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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» Нормативна 

 Напрям підготовки 052 

«Політологія» 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 7 cеместр - 18 

год. самостійної роботи 

студента – 7 семестр – 6 

год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

10 год. 4 год. 

Практичні 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю:  

Залік залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою курсу є сформувати у студентів-політологів знання про теоретико- методологічні 

та практичні інструменти геополітичного аналізу сучасного світового процесу; ознайомлення з 

методологічними засадами аналізу та прогнозування динаміки розвитку глобальних процесів, 

основними особливостями і наслідками глобалізації та можливими шляхами та альтернативами 

вирішення глобальних проблем. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення наукового інструментарію 

сучасної геополітичної науки та ролі геополітичної площини у сучасній світовій політиці. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

знання: 

сучасного стану та тенденцій розвитку наукових знань в сфері глобалістики та ії 

соціальних наслідків,  особливостей основних шкіл та наукових течій в цій сфері теоретичних 

знань; інтегральних комплексних теорій і концепцій, пов’язаних з процесами глобалізації і 

фундаментальними змінами в структурі і характері соціально-політичних та міжнародних 

відносин на початку ХХІ століття; методологічних принципів забезпечення інформаційної 

повноти та ефективності  діяльності спрямованої на практичне вирішення глобальних проблем 

людства; методологічних засад аналізу та прогнозування динаміки соціально-політичних 

систем, принципів та  методів інформаційноаналітичної  роботи в процесі прийняття і 

формування соціальної політики в зазначеній сфері 

Навчальна дисципліна  забезпечує вміння: 

вільної  орієнтації в сучасних школах  та соціологічних концепціях в сфері глобалістики; 

осмислення  та критичного аналізу  позитивних на негативних проявів глобалізації та їх 

соціальних наслідків; • самостійної організації роботи в сфері методологічного забезпечення 



4 
 

процедур підготовки та прийняття програм практичного вирішення проблем глобалізації; 

методичних засад підготовки, написання і аргументації  інформаційно-аналітичних   довідок, 

програм і сценаріїв в зазначеній сфері. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Геополітичне підґрунтя світового політичного процесу 

 
Тема 1. Світова політика як наукова дисципліна. Світ як політична система  
Поняття «світова політика» з'явилося в політичній літературі порівняно недавно на тлі великих 

змін в міжнародних відносинах другої половини ХХ – началаXXI ст. У західних країнах дослідження 

світополітичні розпорошені по різних областях знання. Різні традиційні школи міжнародно-політичного 

аналізу по-різному трактують цю категорію, використовуючи різні терміни - «постміжнародна 

політика», «глобальна політика» та ін. В науковому співтоваристві США взагалі відсутня проблема 

розмежування світової політики і міжнародних відносин. Там дослідження того і іншого напрямків 

співіснують нероздільно.. 

Головною особливістю сучасного світового політичного процесу є одночасний розвиток двох 

протилежних тенденцій - до об'єднання і до розмежування. Перша тенденція проявляється у формуванні 

світових продуктивних сил, розвиткові НТР, інтернаціоналізації господарської діяльності в масштабах 

регіонів і цілого світу, в інтеграції різних факторів виробничого і невиробничого призначення, у прогресі 

сфери управління макроекономічними та виробничо-технологічними інноваціями.. 

 

Тема 2. Системи міжнародних відносин. 
Міжнародні відносини - це особливий вид суспільних відносин, що виходять за рамки 

внутрішньосуспільних відносин і територіальних утворень. Незважаючи на те, що міжнародні відносини 

існують з давніх часів, сам термін з'явився порівняно недавно - його ввів англійський філософ Дж. 

Бентам, який визначив під ними насамперед стихійно виниклі відносини великих національних держав, 

стрижнем яких є політичні відносини. 

 

Тема 3 Світові політичні ідеології 

Формою вираження теоретичних політичних знань виступає політична ідеологія. Це система ідей 

будь-якої соціальної організації, в якій обґрунтовується напрямок розвитку суспільства і формується 

програма соціальних перетворень. Політична ідеологія виступає фактором політичного розвитку 

суспільства. пануюча в суспільстві ідеологія закріплюється в конституції країни і стає, таким чином, 

державною ідеологією. відповідно до неї держава покликана здійснювати соціальні перетворення. якщо 

конституційні встановлення підтримуються громадянами, то державна ідеологія набуває статусу 

національної ідеї. зрозуміло, об'єднати всіх громадян країни може лише не дуже великий перелік 

інтересів і цінностей. 
 

Змістовий модуль 2. Міжнародні відносини в умовах глобалізації 

 
Тема 4. Теорії міжнародних відносин. Держава в світовій політиці  
Школа політичного реалізму (Г. Моргентау, Дж. Кеннан, Е. Карр та ін.) Для теорії політичного 

реалізму центральними є «поняття інтересу, визначеного в термінах влади», і пов'язані з ним поняття 

балансу сил, геополітичної стратегії і т.п. У неореализме ці акценти дещо зміщені. Відстоюючи 

структурний розуміння сили, неореалізм не зводиться баланс сил до військового компоненту, а включає 

економічну, інформаційнокомунікативну, наукову, фінансову і виробничу складові. Суть реалістичного 

підходу полягає в характерному для нього розумінні світової політики як безкомпромісної боротьби 

держав за владу і вплив. 

Держава - основний інститут влади в політичній системі конкретного суспільства, сукупність 

установ і організацій, що володіють верховною владою на певній території. Попередниками держави 

були різні форми соціальної саморегуляції і самоорганізації людей - традиції, норми, звичаї, родо- і 

племінні освіти, характерні для первіснообщинного ладу. У різних теоріях дається різне пояснення 

причин виникнення держави: в теологічною - воля Бога; в договірній - сила розуму, прагнення до 

організації суспільного життя; в матеріалістичної - соціально-економічні фактори; в теорії завоювання - 

военнополитические фактори і т.д.. 

 

Тема 5. Тенденції та загрози побудови нового світового порядку. Україна в світовому 

політичному процесі 
Чинники детермінації сучасного світового порядку Поява нових центрів сили на тлі гегемонії 
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США; Злиття національних економік в єдину світову економіку; Розмивання державного суверенітету 

національних держав; Крах системи світосприйняття, пошук нових сенсів та нової ідентичності; Розрив 

між «Північю» та «Півднем». 2. Структурні зміни сучасного світового порядку за О. Тоффлером. 

Еволюція засадничих принципів світового панування: «сила – гроші – знання». Адхократія – майбутній 

суб’єкт влади..  

Зовнішня політика та міжнародні відносини незалежної України: зміст та основні пріоритети. 

Основні характеристики взаємовідносин: Україна – ЄС, Україна – РФ, Україна – США та ін.. 

Характеристика відносин України з найближчими сусідами (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, 

Молдова). Відмова від політики багатовекторності: причини та наслідки. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усьо 

го 

у тому числі Усьо 

-го 

у тому числі 

л п л
а
б 

інд ср л п лаб ін 
д 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 
2 

13 

Змістовий модуль 1. Геополітичне підґрунтя світового політичного процесу 
 

 Тема 1. Світова політика як 

наукова дисципліна. Світ як 

політична система 

 2 4          

Тема 2. Системи 

міжнародних відносин. 

 2 2          

Тема 3 Світові політичні 
ідеології 

 2 2          

Разом за розділом 1 14 6 8          

Змістовий модуль 2. Міжнародні відносини в умовах глобалізації 
 

Тема 4. Теорії 
міжнародних відносин. 
Держава в світовій 
політиці 

 2 4          

Глобалізація та її вплив на 
світову політику 

  2          

Конфлікт   2          

Тема 5. Тенденції та 
загрози побудови нового 
світового порядку. Україна 
в світовому політичному 
процесі 

 2 4          

Разом за розділом 2 16 4 12          

Усього годин 30 10 20          
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5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Світова політика як наукова дисципліна 2 

2 Тема 2. Світ як політична система 2 

3 Тема 3. Системи міжнародних відносин 2 

4 Тема 4. Світові політичні ідеології 2 

5 Тема 5. Теорії міжнародних відносин 2 

6 Тема 6. Держава в світовій політиці 2 

7 Тема 7. Глобалізація та її вплив на світову політику 2 

8 Тема 8. Конфлікт 2 

9 Тема 9. Тенденції та загрози сучасного світового порядку 2 

10 Тема 10. Україна в світовому політичному процесі 2 
 Разом 20 

 

6. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Форма 
контролю 

1 Тема 1. Світова політика як наукова дисципліна 2 Есе 

2 Тема 2. Світ як політична система 2 Есе 

3 Тема 3. Системи міжнародних відносин 2 Есе 

4 Тема 4. Світові політичні ідеології 2 Есе 

5 Тема 5. Теорії міжнародних відносин 2 Есе 

6 Тема 6. Держава в світовій політиці 2 Співбесіда 

7 Тема 7. Глобалізація та її вплив на світову політику 2 Співбесіда 

8 Тема 8. Конфлікт 2 Співбесіда 

9 Тема 9. Тенденції та загрози сучасного світового порядку 2 Есе 

10 Тема 10. Україна в світовому політичному процесі 2 Есе 
 Разом 20  

7. Індивідуальні завдання 

 

8. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, робота з літературою, підготовка та презентація 

аналітичної доповіді за обраною темою 

 

9. Методи контролю 
Виступи, участь в дискусіях на семінарських заняттях 

Контрольна робота. Підсумковий контроль – залік 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

10 10 10 10 10 15 15 10 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми розділів. 
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Приклад для екзамену 

Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзамен Сума 

Розділ 1 Розділ 2  
60 

 
40 

 
100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

30 30 

Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно  
 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

11. Рекомендоване методичне забезпечення  

Базова література 

 
1Алєксєєнко І. В. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин / І. В. Алєксєєнко // 

Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2005. – Вип. 30. – С. 577–587. 

 2. Богданович В. Ю. и др. Конфликты и войны после распада СССР. Монография. – К., 2007. – 

420 с. 

 3. Василевський О. Л., Гончар М. Н. Структура геополітичних інтересів України. – К., 1995. 

 4. Гаджиев К. С. Введение в геополитику. – М., 2000.  

5. Геополітичне майбутнє України. / Міжнародна науково-практична конференція. – К.: 

Дипломатична академія України при МЗС України, 1998.  

6. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. проф..Б. Гуменюка та проф..С. Шергіна. – 

К.: Університет «Україна», 2009. – 508 с. 

 7. Дергачов В. А. Геополитика. – К., 2000. 

 8. Дослідження світової політики: політичне есе. – К., 1996. 
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