  прогнозувати  розвиток  системи  мiжнародних  вiдносин  з
урахуванням змiн позицiй великих держав; умiти аналiзувати ключовi тенденцi.і.
розвитку    глобально.і.   та   регiональних   систем    безпеки;    умiти    розробляти
перспективнi  сценарi.і. розвитку  формування  цiлiсного  уявлення  про  процеси  i
явища  соцiально-полiтичного  життя,  складати  прогнози  .і.х  розвитку  з  метою
передбачення  i  попередження  негативних  соцiальних  наслiдкiв;  мати  навички
самостiйного формулювання висновкiв щодо можливих викликiв та за1іэоз безпецi
Укра.і.ни в процесi реалiзацi.і. .і-і. нацiональних iнтересiв на мiжнароднiй аренi;
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У результатi вивчення даного курсу студент повинен
знати:   основнi   тенденцi.і.   МВ   на   регiональному,   мiждержавному   та

свiтовому  рiвнi;  загальнi  закономiрностi  формування  та  розвитку  полiтичних
процесiв у вза€мозв`язку й  взаемодi.і® провiдних акторiв мiжнародних вiдносин;
аналiз основних подiй внутрiшньо.і. та зовнiшньо.і. полiтики держав з точки зору
мiжнародного  чинника;  вивчення  основних  теорiй  та  доктрин  мiжнародних
вiдносин на сучасному етапi; вивчення методiв та методик сучасно.і. науки;

вмiти:  оцiнювати сутнiсть МВ;  характеризувати основнi течi.і. та школи в
МВ; визначати основнi тенденцi.і. розвитку систем МВ; порiвнювати системи МВ;
формулювати основнi поняття та термiни МВ; здiйснювати самостiйний аналiз
дiй суб'ектiв МВ; привити студентам навички аналiзу й порiвняльно-iсторичного
пiдходу   в   оцiнцi   рiзноманiтних   джерел   та   лiтератури,   включно   матерiали
1нтернету; нав€ити .і.х пов'язувати теорiю та практику зовнiшньо.і. полiтики окремо
взятих держав; глобальнi й регiональнi процеси розвитку мiжнародних вiдносин;
застосовувати знання щодо основних чинникiв, що формували сучасну систему
мiжнародних вiдносин,  в сво.і.й професiйнiй дiяльностi;  орi€нтуватися в системi
сучасного геополiтичного балансу сил; використовувати отриманi знання щодо
аналiзу еволюцi.і. сучасно.і. системи мiжнародних вiдносин у майбутнiй роботi.
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3.  Змiст навчально.I. дисциплiни
ЗМ1СТОВИй МОдУЛЬ 1.
Мiжнароднi вiдносини 2 пол. 40 - 50-х рр. ХХ ст.

Т_gма 1.  Мирне врегvлювання пiсля діэvго.t свiтово.t вiйни.
Створення  ООН;  Статут  та робочi  органи  ООН.  €вропейська  консультацiйна
комiсiя.   Окупацiя   Нiмеччини.   Територiальнi,   полiтичнi,   економiчнi   аспекти
нiмецького    питання.    Мирнi    договори    з    Iталiсю,    Румунiсю,    Болгарi€ю,
Уюрщиною,    Фiнляндi€ю.    Радянсько-чехословацьке    зближення.    "Польське
питання". Грецька, танжерська, дунайська проблеми.

F#ЁiЁаОЛЁ:#еВЁа#:'#оСhВЁда%#е'#О:`О##°#d#"ачмосковськата
Лондонська конференцi.і.. Комiнформ. Створення протилежних блокiв. Берлiнська
криза.  Саарська проблема.  Рада Свропи.  Паризька конференцiя.  Вашингтонськi
угоди  щодо  Нiмеччини.  Розкол  Нiмеччини,  створення  ФРН  та  НдР.  "План
Шумана". "План Плевена". Брюссельський пакт. Створення Атлантичного пакту.
Мiжнароднi   вiдносини   в   Схiднiй   €вропi   наприкiнцi   40-х   рр.   Подi.і.   в
Чехословаччинi   1948   р.   Радянсько-югославський   конфлiкт.   СРСР   та   кра.fни
СХiдНО.1. €ВРОПИ.

Т_е_ща 3 . Близький та Середнiй Схiд в 40-50-тi рр.
Створення  Арабсько.і.  лiги.  Статут  Лiги  арабських  держав®  Проблеми  Сирi.і®  та
Лiвану.    Англо€гипетський    конфлiкт.    Англо-iранськi    та    англо-йорданськi
вiдносини.    Полiтика    СРСР    щодо    1рану®    Радянсько-турецькi    вiдносини.
Палестинська проблема: арабо-iзра.hlьська вiйна, посередництво ООН, проблема
бiженцiв.   1дея  Велико.і.  Сирi.і..   Нафтова  проблема.   Англо-iранський  конфлiкт®
Незалежнiсть  Лiвi.і..  Переворот  в  Сгиптi   1952  р„  його  вплив  на  мiжнароднi
вiдносини  в  регiонi.  Багдадський  пакт.  Суецький  конфлiкт.  Арабо-iзраiОльська
вiйна та англо-французька iнтервенцiя  1956 р. "доктрина Ейзенхауера".1ракська,
йорданська та лiвiйська кризи.

Тема 4.  Повоенне врегулювання на далекому Сходi.  Мiжнароднi вiдносини на
далекому Сходi. в Пiвденно-Схiднiй Азi:t та Латинськiй Америиi в 40-50-тi рр.
Окупацiя   Японi.і..    Китайсько-радянськi   угоди    1945    р.    Полiтика    СРСР    в
Маньчжурi.і..   Мiжнароднi   аспекти   кромадянсько.і.   вiйни   в   Кита.і..   Корейська
проблема. Вiйна в Коре.і.. Проблема мирного договору з Японiсю. Конференцiя в
Сан-Франциско.    Незалежнiсть   Iндi.і.   та   Пакистану.    Кашмiрська   проблема.
Проблема    Хайдарабаду.    Статус    Тибету.    Незалежнiсть    Бiрми,    Фiлiппiн.
Нiдерландсько-iндонезiйський  конфлiкт  та  йою  врегулювання.  1ндокитайська
проблема. Радянсько-китайськi вiдносини.  Тайванськi кризи.  Зовнiшня полiтика
Японi.і.. Зовнiшня полiтика Iндi.і.. Конференцiя в Бандунзiо дiяльнiсть ОрIчнiзацi.і.
американських   держав.   Гватемальська   та   костарiканська   кризи.   Кубинська
революцiя та США.
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Тема 5. Ослаблення "холодно.t вiйни " в мiжнародних вiдносинах в першiй половинi
50-х рр.
Еволюцiя зовнiшньо.і. полiтики США та СРСР.  "€вропейська оборонна спiлка".
Захiдносвропейський  союз.  Проблема Трi€ста.  Блокова полiтика Заходу.  Вступ
ФРН в НАТО.  "Вiдлига"  та зовнiшня  полiтика СРСР.  Нормалiзацiя радянсько-
югославських    вiдносин.     Створення    Органiзацi.і.    Варшавського    договору.
Соцiально-полiтичнi  кризи  в  кра.і.нах  Схiдно.і. €вропи  в  50-тi  рр.:  мiжнародний
аспект.  Перемир'я  в  Коре.і..  Берлiнська  конференцiя.   Конференцiя  в  Женевi.
Перемир'я  в  1ндокита.і..  Австрiйський  договiр.  Женевська  конференцiя  1955  р.
Нормалiзацiя  вiдносин  мiж  СРСР  та  ФРН.  Свропейська економiчна iнтеграцiя.
Саарське врегулювання.

ЗМР1СТОВИй МОдУЛЬ 2.
Мiжнароднi вiдносини 60-х - першо.]. половини 80-х рр. ХХ ст.
Тема  6.  Вiдносини  великих  держав  наприкiниi  50-х  -  на  початку  60-х  рр.
Радянсько-американськi  вiдносини  наприкiнцi  50-х  рр.  Берлiнська  криза.  Зрив
Паризько.і. наради в верхах. Карибська криза. Змiни в зовнiшнiй полiтицi США та
СРСР.   Радянсько-китайськi   вiдносини:   вiд   союзу   до   конфлiкту.   Албанське
питання.    Голлiзм    та    зовнiшня    полiтика    Францi.і..    Американо-французькi
вiдносини. Криза "Загального ринку"® Вихiд Францi.і. з воснно.і. органiзацi.і. НАТО.
Велика  Британiя:  вiд  iмперi.і.  до  пошукiв  ново.і®  ролi  в  свiтi.  Британiя  та  €ЕС®
Спiвдружнiсть Нацiй.

Тема 7. деколонiзаиiя Африки та мiжнароднi вiдносини.
Проголошення  незалежностi  британських  колонiй.  деколонiзацiя  Французько.і.
Чорно.і.   Африки.   Французька   спiлка.   Незалежнiсть   Бельгiйського   Конго   та
конголезька  криза.  Створення  ОАЕ.  Португальськi  колонi.і..  Апарте.і.д.  Тунiська,
марокканська кризи. Алжирська проблема.

Т_рма 8. СРСР та Схiдна Свропа в 60-тi рр.
Соцiально-економiчнi  реформи  в  кра.і.нах  регiОну.   дiяльнiсть  РЕВ   та  ОВд.
Радянсько-румунськi вiдносини. "Китайський фактор". Криза в Чехословаччинi.

Тема 9. Вiйна у В 'етнамi та мирне врегулювання.
В'€тнамський   конфлiкт   та   мiжнароднi   вiдносини   в   Пiвденно-Схiднiй   Азi.і.о
Втручання США та .і.х союзникiв у конфлiкт® Мiжнародне визнання Тимчасового
революцiйного  уряду  Республiки  Пiвденний  В'стнам.  Переговори  про  мирне
врегулювання.  В'€тнамська  проблема  та  вiдносини  в  трикутнику  США-СРСР-
КНР. Паризькi угоди  1973  р.  Завершення конфлiкту та мiжнароднi вiдносини в
1ндокита.і..
Тема 10. "Третiй свiт " в мiжнародних вiдносшах 60-70-х рр.
Рух неприсднання. Регiональнi союзи в Африцi, на Близькому Сходi, в Пiвденно-
Схiднiй  Азi.і..  Економiчнi  проблеми  кра.і.н  Азi.і.  та  Африки.  1ноземна  допомога.
Торгiвля  збросю.  Енергетична  криза  1973-1974  рр.  та  мiжнароднi  вiдносини.
Проблема   економiчних   вiдносин   "Пiвнiч-Пiвдень".   Мiжнароднi   конфлiкти:
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типологiя. Громадянська вiйна в Нiгерi.і.. Конфлiкти в Африцi. Iндо-пакистанськi
вiйни.    Iндонезiйсько-малазiйська   "конфронтацiя".    "Шестидобова   вiйна"    на
Близькому Сходi. "Вiйна на виснажування", йорданська криза® Арабо-iзраПьська
вiйна 1973 р. Палестинська проблема. Громадянська вiйна в Лiванi.

Те]іш 11. "Розряді±а" в мiжнароднuх вiдносинах 1970-х рр.
Проблема обмеження стратегiчних озбро€нь. Радянсько-американськi переговори
та домовленостi.  Нова "схiдна полiтика"  ФРН та  "схiднi договори".  Радянсько-
французькi вiдносини. Загальносвропейський процес. Конференцiя в Гельсiнкi та
Заключний Акт РБСС. Економiчнi вiдносини Схiд-Захiд. Проблеми та протирiччя
розрядки.  Захiдна  Свропа  в  мiжнародних  вiдносинах  1970  -  початку  80-х  рр.

:L#ц:с=ев%роg:%Пмеi:Т:Ь:Оз:внi'ЁFпУол]С#i:лО±:,Е:Е[.таС3gL.[ШекраЦ±йН±

Тема 12. "Холодна вiйна -2 ".
Мiжнароднi   аспекти   революцi.і.   в   Iранi.   Афганська   проблема.   Загострення
радянсько-американських   вiдносин.   Проблема   "€вроракет".   Польська   криза."доктрина    Рейгана".    Регiональнi    конфлiкти    в    мiжнародних    вiдносинах.
Мiжнароднi наслiдки подiй в Нiкарагуа та Сальвадорiо

ЗМ1СТОВИй МОдУЛЬ 3.
Мiжнароднi вiдносини наприкiнцi 80-х рр. ХХ ст® - на початку ХХ1 ст.
Тема 13. Крах бiполярного свiту та мiжнароднi вiдносини напрuкiниi 80-х - на
початіФ 90-х р_р. ХХ ст.
Перебудова в СРСР та зовнiшня полiтика. Полiпшення радянсько-американських
вiдносин.   Мiжнароднi   аспекти   нiмецького   об'еднання®   Революцi.і.  в   Схiднiй
Свропi. Розпад СРСР, Югославi.і. та Чехословаччини: мiжнародний аспект.

Тема 14. Мiжнароднi вiдносини на сучасному етапi.
США: пошук свiтово.і. ролi в нових умовах. Американська стратегiя «розширення
демократiЬ>. Курс адмiнiстраШ Буша - молодшого на забезпечення "однополярно.і.
стабiльностi"    в   свiтi.    Полiтика   США   в   Афганiстанi   та   1раку.    Стратегiя
забезпечення  нацiонально.і.  безпеки  США  (2002  р.)®  Глобальнi  та  регiональнi
iнтекрацiйнi  процеси  на  межi  ХХ  - ХХ1  ст.  Трансатлантичнi  вiдносини  пiсля
закiнчення «холодно.і. вiйни та краху бiполярностi свiту.  Розширення НАТО на
Схiд: мiжнародний аспект. Створення Ради пiвнiчноатлантичного спiвробiтництва
q>ПАС).   Нова  вiйськова   док'1рина  НАТО.   Концепцiя   "нового   атлантизму".
Проблеми   взасмозв'язку   НАТО   и   ЗСС.   Новi   параметри   мiжнародно.і.   та
€вропейсько.і. безпеки в умовах постбiполярного свiту. Краi.ни "велико.і. сiмки" як
новий механiзм врегулювання балансу свiтових держав. €С та свiтова полiтика.
"Пакг стабiльностi" в Свропi. "Новi iндустрiальнi держави" в свiтовiй економiцi та
полiтицi. Конфлiкти на Близькому Сходi, в Азi.і., Африцi та Латинськiй Америцi.
Мiжнароднi наслiдки подiй на Фiлiппiнах й в Центральнiй Америцi. Загострення
мiжнародно.і.  ситуацi.і.  на Близькому  Сходi.  Збройнi  дi.і.  проти  1раку  в  Перськiй
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затоцi.   «Буря   в  пустелi».   Перспективи  мирного  врегулювання  регiональних
конфлiктiв на Близькому Сходi та в Пiвденнiй Африцi  в ХХ1  ст.  Югославська
криза:  мiжнародний  аспект.  Вирiшення  боснiйсько.і.  проблеми.  дейтонськi  та
Паризькi угоди (1995 г.) Роль свiтово.і. спiльноти у вирiшенi косовсько.і. проблеми
1998-1999 гг.  Незалежна Укра.і.на в сучасних мiжнародних вiдносинах.  Основнi
тенденцi.і. розвитку СШ-. Проблеми зовнiшньо.і. полiтики Росi.і.. Конфлiкти в зонi
ОБСЕ. Стамбульський самiт ОБСС 1999 р. Хартiя €вропейсько.і. безпеки. Основнi
тенденцi.і. дiяльностi  ООН.  Миротворчi  операцi.і. й  превентивна дипломатiя  сил
ООН.  Проблеми  «гуманiтарно.і.  iнтервенцi.і.».  Вза€модiя  ООН  с  регiональними
iнститутами безпеки й НАТО. Мiжнародний тероризм. Трагедiя 11 вересня 2001 г.
Глобальнi проблеми сучасностi та мiжнароднi вiдносини.

)
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4. Структура навчально-1 дисципліни
назвиЗМiСТОВИХмодулiвiтем Кiлькiсть годин

денна форма Заочна форма
Усього           у тому числi Усього|        утомучислi

'
лI п110l лабI111 iндl12I ср13л1 nl лабI iндI ср

1 2l3l 4l 5 6 7 81 9

Змiстовий модуль 1. Miжнароднi вiдносини 2 пол. 40-х -50-х рр. ХХ ст.
Тема 1 . Мирневрегулюванняпiсля2СВ. 4 4

Тема 2. ХВ в 2пол40ррF 8 2 6

тема 3.Близький таСереднiйСхiдв40-50-тiрр. 4 4

Тема 4. МВ надалекомуСХОдi,ВАЗi.1.ТаЛат.Америцiв40-50-тiрр. 8 8

тема 5.Ослаблення ХВв1пол.50хрр. 4 4

Разом зазмістовиммодулем1 28 2 26

Змiстовий модуль 2. Мiжнароднi вiдносини 60-х -1 половини 80-х рр.
Тема 6. Великiдержавинапр.50-х-напоч.60-хрр. 4 2 2

тема 7.деколонiзацiяАфрикитаМВ 4 4

Тема 8. СРСРтаССв60хрр. 6 6

Тема 9. Вiйна уВ'стнамi. 4 4

Тема 10.«Третiй свiт» вМВ60-70-хрр. 4 4

Тема 1 1 .«Розрядка» в 6 2

l !4
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мв 70-х рр.
Тема 12.«Холодна вiйна-2» 6 6

Разом зазмiстовиммодулем2 34 4 30

Змiстовий модуль 3. Мiжнароднi вiдносини наприкiнцi 80-х рр. ХХ - на
початку ХХ1 ст.

Тема 13. КрахбiПОЛЯРНОГОсвiту.., 12 2 10

Тема 14. МВ насучасномуетапi. 16 16

Разом зазмiстовиммодулем3 28 2 26

Усього годин 90 8 0 - - 82 I
5. Самостiйна  робота

N9з/п Назва теми Кiлькiстьгодин

1 Мирне врегулювання пiсля 2 СВ. 4

2 «Холодна вiйна» в 2 пол. 40 рр. 6

3 Близький та Середнiй Схiд в 40-50-тi рр. 4

4 МВ на далекому Сходi 40-50х рр. 8

5 Ослаблення «холодно.і. вiйни» в 1 пол. 50-х рр.. 4

6 Великi держави напр. 50-х -на поч. 60-х рр. 2

7 деколонiзацiя Африки та МВ 4

8 СРСР та СС в 60-х рр. 6

9 Вiйна у В'€тнамi 4

10111213 «Третiй свiт» в МВ 60-70-х рр. 4

Розрядка в МВ 4
«Холодна вiйна -2» 6

Крах бiполярного свiту. 10

14 МВ на сучасному етапi. 16

6. Методи навчання
Лекцi.і.,    самостiйна   робота,    iнтерактивнi    методи    (онлайн-консультацi.і.,

рольовi  iгри,  дискусi.і.,  диспути,  дебати,  колоквiуми),  пiдготовка  дослiдницьких
проектiв студентами.
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7. Методи контролю
Поточне   тестування,   усне   опитування,   пiдсумковий   тест,   iндивiдуальнi

консультацi.і., залiк.

8. Питання до пiдсумкового контролю
1.        Вiйськово-полiтичнi наслiдки друго.і. свiтово.і. вiйни.
2.       Проблема мирного врегулювання пiсля друго.і. свiтово.і. вiйни. Ялтинська та
Потсдамська конференцi.і..
3.       Територiальнi, полiтичнi й економiчнi аспекти нiмецького питання.
4.      Створення ООН. Статут й робочi органи ООН.
5.      Мирнi д9говори з колишнiми союзниками Нiмеччини.
6.       «Холодна вiйна» в €вропi: причини, характер, перiодизацiя.
7.       Грецька проблема i доктринаТрумена.
8.       Еволюцiя основних зовнiшньополiтичних доктрин перiоду «холодно.і. вiйни»
(друга пол. 40-50-х рр).
9.        «План Маршала»:  змiст, цiлi, результати.
10.      Берлiнська криза1948-1949.

11.     Розкол Нiмеччини. Утворення ГдР й ФРГ.
12.     Мiжнароднi вiдносини в Схiднiй Свропi в кiн. 40-х рр. Еволюцiя пiдходу
СРСР до кра.і.н Схiдно.і. €вропи.
13.      Арабо-iзра.і.льська вiйна 1948-49 рр. Палестинська проблема: iсторiя та
сучаснiсть.

14.     Мiжнароднi вiдносини на Близькому та Середньому Сходi в 40-50 тi рр.
Лiга арабських держав.
15.     Пiсляво€нне урегулювання на далекому Сходi. Мирний договiр з Японiсю,
16.     Корейська проблема. Вiйна в Коре.і..
17.     досягнення незалежностi lндi€ю та Пакистаном. Кашмiрська проблема.
18.     Iндокитайська проблема в 40-50-тi рр. Женевська конференцiя по
1ндокитаю.
19.     Во€нно-полiтична iнтеграцiя кра.і.н Захiдно.і. €вропи (кiн. 40-х -перша пол.
50-х рр). Вступ ФРН в НАТО.
20.      Соцiально-полiтичнi кризи в кра.і.нах Схiдно.і. Свропи в 50-тi рр.:
мiжнародний аспект. Створення ОВд.
21.      Спад мiжнародно.і. напруги в сер. 50-х рр. Женевська конференцiя 1955 р.
22.      Суецька криза. Англо-франко-iзра.і.льська агресiя проти €гипту.
23.     деколонiзацiя Азi.і. й Африки. Конференцiя в Бандунзi.
24.      Вiдносини великих держав в кiн. 50-х -поч. 60-хрр. Берлiнська стiна й
Карибська криза.
25.     Вiйна у В'€тнамi й мiжнароднi вiдносини в Пiвденно-Схiднiй Азi.і..
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26.     «Третiй свiт» в мiжнародних вiдносинах 60-70 рр. Рух неприсднання.
27.     Формування ново.і. системи мiждержавних вiдносин в €вропi.
28.     «Розрядка» в мiжнародних вiдносинах (1970-тi рр.).
29.     Нова «схiдна полiтика» ФРН й «схiднi угоди».
30.      Загально€вропейський процес в 60-тi-70-тi рр. Конференцiя в Хельсiнкi й
Заключний Акт ОБС€.
31.     Становлення €вропейського «центра сили». Iнтеграцiйнi процеси у сучаснiй
€вропi.
32.     Загострення радянсько-американських вiдносин на поч. 80-х рр. «Холодна
вiйна»-2.
33.     Крах бilюлярного свiту й мiжнароднi вiдносини в кiн. 80-х-на поч. 90-х рр.
34.     Геополiтичнi вимiри в Схiднiй €вропi. Розпад СРСР, Югославi.і. й
Чехословаччини.
35.     Югославська криза (кiн. 80-х  -поч. 90-х рр.): мiжнародний аспект.
36.     Мiжнароднi аспекти об'сднання Нiмеччини.
37.     Глобальнi проблеми сучасностi й мiжнароднi вiдносини.
38.     Розширення НАТО на Схiд: мiжнародний резонанс.
39.     Укра.і.на в сучасних мiжнародних вiдносинах. Зовнiшньополiтичнi процеси в
снд.
40.     Зовнiшньополiтична стратегiя США пiсля «холодно.і. вiйни».
41.     Новi параметри мiжнародно.і. й €вропейсько.і. безпеки в умовах
постбiполярностi.
42.      «Пакт стабiльностi» в €вропi. Стамбульський самiт ОБС€ 1999 р. Хартiя
€вропейсько.і. безпеки.
43.     Протирiччя й кризи розрядки (друга пол. 70-х рр.).
44.     Еволюцiя проблематики прав людини в сучасних мiжнародних вiдносин
(70-тi рр. ХХ ст. -поч. ХХ1 ст.).
45.     Американська концепцiя «розширення демократi.і.» («доктрина Клiнтона»).
46.     Новi виклики мiжнароднiй безпецi (тероризм, енергетика, екологiя,
«зiткнення цивiлiзацiй»).

РОзподiл балiв, якi отримують студенти

Поточне тестування та самостiйна робота Пiдсумковийтест(екзамен) сума

Змiстовий Змiстовий Змiстовий
модуль 1 модуль 2 модуль 3

т т т т т т т т т т т т т т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 50 100

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS
Сума балiв за всiвидинавчально.і. оцiнкаЕстS Оцiнка за нацiональною шкалою

для екзамену, курсового для залiку
дiяльностi проекту (роботи), практики

90 -  10Q-, А вiдмiнно

зараховано
85-89 в

добре
75-84 с
70-74 D задовiльно
60-69 Е

35-59 Fx
незадовiльно з не зараховано з

можливiстю повторного можливiстю
складання повторного складання

0-34 F
незадовiльно зобов'язковимповторнимвивченнямдисциплiни не зараховано зобов'язковимповторнимвивченнямдисциплiни

10. Методичне забезпечення
1. Мiжнароднi вiдносини та зовнiшня полiтика (1945-70-тi рр.) -К.,1999.
2.  Мiжнароднi          вiдносини та зовнiшня полiтика (1980-2000) -К., 2001.

11. Рекомендована лiтература
Базова

1.        дюрозель         Ж.-Б. Iсторiя дипломатi.і. вiд  1919 року до наших днiв. -К.,
1995.

2.       Грабарчук        Г.О.,  Кудряченко  А.Г.   Взасмовiдносини  ФРН-НдР:   вiд
визнання до €днання. -К.,1994.

3.       Коваль   И.Н. Последняя битва холодной войны. -Одесса,1999.
4.       Копiйка В.В., Шинкаренко Т.1.  €вропейський Союз:  заснування  i етапи

становлення. -К., 2001.
5.       Рiлль      Б. Об'€днана Нiмеччинаi свiтоваполiтика//ПIЧ. -1998. -№ 2.
6.        Агt  R.  why  Westem Еuгоре  needs  the  United  StateS  and NATO  //  Ро1itiсаl

Science    Quагtегlу.     -     1996.    -    Vоl.     111.    -    №     1.     -    Р.     1-39.    //
httрS://WWW.рsqопliпе.огg/viеWСОпtепt.сfm?sk=24F4Е8СFD6D606F9С81С
С9DС5DС967В21АСDЕААЕА506DВD3АО87В2D1ВО9ВЕ2СЕЕЕ

7.        АsmusR.ВuildiпgапеWNАТО//FА.-1993.-Vоl. 72.-№4.-Р.28-40.
//               httpS ://WWW. fогеigпаffаiгS.соm/агtiсlеS/SоuthеаStеm-еuгоре/ 1993 -09-
01/Ьuildiпg-пеW-паtо
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8.         BaeV  Р.  Russiа's  PolicieS  in  the  Nогth  and  South  CaucaSus  //  The  South
СаuсаsuS:  А сhаl1епgе fог the Еuгоре // Chaillot Рарегs. -2003.  -№ 65. -Р.
41 -52. // httрS://WWw.реасераlасе1iЬгагу.пl/еЬооks/filеS/сhаi65е.рdf

9.        Bilman L.  The  Regional  Соорегаtiоп  InitiativeS  in  SoutheaSt Еuгоре  and the
Тuгkish Fогеigп Policy // Регсерtiопs. -1998.  -Vоl.111.  -№ 3. -Р.  58-81. //
httр://sаm.gоV.tг/Wр-сопtепt/uрlоаds/2012/02/LеVепtВilmап.рdf

10.      Blumi l. КоSоVа: FгоmthеЬгiпk-апdЬасkаgаiп//СН. -2001. -Vоl.100.-
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