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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки,
освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Галузь знань: 
055  Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 
регіональні студії

Обов’язкова навчальна 
дисципліна

Модулів – 2 Освітній рівень:
другий (магістерський)

Рік підготовки
1-й

Змістових модулів – 2 Семестр
1-й

Загальна кількість годин – 180 
год 

Лекції
 20 год.

Тижневих годин для денної 
форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 6

Семінарські
20 год.

Модульний контроль
10 год.

Самостійна робота
100 год.

Семестровий контроль
30 год.

Вид контролю
Екзамен

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і  індивідуальної
роботи становить (%):

для денної форми навчання – 33% / 67%.

ЗМІСТ

3



І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4

ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 6

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 7
ІV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
 „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН ТА СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ”

8

V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН ТА СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ” 

16

VІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 17
VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ

19

VIIІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 20

4



І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни „Актуальні проблеми сучасних міжнародних

відносин та  світової  політики”  (далі  –  Програма)  є  нормативним документом Київського
університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою міжнародних відносин та
міжнародного права.

Програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-модульної  системи  організації
навчання  в  Київському  університеті  імені  Бориса  Грінченка  відповідно  до  вимог  ОКХ,
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни.

Програма  визначає  перелік,  обсяг, складові  та  технологію  оцінювання  навчальних
досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення. 

Навчальна  дисципліна  „Актуальні  проблеми  сучасних  міжнародних  відносин  та
світової  політики”  належить  до  вибіркових  дисциплін  циклу  професійної  та  практичної
підготовки; дисциплін за вибором навчального закладу.

Зв’язок  з  іншими  дисциплінами: дисципліна  „Актуальні  проблеми  сучасних
міжнародних відносин та світової політики” тісно пов’язана, насамперед, із вивченням курсів
міжнародно-політичного  профілю,  що  передбачені  навчальним  планом  на  освітньо-
кваліфікаційному  рівні  „магістр”  для  спеціальності  „Міжнародні  відносини,  суспільні
комунікації  та  регіональні  студії”:  „Зовнішня політика постсоціалістичних країн  Європи”,
„Проблеми національної та регіональної безпеки”, „Суспільні комунікації” та ін. Дисципліна
забезпечує  базові  теоретичні  знання  та  практичні  навички  з  вивчення  особливостей
міжнародної  діяльності  держав  світу.  Вивчення  цього  курсу  має  важливе  значення  для
формування  наукового  світогляду студентів  і  майбутньої  професійної  діяльності  фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” спеціальності  „Міжнародні відносини,  суспільні
комунікації та регіональні студії”.

Навчальна  дисципліна  „Актуальні  проблеми  сучасних  міжнародних  відносин  та
світової політики” має своїм завданням:
 ознайомлення  студентів  із  понятійно-категоріальним  апаратом  дисципліни  „Актуальні

проблеми сучасних міжнародних відносин та світової політики”;
 вивчення міжнародно-політичних, історичних, культурно-цивілізаційних, геополітичних,

соціально-економічних та політико-правових особливостей зовнішньої політики держав
світу;

 опанування критеріїв типології модернізації держав і регіонів світу;
 формування  в  студентів  уміння  використовувати  політологічний  інструментарій  у

майбутній фаховій роботі.

Мета – компаративний огляд державотворчих і модернізаційних процесів у державах
і регіонах світу, з’ясування особливостей їхньої еволюції на регіональному, субрегіональному
й  національному  рівнях;  формування  у  студентів  комплексного  підходу  до  вивчення
особливостей міжнародної діяльності держав світу, вміння володіти компаративним методом
дослідження  модернізаційних  і  державотворчих  процесів;  розуміння  закономірностей
формування  сучасної  політичної  карти  планети,  глобальних  і  регіональних  тенденцій
світового  розвитку,  а  також  ознайомлення  студентів  із  ключовими  проблемами  світової
політики.

Знання.  Опанувавши курс  „Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин та
світової політики”, студент має знати:
     - понятійно-категоріальний апарат нормативного курсу  „Актуальні проблеми сучасних
міжнародних відносин та світової політики”;
     - загальну структуру компаративних політологічних досліджень;
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     - друковані, інтернетівські й мультимедійні джерела інформації;
     - особливості системного й комплексного підходів в політологічних дослідженнях країн та
регіонів;
     - типологію державотворчих і модернізаційних процесів у країнах світу;
     -  міжнародно-політичні,  історичні,  геополітичні,  культурно-цивілізаційні,  суспільні  та
політико-правові особливості розвитку країн і регіонів;
     - науково-практичні складові країнознавства.

     Студент повинен вміти:
     - добирати, систематизувати й аналізувати політологічну інформацію;
     - будувати загальну схему міжнародно-політичної характеристики держав і регіонів світу;
     - орієнтуватися в модернізаційній проблематиці країн Азії й Африки;
     -  використовувати  методології  системного й  порівняльного підходів  в  дослідженнях
державотворчих процесів країн регіону;
     - формулювати припущення, передбачення та прогнози в розвиткові світової політики;
     - складати наукову бібліографію з міжнародно-політичної проблематики;
     - готувати письмові та усні реферати, а також презентації із запропонованої проблематики,
використовуючи для цього сучасні комп’ютерні технології;
     - застосовувати політико-історичні знання для формування сучасного «образу» майбутньої
професії.

Кількість  годин,  відведених  навчальним  планом  на  вивчення  дисципліни,
становить 180 год., із них:

 лекції − 20 год.;
 семінарські заняття − 20 год.;
 екзаменаційні консультації – 2 год.;
 модульний контроль – 10 год.;
 семестровий контроль – 30 год;
 самостійна робота – 100 год;
 іспит – 5,61 год.
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ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Використані скорочення:
 лекції (Л);
 семінарські заняття (СЗ);
 модульний контроль (МК);
 підсумковий контроль (ПК);
 семестровий контроль(СК);
 самостійна робота(СР)
 разом (Р).

Назви розділів Р Л СЗ МК СР СК
Змістовий модуль І.  Постбіполярна система міжнародних відносин

1.
Тема  1.  Вступ.  Новий  етап
постбіполярної доби

29 4 4 2
15 4

2.
Тема  2.  Модель  зовнішньої  політики
для постреволюційної України  23 2 2 15 4

3.

Тема  3. Актуальні  проблеми
міжнародних  відносин  в  Азійсько-
Тихоокеанському регіоні

36 4 4 2 20 6

Разом 88 10 10 4 50 14
Змістовий модуль ІІ. Регіональний вимір світової політики 

4.
Тема  4.  „Арабська  весна”  й
регіональні відносини

34 4 4 2 20 5

5.
Тема 5. Держави Латинської Америки
в умовах „лівого тренду”

30 4 4 2 16 5

6.
Тема  6.  Постбіполярна
конфліктогенність в Африці

25 2 2 2 15 6

Разом 92 10 10 6 50 16
Разом за навчальним планом

180 20 20 10 100 30
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ІV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 
„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА

СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ”

Змістовий модуль І.  Постбіполярна система міжнародних відносин

Тема 1. Вступ. Новий етап постбіполярної доби
     Тематичний план:
     1. Руйнація Росією монополярної системи міжнародних відносин.
     2. Втрата Сполученими Штатами глобальної могутності єдиної наддержави.
     3. Криза ОБСЄ, НАТО і Європейського Союзу.
     4. Геополітичний наступ Кремля та його наслідки.
     Основні  поняття теми: агресія,  баланс сил,  геополітика,  гібридна війна,  зовнішня
політика,  макроекономічні  показники,  меморандум,  міжнародна  організація,  міжнародний
договір,  міжнародні  відносини,  монополярний  світ,  наддержава,  незалежність,  окупація,
постбіполярна система, світоустрій, суверенітет, холодна війна, ядерний статус.

Тема 2. Модель зовнішньої політики для постреволюційної України
     Тематичний план:
     1. Україна в пошуках зовнішньополітичної стратегії.
     2. „Зраджена революція”: позаблоковість і нейтралітет.
     3.  „Швейцарська”  модель  озброєного  нейтралітету  й  перспективи  „фінляндизації”
зовнішньої політики України.
     4. Стратегічне партнерство України зі США.
     Основні  поняття  теми: багатовекторність,  безпека,  „газові  війни”,  гуманітарна
інтервенція,  державний  кордон,  дипломатія,  євроатлантична  інтеграція,  євроатлантичні
цінності,  зовнішньополітична  стратегія,  міжнародне  право,  націоналізм,  національні
інтереси,  нейтралітет,  позаблоковість,  полюс  сили,  сепаратизм,  стратегічне  партнерство,
„торговельні війни”.

Тема 3. Актуальні проблеми міжнародних відносин в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
     Тематичний план:
     1. Особливості формування незбалансованої регіональної системи міжнародних відносин
у Східній Азії. 
     2. Курс США на збереження регіону в зоні свого  геополітичного впливу.
     3. Американська політика стримування й залучення КНР.
     4. Еволюція корейського напряму східноазійської політики США.
     Основні поняття теми: велика держава, військова база, військовий потенціал, гегемонія,
домінування,  збройний  конфлікт,  конфліктогенність,  конфронтація,  регіональна  держава,
міжнародний  актор,  мілітаризація,  „м’яка  сила”,  паназіатизм,  регіональна  система,
регіоналізм, стратегія, сателітна зона, союзник, ядерна програма.

Плани семінарських занять

Тема 1. Новий етап розвитку постбіполярної системи міжнародних відносин
     Питання для обговорення:
     1. Завершення холодної війни: переможці і переможені.
     2. Особливості формування постбіполярної системи міжнародних відносин.
     3. Чинники наддержавного статусу США.
     4. Піднесення КНР і перспективи набуття нею статусу наддержави.
     5. Руйнація Росією монополярної системи міжнародних відносин.
     6. Втрата Сполученими Штатами геополітичного статусу єдиної наддержави.
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     7. Криза ООН і ОБСЄ: причини й наслідки.
     8. Розширення НАТО на Схід і дезінтеграційні процеси в Альянсі.
     9. Сучасний стан і перспективи євроінтеграції. 
     10. Інтеграційні проекти Російської Федерації: задум і реалії.

Література
Основна

     Горбулін  В.  П.  „Гібридна  війна”  як  ключовий  інструмент  російської  геостратегії
реваншу // Стратегічні пріоритети. – 2014. - № 4 (33). – С. 5-12.
     Задорожній О. В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України
основних принципів міжнародного права : монографія. – К.: К.І.С., 2015. – 712 с.
     Зовнішня політика України – 2014 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / за ред.
Г.М.Перепелиці, О.В.Потєхіна. – К.: ВД „Стилос”, 2015. – 326 с.
     Огризко В. Світ без ілюзій // Зовнішні справи. – 2015. - № 3. – С. 6-9.
     Фельштинський Ю. Третя світова : Битва за Україну/ Юрій Фельштинський, Михайло
Станчев. – К.: Наш Формат, 2015. – 408 с.

Додаткова 
     Головченко В.І. Україна і тенденції розвитку міжнародної обстановки // Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: Міжнародні відносини. – Вип. 42. – К.:
ВПЦ „Київський університет”, 2014. – С. 9-16.
     Порошенко П. Виступ Президента України на загальних дебатах 70-ї Сесії Генеральної
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй // Україна дипломатична : науковий щорічник. Вип.
16. – К.: Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, 2015. – С. 10-17.
     Ткаченко  В.  Росія  :  ідентичність  агресора  :  монографія.  –  К.:  Видавничий  центр
„Академія”, 2016. – 256 с.
     Херпен М. Х. Ван. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна : незасвоєні уроки минулого. – Х.:
Віват, 2015. – 304 с.
     Чекаленко  Л.,  Васильєва  М.  Європа.  Безпека.  Україна.  Дипломатія  //  Україна
дипломатична :  науковий щорічник.  Вип.  16.  –  К.:  Генеральна дирекція  з  обслуговування
іноземних представництв, 2015. – С. 284-289.

Тема 2. Оптимальна модель зовнішньої політики постреволюційної України
     Питання для обговорення:
     1. Незалежна Україна в пошуках оптимальної зовнішньополітичної стратегії.
     2. „Багатовекторність” зовнішньої політики України: здобутки і втрати.
     3. „Зраджена Помаранчева революція”: позаблоковість і нейтралітет. 
     4. Стратегічне партнерство України зі США: проблеми й перспективи.
     5. „Європейський вибір” України: від теорії до практики.
     6. „Гібридна війна” РФ проти України.

Література
Основна

     Горбулін  В.  П.  „Гібридна  війна”  як  ключовий  інструмент  російської  геостратегії
реваншу // Стратегічні пріоритети. – 2014. - № 4 (33). – С. 5-12.
     Задорожній О. В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України
основних принципів міжнародного права : монографія. – К.: К.І.С., 2015. – 712 с.
     Зовнішня політика України – 2014 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / за ред.
Г.М.Перепелиці, О.В.Потєхіна. – К.: ВД „Стилос”, 2015. – 326 с.
     Неоголошена війна.  Невідомі  факти і  хроніки АТО /  [Каліновська О.,  Криштопа О.,
Назаренко Є. та ін.]. – Х.: „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2015. – 512 с.
     Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна : погляд соціолога : монографія. – Х.:
ФОП Павленко О. Г., 2015. – 268 с.
     Фельштинський Ю. Третя світова : Битва за Україну/ Юрій Фельштинський, Михайло
Станчев. – К.: Наш Формат, 2015. – 408 с.
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Додаткова 
     Березовець  Т. Анексія  :  Острів  Крим.  Хроніки  „гібридної  війни”.  –  К.:  Брайт  Стар
Паблішинг, 2015. – 392 с.
     Ващенко О. Проблема вступу України в НАТО в контексті українсько-американських
відносин // Зовнішні справи. – 2016. - № 3, 4.
     Віднянський  С.,  Мартинов  А.  Угода  про  асоціацію  з  Європейським  Союзом  як
цивілізаційний вибір України // Україна дипломатична : науковий щорічник. Вип. 15. – К.:
Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, 2014. – С. 358-370.
     Головченко В.  „Новоросія”  чи  Україна?  (Українсько-російський державний кордон у
ретроспективі) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.
Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПІЕНД, 2015. - № 1(75). – С. 231-243.
     Головченко  В.  Безпековий  вимір  зовнішньої  політики  постреволюційної  України  в
контексті її стратегічного партнерства із США // Агора. Випуск 16 : Зброя та культура як
чинники зовнішньої політики України. – Київський офіс Інституту Кеннана, 2016. – С. 23-27.
     Лоссовський І.,  Копил О. Міжнародно-правовий статус Будапештського меморандуму
„Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження
ядерної  зброї”  //  Україна  дипломатична  :  науковий  щорічник.  Вип.  16.  –  К.:  Генеральна
дирекція з обслуговування іноземних представництв, 2015. – С. 364-375.
     Моцик О. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-американських відносин //
Україна  дипломатична  :  науковий  щорічник.  Вип.  15.  –  К.:  Генеральна  дирекція  з
обслуговування іноземних представництв, 2014. – С. 451-463.
     Перепелиця  Г.  Російська  воєнна  агресія  проти  України  :  міжнародний  та
внутрішньополітичний контекст // Україна дипломатична : науковий щорічник. Вип. 15. – К.:
Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, 2014. – С. 370-387.
     Перепелиця Г. Віра у фетиш дипломатії як виклик національній безпеці України // Україна
дипломатична :  науковий щорічник.  Вип.  16.  –  К.:  Генеральна дирекція  з  обслуговування
іноземних представництв, 2015. – С. 303-311.
     Ткаченко В. Україна і  Росія :  зруйновані  мости? //  Україна дипломатична :  науковий
щорічник. Вип. 15. – К.:  Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв,
2014. – С. 388-408.
     Шергін  С.  Зовнішня  політика  та  дипломатія  України  за  умов  глобалізації  та
регіоналізації  //  Україна  дипломатична  :  науковий  щорічник.  Вип.  15.  –  К.:  Генеральна
дирекція з обслуговування іноземних представництв, 2014. – С. 464-474.
     Шкляр Л. Сценарії для України у „нормандському форматі” // Україна дипломатична :
науковий  щорічник.  Вип.  16.  –  К.:  Генеральна  дирекція  з  обслуговування  іноземних
представництв, 2015. – С. 312-323.

Тема 3. Міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
     Питання для обговорення:
     1. Завершення холодної війни й особливості формування незбалансованої регіональної
системи міжнародних відносин в АТР.
     2. Проблеми регіональної безпеки в АТР: Східна Азія й Південно-Китайське море.
     3. Еволюція зовнішньополітичних пріоритетів США у Східній Азії.
     4. Курс Білого Дому на збереження АТР у зоні геополітичного впливу.
     5. Американська політика стримування й залучення КНР: здобутки й перспективи.
     6. Тайванська проблема в американсько-китайських відносинах.
     7. Японія - головний стратегічний партнер США в АТР.
     8. Еволюція корейського напряму політики США.
     9. Перспективи налагодження міжкорейського діалогу й возз’єднання країни.
     10. АСЕАН в інтеграційних процесах АТР.

Література
Основна
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     Буш Дж. В. Ключові рішення / Пер. з англ. Н.Гербіш. – К.: Брайт Стар Паблішінг, 2012. –
512 с.
     Галака  С.П.  Проблема  нерозповсюдження  ядерної  зброї  у  міжнародних  відносинах:
Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2002. – 278 с.  
     Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013 рр.) : монографія. – К.:
„Прінт-Сервіс”, 2014. – 528 с.
     Клінтон  Г.Р. Жива історія;  пер.  з  англ.  П.Таращука.  –  К.:  Вид-во Соломії  Павличко
„Основи”, 2008. – 592 с.
     Клінтон Г. Важкі рішення / пер. з англійської Лесь Герасимчук. – К.: Наш Формат, 2016. –
600 с.
      Пронь С.В. США та Японія в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (50-ті-90-ті роки ХХ
століття). - Миколаїв: Видавництво Миколаївського державного гуманітарного університету
ім. Петра Могили, 2003. - 244 с.

Додаткова
     Буравкова А. Г. Американсько-китайські відносини у постбіполярну епоху: глобальний і
регіональний вимір // Нова парадигма : журнал наукових праць. – 2013. - № 118. – С. 155-170.
     Буравкова А.Г. Китайська Народна Республіка в східноазійській політиці США // „Гілея:
науковий вісник”: Збірник наукових праць. – К.: 2013, вип. 77. - С. 326-331.
     Гемба Коїтіро. Японсько-китайські відносини на роздоріжжі // Зовнішні справи. – 2012. -
№ 12. – С. 38-39.
     Головченко В.І. Американо-китайські взаємини й формування поліцентричної системи
міжнародних  відносин  //  США  і  світ  ХХІ  століття  : колективна  монографія  пам’яті  Є.
Камінського. – К.: «Центр вільної преси», 2012. – С. 241-262.
     Головченко  В.І.  Геополітичні  й  безпекові  інтереси  США  в  Східній  Азії  //  Вісник
Київського національного університету імені  Тараса Шевченка :  Міжнародні відносини.  –
Вип. 43. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2015. – С. 7-9.
      Матвійчук В. Релікт холодної війни. Ядерне протистояння на Корейському півострові //
Політика і час. – 2005. - № 4. - С. 63-76.
     Самофалов В. Глобальний виклик Китаю // Зовнішні справи. – 2012. - № 9. – С. 44-47; №
10. – С. 41-45.
     Самофалов В. Китай у новому світовому порядку: становлення супердержави // Зовнішні
справи. – 2013. - № 4. – С. 16-21.
     Фуркало В. Перемир’я, що затягнулося на півстоліття. До 50-річчя закінчення Корейської
війни // Політика і час. – 2003. – № 8. – С. 52-61.
     Шергін С. Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму / С.Шергін // Зовнішні
справи. – 2009. – № 2. – С. 36-39.
     Шергін  С.  О.  Тихоокеанська стратегія Вашингтона:  від  Клінтона до Обами /  Сергій
Олександрович Шергін // Дослідження світової політики. – 2011. – Вип. 4 (57). – С. 28-36.
     Ярмоленко В. Суперечка навколо островів Сенкаку (Дяоюйдао) / Віталій Ярмоленко //
Зовнішні справи. – 2012. - № 12. – С. 40-42.

Змістовий модуль ІІ. Регіональний вимір світової політики

Тема 4. „Арабська весна” й регіональні відносини
     Тематичний план:
     1. Причини й політичні наслідки „Арабської весни”.
     2. Вплив „Арабської весни” на політичні системи країн Магрибу. 
     3. Падіння режиму Муамара Каддафі в Лівії.
     4. Держави Аравійського півострова в умовах арабської революції.
     5. США і „Арабська весна”.
     6. Реакція країн ЄС на „Арабську весну”.
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     Основні поняття теми: багатопартійність, громадянська війна, джамахирія, дуалістична
монархія,  ісламістська  опозиція,  конформізм, корупція,  міжконфесійне  протистояння,
непотизм,  панарабізм,  політичний  застій,  політичний  режим,  представницька  демократія,
салафіти, секуляризм, сек’юритизація, субкомплекс, субрегіон.

Тема 5. Держави Латинської Америки в умовах „лівого тренду”
     Тематичний план:
     1. Причини „лівого тренду” макрорегіону.
     2. Особливості конфліктогенності в Латинській Америці. 
     3. Розвиток міждержавної співпраці в Ла-Платському регіоні.
     4. Амазонський і Андський регіони за „лівого тренду”.
     Основні поняття теми: антиглобалізм, „вашингтонський консенсус”, зовнішній борг,
імпортзамінююча індустріалізація, „конструктивний націоналізм”, монетаризм, наркотрафік,
націоналізація,  партисипативна  демократія,  „політика  розвитку”,  приватизація,
протекціонізм, світова економіка, „чиказька школа”.

Тема 6. Постбіполярна конфліктогенність в Африці
     Тематичний план:
     1. Особливості модернізаційних процесів у Тропічній і Південній Африці.
     2. Чинники конфліктогенності в макрорегіоні.
     3. Невдача гуманітарної операції ООН у Сомалі.
     4. Проблема міжнародно-політичного врегулювання регіональних конфліктів в Африці.
     Основні  поняття теми:  демократизація,  коаліційний уряд,  конференція,  „людина з
рушницею”,  миротворча  операція,  монотоварність,  національне  примирення,  „палаючий
континент”, піратство, санкції, територіальна суперечка, третій світ, швидке реагування.

Плани семінарських занять

Тема 4. „Арабська весна” в світовій політиці
     Питання для обговорення:
     1. Причини і сутність „Арабської весни”.
     2.  Вплив  „Арабської  весни”  на  співвідношення  сил  у  межах  Магрибу (Мавританія,
Марокко й Алжир).
     3. Друга „жасминова революція” в Туніській Республіці та її наслідки.
     4. Падіння режиму джамахірії в Лівії та його наслідки для Африканського Союзу.
     5.  Повалення  авторитарного  режиму  Хосні  Мубарака  в  Єгипті  та  його  вплив  на
регіональну систему міжнародних відносин.
     6.  Громадянська  війна  в  Сирії  в  контексті  відновлення  геополітичної  потужності
путінської Росії.
     7. Громадянська війна в Ємені та сунітсько-шиїтське протистояння.
     8. Близькосхідна політика Турецької Республіки як регіональної держави.
     9. Реакція учасників Європейського Союзу на „Арабську весну”.
     10. США і регіональні наслідки „Арабської весни”.

Література
Основна

     Габер  Є.  В.  „Арабська  весна”  на  Близькому  Сході:  вибір  моделі  суспільної
трансформації //  Суспільно–політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі :
колективна  монографія  /  за  заг. ред.  Л.  В.  Матвєєвої  ;  [упоряд.  О.  С.  Мавріна  та  І.  В.
Отрощенко]. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2012. – С. 11–
30.
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     Захарченко А.  М. Політика США, ЄС і Росії  в контексті основних проблем безпеки
Близького Сходу та її врахування в політиці України : аналітична доповідь. – Одеса: Фенікс,
2011. – 56 с.
     Троненко В. І.  Чергове пробудження арабського світу: інтрига зберігається //  Сучасні
питання економіки і права. – 2013. – № 1. – С. 63–68. 
     Швед В. О. Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичної спільноти :
монографія. – К.: НІСД, 2006. – 242 с. 

Додаткова
     Горицька Г. „Арабська весна” в Єгипті: погляд із середини // Зовнішні справи. – 2012. - №
5. – С. 37-41.
     Зінько С. Ю. Публічна дипломатія Катару на сучасному етапі // Гілея: науковий вісник : зб.
наук. пр. – Вип. 59 (4). – К., 2012. – С. 760–765.
     Кияниця  Л.  Л.  Зовнішня  політика  Туреччини  в  контексті  „Арабської  весни”:  від
ізольованої держави до претендента на регіональну гегемонію // Наукові записки НаУКМА. –
2014. – Т. 160 (Політичні науки). – С. 49–54.
     Кияниця Л. Л. Позиція США щодо політичних процесів  у Єгипті в 2010–2011 рр. //
Наукові записки НаУКМА. – 2012. – Т. 134 (Політичні науки). – С. 49–53.
     Лагутов Ю. Суспільні трансформації в країнах Північної Африки : причини і тенденції //
Зовнішні справи. – 2011. - № 4. – С. 34-36.
     Слісаренко І. Західна Сахара: пісок чи порох, або вирішення замороженого конфлікту по–
африканськи // День. – 2010, 9 листопада.
     Токіна О. Ю. Роль Великобританії та США в операції НАТО „Об’єднаний захисник” //
Грані. – 2013. – № 12 (104). – С. 83–88.

Тема 5. Міжнародні відносини в Латинській Америці за постбіполярної доби

     Питання для обговорення:
     1. „Вашингтонський консенсус” і неоліберальні реформи в державах макрорегіону та їхній
вплив на міжнародні відносини.
     2. Причини „лівого тренду” в країнах Латинської Америки.
     3. Криза Організації американських держав і планів створення Панамериканської зони
вільної торгівлі.
     4. Інтеграційні процеси в постбіполярній Латинській Америці.
     5. Створення МЕРКОСУР і розвиток міждержавної співпраці в Ла-Платському регіоні.
     6. Особливості конфліктогенності в макрорегіоні.. 
     7. Зовнішня політика Бразилії за урядування Партії трудящих.
     8. Міжнародна діяльність Венесуели за правління Уго Чавеса. 
     9. Ресурсний чинник у міждержавних відносинах Латиської Америки.
     10. Еволюція взаємин латиноамериканських держав зі США.

Література
Основна

     Головченко В. „Ліва вісь” Латинської Америки в контексті цивілізаційного вибору України
// Зовнішні справи. – 2009. - № 1. – С. 34-37; № 2. – С. 28-31.
     Головченко В.І. Конфліктогенність міжнародних відносин у Латинській Америці: історія й
сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 101,
ч. І. – К.: КНУ ІМВ, 2011. – С. 3-12.
     Головченко В. „Червоний Гулівер” Уго Чавес // Зовнішні справи. – 2012. - № 10. – С. 24-29.
     Камінський  Є.  Чилійська  модель  політичного  авторитаризму:  уроки  для  України  //
Розбудова держави. - 1999. - № 1-6. – С. 126-135.

Додаткова
     Головченко В. Чи був потрібен Піночет? // Дзеркало тижня. – 2007, 20 січня.
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     Головченко В.  „Час  Урібе”,  чи  політичний портрет  національного лідера  Колумбії  //
Наукові записки Київської школи сценування. Політичні та юридичні науки. – 2007. - № 3. –
С. 55-61.
     Головченко В.І. На чолі „лівої вісі” Латинської Америки: політичний портрет Уго Чавеса //
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 68, ч. І. – К.: КНУ
ІМВ, 2007. – С. 3-9.
     Головченко В. „Робітничий президент” Бразилії – Лула // Наукові записки Київської школи
сценування. Політичні та юридичні науки. – 2008. - № 1 (4). – С. 29-36.
     Кириченко В.  Парламент  -  він  і  за  Атлантикою  парламент. Досвід  облаштування  і
діяльності вищої гілки влади в країнах Латинської Америки і Карибського басейну // Віче. –
2002. - № 10. – С. 67-74.
     Кириченко В. Венесуела: протистояння зростає // Політика і час. – 2003. - № 3. – С. 61-66.
     Кириченко В. Колумбія: півстоліття герильї // Політика і час. – 2004. - № 4. – С. 80-84.
     Рукомеда Р., Сєвєкіна О. Аргентина потрапляє в шторм. Повчальна історія економічного
краху // Політика і час. – 2002. - № 3. – С. 37-46.
     Рукомеда Р. Під контролем США й МВФ. Наслідки трансформацій останнього десятиліття
у Мексиканських Сполучених Штатах // Політика і час. – 2003. – № 11. – С. 77-82.
     Свинарчук Є. Кожен – для потреб усіх. Політичні та економічні чинники інтеграційних
процесів у Латинській Америці в 60-80-х роках // Політика і час. – 1997. - № 3. – С. 52-57.
     Свинарчук Є. Вступивши на шлях інтеграції... Зовнішньополітичні протиріччя і шляхи їх
розв’язання під час створення і становлення Андської групи в 70-х роках // Політика і час. –
1997. - № 4. – С. 47-50.    
     Свинарчук Є. Інтеграція в Карибському басейні // Політика і час. – 2001. - № 6. – С. 52-66.
     Свинарчук Є. Андська спільнота змінює орієнтири // Політика і час. – 2001. - № 8. – С. 48-
51.
     Свинарчук  Є.  Після  політичного «відкриття”.  Щодо  відносин України  з  країнами –
членами Андського співтовариства націй (АСН) // Політика і час. – 2002. - № 6. – С. 25-30.

Тема 6. Тропічна й Південна Африка – „палаючий континент”

     Питання для обговорення:
     1. Особливості модернізаційних процесів у Тропічній і Південній Африці.
     2. Чинники конфліктогенності в макрорегіоні. 
     3. Невдача гуманітарної інтервенції ООН у Сомалі. Проблема сомалійського піратства.
     4. Проблеми й перспективи врегулювання регіональних конфліктів в Африці.
     5. Гуманітарна катастрофа в Бурунді й Руанді.
     5. Міжнародний аспект Великої африканської континентальної війни 1998-2002 рр.
     6. Африканська політика США.

Література
Основна

     Головченко В. Сучасна конфліктогенність в Африці //  Політологічний вісник. Збірник
наукових праць. – К.: „ІНТАС”, 2008. –  Вип. 37. – С. 325-331.
     Лукін В. На розламах етнічної структури // Політика і час. – 1997. - № 8. – С. 36-41.
     Міжнародні відносини та світова політика: підручник / кер. авт. кол. В.Ю.Крушнський; за
ред. В.А.Манжоли. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2010. –
863 с.

Додаткова
     Бєлоколос О.Є. Відносини США - ПАР – партнерство на основі спільних інтересів //
Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 328-333.
     Гусаков  В.  Традиційні  та  сучасні  етнополітичні  фактори  в  еволюції
Центральноафриканської кризи // Людина і політика. – 2000. - № 5.
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     Коппель О. Руанда: релігія і політика / О.Коппель, Ю.Цирфа // Зовнішні справи. – 2008. -
№ 7. – С. 44-47.
     Лозовицький О. Азавад : омріяний міраж чи геополітична реальність? // Зовнішні справи. 
– 2012. - № 4. – С. 34-37.
     Семененко В. На шляху демократичного розвитку. Важливий партнер на африканському
континенті // Політика і час. – 2005. - № 5. – С. 11-14.
     Хентшел Ф. Знайомтеся: веселкова країна //  Україна дипломатична – 2007: Науковий
щорічник. – К.: „Планета”, 2007. - Вип. 8. – С. 646-661.
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
„Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин та світової політики”

Разом: 180 год. З них: лекції (20 год.), семінарські заняття (20 год.), модульний контроль (10 год.), семестровий контроль
(30год.), самостійна робота (100 год.)

ІХ СЕМЕСТР
Модул

і
(назви
, бали)

Змістовий модуль І. Постбіполярна система
міжнародних відносин

Змістовий модуль ІІ. Регіональний вимір
світової політики

Лекції
(теми,
бали)

Тема 1.  Вступ.
Новий  етап
постбіполярної
доби (1 бал)

Тема 2.  Модель
зовнішньої
політики  для
постреволюцій-
ної  України  (1
бал)

Тема  3.
Актуальні
проблеми
міжнародних
відносин в АТР
(1 бал)

Тема  4.
„Арабська
весна”  й
регіональні
відносини (1
бал)

Тема  5.
Держави
Латинської
Америки  в
умовах  „лівого
тренду”  (1 бал)

Тема  6.
Постбіполярна
конфліктоген-
ність в Африці
(1 бал)

Семін
арські
занятт

я
(теми,
бали)

Тема 1. Новий
етап розвитку 
постбіполяр-
ної системи 
міжнародних 
відносин (1 
бал)

Тема  2.
Оптимальна
модель
зовнішньої
політики  пост-
революційної
України   (1
бал)

Тема  3.
Міжнародні
відносини  в
АТР  (1 бал)

Тема 4. 
„Арабська 
весна” в 
світовій 
політиці
   (1 бал)

Тема  5.
Міжнародні
відносини  в
Латинській
Америці  за
постбіполяр-
ної доби (1 бал)

Тема  6.
Тропічна  й
Південна
Африка  –
„палаючий
континент”  (1
бал)

СР
(бали)

5 5 5 5 5 5

ІНДЗ
(бали)

30

Поточ
ний 
контр
оль 
(вид, 
бали)

Відповідь на семінарі – 10,
(в т. ч.: доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії)

Модул
ьний 
контр
оль

КМР – 1 (І модуль; 25 балів)

Модул
ьний 
контр
оль

КМР – 2 (ІІ модуль; 25 балів)

Модул
ьний 
контр
оль

КМР – 3 (ІІІ модуль; 25 балів)

Модул
ьний 
контр
оль

КМР – 4 (IV модуль; 25 балів)

Модул
ьний 
контр
оль

КМР – 5 (V модуль; 25 балів)
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VI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Мета  ІНДЗ:  засвоєння  студентами  основного  матеріалу  дисципліни  та  опанування  форм
самостійної науково-дослідної роботи. 

Зміст ІНДЗ: відображає зміст тем дисципліни. 
Види ІНДЗ та система їх оцінювання: 

 тематичний реферат (30 балів);
 мультимедійний проект (30 балів);
 реферування літератури (30 балів)
 формування  джерельної  бази  та  бібліографії  з  проблематики

внутрішньополітичного розвитку країн світу (30 балів).

1. Формою самостійної  роботи  студентів  є  підготовка  тематичного реферату (теми
вказані  нижче)  на  відповідну  тему  з  курсу  „Актуальні  проблеми  сучасних  міжнародних
відносин  та  світової  політики”.  Обсяг  реферату  має  бути  в  межах  15−17  сторінок
машинописного  тексту на  однiй  сторiнцi  аркуша  бiлого  паперу формату  А  4  (крім  списку
лiтератури та додаткiв).

Усі розділи й підрозділи реферату мають бути виділені заголовками та в разі потреби
підзаголовками й відображені в плані.

Текст розмiщується на аркушi, обмеженому берегами: лiвий  − 25 мм; правий  − 10 мм;
верхній − 20 мм; нижній − 25 мм. У машинописному варiантi тексту на сторiнцi розмiщується не
бiльше 28−30 рядкiв по 57−60 знакiв у кожному з них.

Першою сторiнкою вважається титульний аркуш,  на ньому цифра 1 не ставиться,  на
наступнiй сторiнцi проставляється цифра 2 i далi за порядком.

Роздiли нумеруються арабськими цифрами, а пiдроздiли або параграфи – цифрою роздiлу
i пiдроздiлу через крапку (наприклад, 2.1).

Укладаючи  список  використаної  лiтератури  слід  додержуватись  вимог  державного
стандарту. Кожний бiблiографiчний запис треба починати з нового рядка, лiтературу належить
розташувати в алфавiтному порядку авторiв (назв) творiв. Бiблiографiчнi записи у «Списку...»
повиннi мати порядкову нумерацiю. Посилання на літературу робляться в тексті з позначенням їх
порядкового номера в списку й сторінок через кому. Наприклад, [5, 234].

2. Мультимедійний  проект  –  вид  ІНДЗ,  який  передбачає  володіння  студентами
мультимедійними  технологіями.  Проект  повинен  бути  зроблений  за  допомогою  відповідного
програмного забезпечення. У ньому повинен міститися текст, що розкриває тему та зображення,
що її ілюструють.

Студент  повинен  презентувати  свій  проект  на  занятті.  Для  контролю  надається
роздрукована та електронна копії.

3.  Реферування  літератури відображає  зміст  2-3  статей  з  визначеної  тему. Студент
повинен порівняти зміст статей, визначивши різні та спільні підходи авторів у розкритті проблем
політичного розвитку держав світу. Обсяг реферування літератури має бути в межах 2-4 сторінки
комп’ютерного  набору  на  однiй  сторiнцi  аркуша  бiлого  паперу  формату  А  4  (без  списку
лiтератури та додаткiв). До реферованої літератури додаються ксерокопії реферованих статей.

4. Формування джерельної бази та бібліографії з проблематики внутрішньополітичного
розвитку країн світу передбачає укладання переліку досліджень (монографій, публікацій джерел,
статей, рецензій), публікацій в ЗМІ та інтернет-публікацій із значних за хронологічним охопленням
та проблематикою розділів, що відповідають змістовим модулям курсу. Його обсяг має становити
9-10 сторінок комп'ютерного набору на однiй сторiнцi аркуша бiлого паперу формату А 4; база
даних має бути сформована відповідно до вимог держстандарту (див. вище, п.1). Подається в
електронному й роздрукованому вигляді.

Орієнтовна структура ІНДЗ:
 титульний аркуш;
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 план  реферату  (зміст  роботи  із  позначенням  сторінок,  на  яких  кожний  з  елементів  плану
викладений у рефераті); 

 основна частина (вступ; розділи; висновки);
 список використаних джерел і літератури.

Критерії оцінювання ІНДЗ:

№
п/п

Опис критерію Максимальна
кількість балів

1. Повнота розкриття теми та самостійність роботи 20
2. Змістовна логічність викладення матеріалу та висновків 5
3. Обсяг та оформлення, що відповідають вимогам 5

Разом 30 балів

Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає
рівню

Оцінка за традиційною
системою

Високий 25 –30 Відмінно
Достатній 20 – 24 Добре 
Середній 14 – 19 Задовільно
Низький 0 – 13 Незадовільно

Оцінка  з  ІНДЗ  є  обов’язковим  балом,  який  враховується  при  підсумковому  оцінюванні
навчальних  досягнень  студентів  з  навчальної  дисципліни  „Актуальні  проблеми  сучасних
міжнародних відносин та світової політики”.

VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
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Порядок переведення рейтингових показників успішності

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобально
ю шкалою

Значення оцінки

А 90-100 Відмінно  -  відмінний  рівень  знань  (умінь)  в
межах  обов’язкового  матеріалу  з,  можливими,
незначними недоліками 

В 82-89 Дуже  добре  -  достатньо  високий  рівень  знань
(умінь)  в  межах  обов’язкового  матеріалу  без
суттєвих (грубих) помилок

С 75-81 Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь)
З незначною кількістю помилок

D 69-74 Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною  кількістю  недоліків,  достатній  для
подальшого  навчання  або  професійної
діяльності

E 60-68 Достатньо –  мінімально можливий допустимий
рівень знань (умінь)

FX 35–59 Незадовільно  з  можливістю  повторного
складання  –  незадовільний  рівень  знань  з
можливістю перескладання за умови належного
самостійного доопрацювання

F 1-34 Незадовільно  з  обов’язковим  повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань
(умінь),  що  вимагає  повторного  вивчення
дисципліни 

VIII. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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Основна література
     1. Буш Дж. В. Ключові рішення / Пер. з англ. Н.Гербіш. – К.: Брайт Стар Паблішінг, 2012.
– 512 с.
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