
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА 
 

  Мета курсу – засвоєння студентами особливостей процесу формування й розвитку 
міжнародних відносин і світової політики епохи Середньовіччя; вивчення обставин 
виникнення й основних рис Вестфальської системи та інших систем міжнародних відносин 
XVII – початку XX ст.; дослідження особливостей еволюції системи міжнародних відносин 
Нового часу до Першої світової війни включно, трансформації системи міжнародних 
відносин у міжвоєнний період (1918–1939 рр.); вивчення основних рис і особливостей 
Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин, причини її кризи напередодні 
та в період Другої світової війни; дослідження особливостей еволюції Ялтинсько-
Потсдамської системи міжнародних відносин; процесу формування субрегіонального 
співробітництва в Європі після Другої світової війни; з’ясування міжнародних відносин в 
Центральній та Східній Європі, в Західній Європі, країнах Сходу, Азії, Африки та Латинської 
Америки з середини ХХ – на поч. ХХІ ст.; головних тенденцій, динаміки, подій з історії 
розвитку Ялтинсько-Потсдамської, постбіполярної і багатополярної систем міжнародних 
відносин. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародні відносини та світова політика» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з: «Історія України», «Вступ до 
спеціальності», «Історія міжнародних відносин», вона інтегрується з вивченням наступних 
ОК: «Країнознавство»,  «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», 
«Регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Міжнародні організації», «Міжнародні 
економічні відносини».         

     Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом наступних 
ОК: «Регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Міжнародні організації», «Теорія 
міжнародних відносин», «Зовнішня політика України», «Зовнішня політика країн Західної 
Європи», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Аналіз зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність працювати в 
міжнародному контексті; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність до 
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність виокремлювати ознаки 
та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації  міжнародних 
відносин,суспільних комунікацій та/або регіональних студій; здатність аналізувати 
міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 
економічному, суспільному, культурному та інформаційному; здатність оцінювати стан та 
напрями досліджень міжнародних відносин та світової політики у політичній, економічній, 
юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях; здатність аналізувати вплив світової 
економіки, міжнародного права та внутрішньої політики на структуру й динаміку 
міжнародних відносин та зовнішньої політики держав; усвідомлення національних інтересів 
України на міжнародній арені; здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн 
та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих 
держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем; здатність аналізувати 
міжнародні події на різних стадіях їх розвитку, логічно й послідовно висвітлювати факти та 
події з міжнародних відносин; здатність аналізувати основні положення концептуальних 
документів у галузі зовнішньої політики, інтерпретувати їх стосовно конкретних подій; 
здатність з’ясовувати специфіку та причинно-наслідкові зв’язки при аналізі найважливіших 
подій світового значення; здатність застосовувати отримані історичні знання для осмислення 
сучасних проблем міжнародних відносин та світової політики, врахування уроків минулого 
для сьогодення; здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на 
Європейському континенті, та місце в них України; здатність аналізувати природу та 
еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних 
форм та перспектив співпраці України з ними; здатність сформувати розуміння ролі і місця 
України у сучасному світі; поглибити та удосконалити вміння та навички необхідні для 
комплексного аналізу основних явищ, подій та процесів світової політики. 

Програмні результати навчання: 
знати: характерні риси та пріоритети світової політики у різні періоди; основні 

положення концептуальних документів у галузі зовнішньої політики, інтерпретувати їх 
стосовно конкретних подій; особливості міжнародних відносин доби Середньовіччя; 
еволюцію міжнародних відносин в епоху Нового часу (XVII–ХVIII ст.); процес формування 
й розвитку Вестфальської системи міжнародних відносин; процес перебігу міжнародних 
відносин в період Великої французької революції, Наполеонівських воєн (1789–1814 рр.); 



процес формування й розвитку Віденської системи міжнародних відносин; процес перебігу 
міжнародних відносин в період об’єднання Німеччини (1856–1872 рр.); колоніальну політику 
європейських держав у XIХ – початку XIХ ст.; процес утворення Троїстого союзу й Антанти; 
процес формування й розвитку Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних 
відносин; основні тенденції розвитку міжнародних відносин у період середини 20-х – 
початку 30-х рр. ХХ ст.; особливості міжнародних відносин та світової політики після Другої 
світової війни; процес перебігу міжнародних відносин в Центральній та Східній Європі в 
середині ХХ – на поч. ХХІ ст.; еволюцію міжнародних відносин в період Ялтинсько-
Потсдамської системи міжнародних відносин; процес формування субрегіонального 
співробітництва в Європі після Другої світової війни; процес утворення ООН, НАТО та 
інших міжнародних організацій; особливості міжнародних відносин в умовах «холодної 
війни»; особливості зовнішньої політики провідних держав в період «холодної війни»; 
проблеми контролю над озброєнням та роззброєнням; процес перебігу загальноєвропейської 
наради з питань безпеки і співробітництва в Європі у Гельсінках; основні тенденції розвитку 
постбіполярної системи міжнародних відносин; основний зміст та специфіку системи 
міжнародних відносин на сучасному етапі; 

уміти: аналізувати «Східне питання»  в міжнародних відносинах в ХІХ ст.; аналізувати 
міжнародні відносини напередодні і в період Першої світової війни; аналізувати міжнародні 
відносини під час світової економічної кризи 1929–1933 рр.; аналізувати міжнародні 
відносини в Азії, Африці та на Американському континенті (1921–1939 рр.); аналізувати 
міжнародні відносини напередодні та в період Другої світової війни; аналізувати здобутки та 
проблеми міжнародної діяльності країн; подавати аргументацію власного тлумачення подій, 
підходів, оцінок та перспектив розвитку сучасного світу; аналізувати міжнародні відносини в 
новітній час (до 1945 р.); аналізувати міжнародні події з позицій національних інтересів 
України; аналізувати процес мирного врегулювання в Європі після Другої світової війни; 
аналізувати участь України у процесі мирного врегулювання в Європі після Другої світової 
війни; аналізувати міжнародні відносини в період Ялтинсько-Потсдамської системи 
міжнародних відносин; аналізувати політичне, економічне та військове співробітництво 
СРСР з країнами Варшавського договору; аналізувати трансформацію відносин СРСР  з 
країнами-членами ОВД та РЕВ; аналізувати загальноєвропейський інтеграційний процес 
наприкінці ХХ ст. – поч. ХХІ ст.; характеризувати особливості зовнішньої політики 
провідних держав в період «холодної війни»; аналізувати роль НАТО в системі європейської 
безпеки; самостійно оцінювати головні тенденції, динаміку, події з історії розвитку 
Ялтинсько-Потсдамської, постбіполярної і багатополярної систем міжнародних відносин, 
системно аналізувати особливості історії цих систем міжнародних відносин; аналізувати 
міжнародні відносини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.; визначати властивості 
багатополярної системи міжнародних відносин; характеризувати вплив великих держав на 
еволюцію сучасних системи міжнародних відносин; подавати аргументацію власного 
тлумачення подій, підходів, оцінок та перспектив розвитку сучасного світу; аналізувати 
міжнародні події з позицій національних інтересів України; характеризувати сутність та 
специфіку принципів сучасного міжнародного порядку. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Міжнародні відносини в період середніх віків і нового часу. Суть і зміст 

міжнародних відносин і світової політики. Особливості міжнародних відносин доби 
Середньовіччя. Еволюція міжнародних відносин в епоху нового часу (XVII – ХVIII ст.). 
Формування й розвиток Вестфальської системи міжнародних відносин. Міжнародні 
відносини в період Великої французької революції, Наполеонівських війн (1789 – 1814 рр.) 
та формування Віденської системи міжнародних відносин. Міжнародні відносини в період 
об’єднання Німеччини. «Східне питання» в міжнародних відносинах в ХІХ ст. Колоніальна 
політика європейських держав у XIХ – поч. XIХ ст. Утворення Троїстого союзу й Антанти. 
Міжнародні відносини напе-редодні і в період Першої світової війни. 

Міжнародні відносини в новітній час (до 1945 р.). Формування Версальсько-Вашин-
гтонської системи міжнародних відносин. Основні тенденції розвитку міжнародних відносин 
у період середини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. Міжнародні відносини під час світової 
економічної кризи 1929-1933 рр. Криза Версальського порядку (1933-1938 рр.). Міжнародні 
відносини в Азії, Африці та на Американському континенті (1921-1939 рр.). Поширення 
агресії Японії. Міжнародні відносини напередодні та в період Другої світової війни. 
Завершення війни в Європі (1943-1945 рр.) і в зоні Тихого океану. Закінчення та головні 
підсумки Другої світової війни. 

Міжнародні відносини та світова політика на європейському континенті. 
Міжнародні відносини  та світова політика після Другої світової війни. Процес мирного 
врегулювання в Європі. Становлення та особливості  Ялтинсько-Потсдамської системи 
міжнародних відносин. «Німецьке  питання» у міжнародних відносинах. Міжнародні 



відносини в Центральній та Східній Європі сер. ХХ – поч. ХХІ ст. Міжнародні відносини в 
Західній Європі у 1950-1970 рр. Загальноєвропейський інтеграційний процес наприкінці ХХ 
ст. – поч. ХХІ ст. Роль НАТО в системі європейської безпеки. Розпад СРСР. Міжнародні 
відносини на пострадянському просторі напр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

Міжнародні відносини та світова політика країн Сходу, Азії, Африки та 
Латинської Америки. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході сер. ХХ – 
поч. ХХІ ст. Міжнародні відносини у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні  сер. ХХ - поч. ХХІ 
ст. Міжнародні відносини в Південній та Південно-Східній Азіїсер. ХХ – поч. ХХІ ст. 
Міжнародні відносини на Африканському континенті сер. ХХ - поч. ХХІ ст. Міжнародні 
відносини в Латинській Америці сер. ХХ - поч. ХХІ ст. Діяльність ООН та інших 
міжнародних організацій. Проблема роззброєння в міжнародних відносинах. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 10 кредити ЄКТС, загальний обсяг 300 
годин, у тому числі 140 годин аудиторних навчальних занять і 160 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Самойлов Олексій Федорович, канд.іст.наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 
 


