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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

залікових модулів – 2 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – письмова 

робота 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

032 Історія та 

археологія 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізація (ї): 

 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

Другий (магістерський) 

Нормативна 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

10 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 60 год. 84 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: 20 год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – дослідити сучасні теоретичні та методологічні підходи до вивчення міжнародних 

відносин, особливості сучасних тенденцій в міждержавних процесах, розкрити зв'язок 

глобальних проблем людства ХХІ ст. з різними регіонами світу. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із основною джерельною базою і літературою по даній дисципліні;  

- проаналізувати важливі методологічні підходи та зовнішньополітичні доктрини 

провідних держав світу та визначити фактори, що впливають на світові, регіональні та 

національні процеси в умовах сучасного міжнародного становища; 

- сформувати у студентів уявлення про основні глобальні та регіональні проблеми 

людства, виявити місто України в цих процесах; 

- навчити студентів самостійно обробляти інформацію із ЗМІ та надавати об’єктивну 

оцінку сучасних міжнародних процесів. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) загальних (ЗК): поглиблення знання основ філософії науки, закономірностей її 

розвитку, розуміння науки як системи знань, діяльності та соціального інституту, 

класифікації методів наукового знання (КС.02); розуміння можливостей використання 

засобів інформації, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, 

культурні й соціальні події і явища (КС.04). 

б) фахових загальних (КФЗ): поглиблення знання про методи оцінювання і прогнозування 

політичних, економічних, культурних, соціальних подій та явищ (КФЗ.08); 

в) спеціальних фахових (КФС): здатність до оцінки політичної ситуації та альтернативних 

шляхів суспільно-політичного розвитку України та інших європейських держав (КФС.05). 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: специфіку матеріалів засобів масової інформації як історичних джерел з 

міжнародних відносин; актуальні проблеми сучасної системи міжнародних відносин; 

важливі дати та події, пов’язані з історією міжнародних відносин ХХІ ст.; поточні події в 

світі; 

вміти: узагальнювати фактичний матеріал, набутий під час опрацювання інформаційних 

ресурсів; аналізувати сучасне міжнародне становище. 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти сучасних міжнародних відносин. 

 

Тема 1. Вступ. Міжнародні відносини як наука та суспільно-політичне явище 

Основні терміни: міжнародні відносини (МВ), зовнішня політика (ЗП), дипломатія. 

Дипломатичний протокол та його значення в міжнародному спілкуванні. Поняття актора 

(суб’єкта) МВ. Міжнародні організації як суб’єкт МВ. Поняття про систему МВ, її 

історична еволюція. Структура сучасних МВ. Особливості сучасної системи міжнародних 

відносин. 

 

Тема 2. Наукові парадигми та підходи до аналізу міжнародних процесів 

Історичні, міжнародно-правові, філософські та політологічні підходи до вивчення 

МВ. Наукові школи МВ: політичний реалізм, лібералізм, радикалізм. Постмодерністські 

підходи до аналізу міжнародних процесів. Системний підхід в МВ. Методи моделювання 

МВ. Геополітика. Інтелектуальні передумови виникнення геополітики та класична 

геополітика (середина ХІХ – середина ХХ ст.) Сучасна геополітика:американська школа 

геополітики, європейська школа геополітики в російській політології Зв'язок наукових 
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шкіл з зовнішньополітичними доктринами провідних країн світу. Вивчення МВ в Росії та 

Україні. Розробка зовнішньополітичної стратегії в Східноєвропейському регіоні. 

 

Тема 3. Методи оцінки та аналізу міжнародних процесів 

«Класичні» та «модерністські» методи. Системний метод та метод рівневого аналізу 

К. Уолтца. Особливості джерельної бази вивчення сучасного міжнародного становища. 

Сучасне поняття інформації та його значення в сучасному світі. Сучасні джерела МВ та 

зовнішньої політики держав: міжнародні договори, заяви, коммюніке, офіційні заяви. 

Матеріали ЗМІ та інформаційних ресурсів як окреме джерело. Класифікація ЗМІ. Поняття 

про медійність, інформаційні війни та PR. Ідеологія, економічні інтереси та політика як 

фактори, що впливають на ЗМІ. Проблема достовірності інформації. Основи аналізу ЗМІ. 

Альтернативні інформаційні ресурси (WikiLeaks) та їх значення. 

 

Змістовий модуль 2. Актуальні міжнародні проблеми 

Тема 4. Глобальні проблеми сучасності. 

1. Поняття про глобальні проблеми ХХІ ст. та їх класифікація. Економічне та 

соціальне розшарування планети. Наслідки всесвітнього розподілу праці. Демографічні 

проблеми. Проблеми охорони здоров'я в країнах третього світу. «Геополітика наркотиків». 

Експлуатація ресурсів та концепція вичерпності світових природних багатств.  

2. Військово-політична ситуація в світі. Світові проблеми безпеки та роззброєння. 

Збройні конфлікти сучасності: класифікація, динаміка та специфічні риси. Географія 

конфліктів. Правова база сучасного конфлікту. Конфліктологія та «Conflict Resolution». 

Миротворчість на сучасному етапі. Невизнані держави в МВ. 

3. Глобалізація – процес формування сучасного світу. Позитивні та негативні 

наслідки глобалізації. Глобалізм як ідеологічне обґрунтування глобальних процесів. 

Глобалістські організації та проекти: «велика вісімка», Всесвітній економічний форум, 

Всесвітня Організація Торгівлі. Американізм «Місіонерська політика» США. 

Антиглобалізм та альтерглобалізм: історія і сучасний стан. 

 

Тема 5. Регіональні особливості сучасних міжнародних відносин. 

1. Регіоналізм та його прояви. Регіоналізація світу та регіональні форми ЗП держав. 

Поняття регіональних лідерів та їх місце в сучасній системі МВ. Регіональні рухи та 

організації. Геополітичні інтереси світових держав (США, Росія та Китай) в різних 

регіонах світу. 

2. Шанхайська Організація Співтовариства: світовий та регіональний виміри. 

Азійський регіон та його особливості. Специфіка африканського регіону в контексті 

глобалізації. Латиноамериканський простір та особливості ЗП його держав. Політичні 

проблеми Близькосхідного регіону. Історія створення та діяльність регіональних 

організації: СЕНТО, ОАД, СЕАТО, ОАЄ, МЕРКОСУР. Їх роль в ХХІ ст. 

3. Європейський Союз як регіональний лідер. Східна Європа в світових та 

регіональних процесах. Розширення ЄС 2004 р. та 2007 р. Сучасні проблеми європейської 

інтеграції. Україна в сучасному світі. Українська геополітика та проблема вибору вектору 

ЗП. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб ср л п лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти сучасних міжнародних відносин. 

Тема 1. Вступ. 

Міжнародні відносини як 

наука та суспільно-

політичне явище 

10 2 2  6 10 1   9 

Тема 2. Наукові 

парадигми та підходи до 

аналізу міжнародних 

процесів 

12 4 2  6 12 1   11 

Тема 3. Методи оцінки та 

аналізу міжнародних 

процесів 

12 2 2  8 12    12 

ІНДЗ 10    10 10    10 

Усього годин за 1 

модуль 

44 8 6  30 44 2   42 

Змістовий модуль 2. Актуальні міжнародні проблеми 

Тема 4. Глобальні 

проблеми сучасності. 

18 6 2  10 18 2   16 

Тема 5. Регіональні 

особливості сучасних 

міжнародних відносин. 

18 6 2  10 18 2   16 

ІНДЗ 10    10 10    10 

Усього годин за 2 

модуль 

46 12 4  30 46 4   42 

Усього годин 90 20 10  60 90 6   84 

 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття навчальним планом не передбаченні 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1-6 Обговорення сучасного міжнародного становища, спираючись на 

матеріали світових та національних ЗМІ з подальшим їх аналізом. 

12 

 

 

7. Теми лабораторних занять 
Лабораторні заняття навчальним планом не передбаченні 
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ. Міжнародні відносини як наука та суспільно-політичне 

явище [1, 2, 3, 4] 

6 

2 Наукові парадигми та підходи до аналізу міжнародних процесів [1, 

2, 3, 4] 

6 

3 Методи оцінки та аналізу міжнародних процесів [1, 2, 3, 4] 8 

4 Глобальні проблеми сучасності. [1, 2, 3, 4] 10 

5 Регіональні особливості сучасних міжнародних відносин. [1, 2, 3, 4] 10 

… Разом 40 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних занять; 

[2] – вивчення опублікованих джерел та дослідницької літератури поза тематикою 

практичних занять (див. "Додаткова література") 

[3] – робота з засобами масової інформації, підготовка огляду міжнародних подій на 

тиждень 

[4] – участь у дискусіях на практичних заняттях 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

До I модуля 

Написання аналітичної роботи про обрану студентом поточну міжнародну подію з 

використанням аналізу в рамках політичного реалізму, лібералізму чи структуралізму.  

До II модуля 

Написання есе по одній із глобальних проблем людства (на вибір студента). 

 

 

10. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний метод: полягає в лекційному курсі, як основному 

методові передачі знань  щодо проблем сучасних міжнародних відносин та теоретичного 

підґрунтя їх осмислення. 

Репродуктивний метод. Студент на практичних заняттях відтворюють знання, 

отримані на лекціях та в ході самостійної роботи. 

Метод проблемного викладення. вирішення конкретних історичних проблем через 

роботу з історичними джерелами, роботу з науково-дослідницкими працями, аналіз 

конкретних історичних ситуацій, що базується на формулюванні пізнавального завдання, 

розкритті системи доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, демонстрації способу 

розв'язання поставленого завдання.. 

Евристичний метод. В ході самостійної роботи студент відшукує в навчальній та 

науковій літературі, а також у матеріалах сучасних ЗМІ, факти з необхідної тематики. 

Дослідницький метод. Використовується на практичних заняттях при роботі з 

джерелами. Може бути залучений також в ході виконання ІНДЗ. 

 

11. Методи контролю 

- опитування студентів на практичних заняттях; 

- ІНДЗ; 

- співбесіда за матеріалом додаткової літератури; 

- усна співбесіда для студентів, які не набрали достатньої кількості балів до 

задовільної оцінки. 
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12. Питання для підсумкового контролю 

1. Аналіз актуальних подій (вміти підтримати бесіду по поточним світовим подіям та 

процесам) – обов’язково для всіх. 

2. Міжнародні відносини як наука і суспільне явище.  

3. Визначення термінів «міжнародні відносини», «зовнішня політика», «дипломатія», 

«дипломатичний протокол». 

4. Класифікація суб`єктів сучасних МВ. 

5. Міжнародні організації як суб`єкти МВ. 

6. Наукові школи МВ та їх вплив на зовнішньополітичні доктрини провідних держав. 

7. Міжнародне право в МВ. 

8. Особливості джерельної бази сучасних МВ. 

9. Глобалізація сучасного світу 

10. Глобалізм та антиглобалізм. 

11. Поняття про глобальні проблеми людства. 

12. Гуманітарні й екологічні проблеми сучасності. 

13. Військово-політичні та економічні проблеми сучасного світу. 

14. Сучасні збройні конфлікти. 

15. Проблеми мировторчості на початку ХХІ ст. 

16. Регіоналізм та його прояви. 

17. Основні напрямки зовнішньої політики США на початку ХХІ ст. 

18. Європейський Союз в системі сучасних МВ. 

19. Внутрішні проблеми Європейського Союзу. 

20. Арабський світ в сучасних МВ. 

21. Ісламський фактор в системі МВ на початку ХХІ ст. 

22. Китай - Індія – Пакістан в системі регіональних відносин. 

23. Африканський континент на початку ХХІ ст. 

24. МВ в латиноамериканському регіоні 

25. Російська зовнішня політика: європейський вимір 

26. Російська зовнішня політика на сході: ШОС 

27. Зовнішня політика України 1991-2009: регіональний та світовий виміри 

28. ООН: сучасні функції та проблема реформування 

29. Регіональні організації в сучасній системі МВ. 

 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточний контроль Модульний 

контроль І, 

в т.ч. ІНДЗ 

Модульний 

контроль ІІ, 

в т.ч. ІНДЗ 

Сума 

балів 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
30 30 100 

8 8 8 8 8 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 

 

Підсумковий модульний контроль коригує оцінку в межах одного балу за 

національною шкалою. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма з курсу «Сучасне міжнародне становище». 

2. Ковальський С.В. Методичні вказівки та тематика занять спецпрактикума 

"Сучасне міжнародне становище". Одеса, 2011. 

 

15. Рекомендована література 

Основна: 

1. Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. К.: Либідь, 1995. 64 с. 

2. Бруз В. С. Украина в ООН: вопросы национальной и международной безопасности // 

Политическая мысль. 1994. № 4. С. 80-84. 

3. Гаджиев К.С. Геополитика. М., 2011. 

4. Дьомін О.Б. Входження України в модерну Європу: історія та сучасність // Науковий 

вісник Дипломатичної академії МЗС України. К., 2001. Вип. 5. С. 284-290. 

5. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка 

міжнародних відносин (1991-2003) / відп. ред. С.В. Віднянський. К., 2004. 

6. Кашлев Ю.Б. Внешняя политика и дипломатия ХХІ века в контексте информационных 

процессов // Науковий вісник Дипломатичної академії МЗС України. К., 2004. Вип. 4. Ч. 1. 

С. 32-40. 

7.Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

8.Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / Под ред. А.А.Кокошина, 

А.Д. Богатурова. M., 2005. 

9. Міжнародні організації. Навчальний посібник / під ред. Кучика О.С. К., 2007. 

10. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / под 

ред. С. Хантингтона. М., 2004. 

11.  ООН у системі міжнародних відносин. Історичний досвід і перспективи. К.: Либідь, 

1995. 

12. Павлов А.И. Международные отношения после Второй мировой войны. Одесса, 2000. 

13. Урсу Д.П. Международные организации. Учебное пособие. Симферополь, 2000. 

14. Шлезингер А. Некоторые уроки «Холодной войны» // Новая и новейшая история. – 

1991. № 1. С. 75-81. 

Джерела 

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1997. 288 с. 

2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. 

416 с. 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

85-89 В 
добре 

75-84 С 

70-74 D 
задовільно 

60-69 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано  з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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3. Организация Объединённых Наций. Сборник документов / ред. В. Ватрушев. М.: 

Наука, 1981. 646 с. 

4. Теория международных отношений: Хрестоматия / сост. П.А. Цыганков. М., 2002.  

5. Хантингтон С. Конфликт цивилизаций. М., 2003. 

 

Додаткова: 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений. 1945-2008. М., 

2010. 

2. Грум Дж. Растущее многообразие международных акторов // Международные 

отношения: социологические подходы / ред. П.А. Цыганков. М., 1998. С. 222-239. 

3. Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Нове в роботі посла в кінці 90-х років і на початку нового 

десятиліття // Науковий вісник Дипломатичної академії МЗС України. К., 2000. Вип. 4. 

С. 6-25. 

4. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. М.: Международные отношения, 

2000. В 2-х тт. 

5. Костенко Г. Ф. Типи, види воєнних конфліктів та їх класифікація // Науковий вісник 

Дипломатичної академії МЗС України. К., 1999. Вип. 2. С. 48-57. 

6. Кремень В. Україна в геополітичному просторі: Об’єктивні тенденції і суб’єктивні 

очікування // Політика і час. 1993. № 10. С. 17-22. 

7. Кузнецов В. Что такое глобализация? // Мировая экономика и международные 

отношения. 1998. № 3. С. 14-19. 

8. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Аспект Пресс, 2007. 

9. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: Підручник. К., 2007. 

10. Марущак М.Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі. Вінниця: Нова книга, 

2008. 

11. Наука про міжнародні відносини (базові категорії, методи, концепції) / Т. Герасимчук, 

А. Киридон, С. Троян. Рівне, 2007. 

12. Сагайдак О.П., Сардачук П.Д.  Дипломатичне представництво: організація і форми 

роботи. Навчальний посібник. К., 2008. 

13. Торкунов А. В. Современные международные отношения. М., 1999. 

14. Требін М.П. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика. 

К., 2016 

15. Фергюсон Й. Глобальное общество в конце двадцатого столетия // Международные 

отношения: социологические подходы / ред. П.А. Цыганков. М., 1998. С. 195-221. 

16. Цыганков П.А. Международные отношения. Теории, конфликты, движения, 

организации. Учебное пособие. М., 2007. 

17. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин. К., 2004. 

 
16. Електронні інформаційні ресурси 

1. https://www.facebook.com/groups/651382121734284 – учбово-методична група з історії 

міжнародних відносин та сучасного міжнародного становища для студентів 

історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова / розробник С.В. Ковальський. 

2. http://modernhistory.onu.edu.ua – сайт кафедри нової та новітньої історії Одеського 

Національного університету імені І.І. Мечникова 

3. https://wikileaks.org – сайт ВикиЛікс. 

4. www.un.org/ru - офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй 

5. http://dipacadem.kiev.ua – сайт Дипломатичної академії України при Міністерстів 

закордонних справ України 

6. https://history.state.gov/historicaldocuments - офіційні та робочі документи Державного 

департаменту США (FRUS) 

 

 



 11 

Додатки 

Рекомендації щодо підготовки до практичних занять. 

Практичні заняття з курсу базуються на обговоренні поточних міжнародних подій, 

спираючись на матеріали преси. Студенти самі обирають теми обговорення виходячі із 

зазначених нижчі критерієв. 

Для комплексного аналізу сучасних подій рекомендується такий порядок роботи: 

Перший крок. Пошук інформації: 

- необхідно уважно переглянути доступні ЗМІ, бажано різних країн і політичних сил, 

та виявити найбільш важливі події протягом останнього місяця чи тижня; 

- пояснити, чому обрана подія заслуговують на увагу, пригадати історичні 

передумови події та факти з історії країни, де вона відбуваються. 

Другий крок. Аналіз джерела: 

- знайти опис обраної події в 3-4 різних за походженням видань; 

- проаналізувати належність кожного з обраних інформаційних джерел до країни, 

корпорації, політичної сили, інтереси яких воно представляє; 

- врахувати зовнішньополітичну доктрину та інтереси країни до якої належіть ЗМІ й 

виявити її інтереси в події, що висвітлюється; 

- проаналізувати ідеологічні та економічні чинники, що впливають на конкретну 

газету чи інформаційний портал; 

- врахувати можливі джерела отримання інформації ЗМІ: власні кореспонденти, 

довірені особи в дипломатичних місіях чи розвідці, інші ЗМІ чи їх компіляція. Це надасть 

можливість зробити висновок щодо об’єктивності отриманих фактів та компетентності 

ЗМІ в цьому питанні. 

Третій крок. Аналіз події. 

- порівняти інтерпретації події в різних ЗМІ, переважно конкуруючих чи ворожих 

сторін; 

- виявити спільні та суперечливі факти і трактування з джерел, що аналізуються; 

- на основі цього порівняльного аналізу виявити помилкові та допустимі факти, 

надати власне трактування події, з урахування її генези, аналогів в минулому та наслідків; 

- обговорити власне бачення проаналізованих подій в групі, висловивши своє 

бачення, спираючись на результати проведеного аналізу. 

(Ковальський С.В. Методичні вказівки та тематика занять спецпрактикума "Сучасне 

міжнародне становище". – Одеса, 2011.) 


	1.  Опис навчальної дисципліни

