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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

«Вступ до професії» 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 1  

Семестр 1  

Кількість змістових модулів з розподілом 3 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 26  

Форма семестрового контролю екзамен  

Змістовий модуль «Міжнародні відносини та світова політика» 
Курс 1  

Семестр 1  

Обсяг кредитів 1  

Обсяг годин, в тому числі: 30  

Аудиторні 14  

Модульний контроль 2  

Семестровий контроль 5  

Самостійна робота 9  

Форма семестрового контролю -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни “Міжнародні відносини та світова 

політика” є формування у студентів наукового розуміння і знань основних 

проблем міжнародних відносин та світової політики впродовж періоду від 

1945 р. до наших днів.  

 

Завдання:  

- - формування у студентів здатності до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

- формування у студентів знання сутності політичних процесів на 

міжнародному, міждержавному та світовому рівнях; 

- вироблення навичок виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

- формування навичок визначати основні тенденції і проблеми світової 

політики; 

-  визначення правових основ міжнародних відносин; 

- формування у студентів здатності до пошуку, оброблення та  

аналізу інформації з різних джерел; 

- вироблення навичок генерувати нові ідеї; 

- формування у студентів здатності розуміти природу, динаміку, 

принципи організації міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, 

типи та види міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних 

відносинах та міжнародній політиці. 

- формування у студентів здатності характеризувати природу та 

джерела зовнішньої політики держави, еволюцію підходів до формування та 

здійснення зовнішньої політики, принципи організації системи зовнішньої 

політики та функціонування інститутів зовнішньої політики. 

- визначення місця та ролі України у системі міжнародних відносин;  

- формування вмінь та навичок студентів аналізувати структурні та 

функціональні моделі міжнародних відносин та взаємодії суб’єктів 

міжнародних відносин; 

- вироблення навичок аналізу міжнародних відносин і світової політики 

з урахуванням історичного досвіду, об’єктивних та суб’єктивних чинників, 

інтересів суб’єктів міжнародних відносин і вміння відстоювати їх у 

дипломатичній діяльності. 

Відповідно до освітньо-професійної програми 293.00.01 «Міжнародне 

право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 

«Міжнародне право», дисципліна «Вступ до професії: Міжнародні відносини 

та світова політика» забезпечує формування наступних загальних та 

спеціальних компетентностей:  

ЗК1  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК2  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 

ЗК6  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
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ЗК7  Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК9  Здатність працювати в міжнародному контексті 

СК1  Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види 

міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- понятійно-категоріальний апарат проблематики міжнародних 

відносин та світової політики; 

- основні документи, що регулюють міжнародну діяльність; 

- закономірності, тенденції та особливості розвитку сучасних 

міжнародних відносин та світової політики та визначати пов’язані з ними 

майбутні можливості та ризики; 

-  міжнародну ситуацію, використовуючи різні джерела інформації 

для з’ясування потрібних обставин і фактів з метою надання міжнародно-

правової оцінки подіям міжнародних відносин. 

- характер головних особливостей, рушійних сил та механізмів 

функціонування міжнародних відносин у політичній, економічній та 

культурній сферах; 

- основні міжнародні процеси і явища, конфлікти, війни, 

дипломатичні події, мирні переговори та конференції від 1945 року і до 

сучасного періоду. 

вміти: 

- оперувати найважливішими категоріями та поняттями 

міжнародних відносин; 

- формулювати основні особливості міжнародних відносин та 

світової політики; 

- збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації 

про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших 

держав; 

- визначати політичні, дипломатичні, іміджеві й інші ризики, 

пов’язані з заходами міжнародно-правового характеру, взаємодіяти з 

фахівцями відповідних галузей при підборі засобів мінімізації таких ризиків; 

- застосовувати одержані знання й уміння з міжнародних відносин 

при вирішенні практичних завдань; 

- визначати основні тенденції і проблеми світової політики; 

- орієнтуватись у міжнародному політичному житті, 

геополітичному становищі, мати уявлення про роль і значення України у 

системі міжнародних відносин; 

- обгрунтовувати свою світоглядну та громадянську позицію при 

аналізі   сучасної ситуації з урахуванням знань, отриманих при вивченні 

курсу “Міжнародні відносини та світова політика”; 
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- приймати практичні рішення, щодо оптимального застосування 

набутих теоретичних знань при виконанні своїх професійних обов’язків; 

- збагачувати власний світогляд шляхом самоосвіти, творчо 

працювати над поглибленням і вдосконаленням своїх знань. 

Відповідно до освітньо-професійної програми 293.00.01 «Міжнародне 

право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 

«Міжнародне право», дисципліна «Вступ до професії: Міжнародні відносини 

та світова політика» забезпечує оволодіння такими програмними 

результатами навчання (РН): 

РН1 Демонструвати навички гармонійного розвитку абстрактного 

мислення в поєднанні з логікою аналітичної та синтетичної 

діяльності 

РН2   Знати та розуміти природу та динаміку розвитку сфери суспільних 

відносин та її правового регулювання на національному і 

міжнародному рівнях 

РН6   Ідентифікувати (виявляти), формулювати та вирішувати проблеми, 

демонструючи навички прогнозування 

РН7   Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми 

РН9   Розуміти характер міжнародного спілкування та демонструвати 

вміння ефективно вирішувати проблеми полікультурного 

середовища 

РН11   Знати та розуміти природу, принципи організації міжнародних 

відносин, ідентифікуючи їх акторів; визначати динаміку їх розвитку 

 

У рамках вивчення дисципліни «Вступ до професії: Міжнародні 

відносини та світова політика» здобувачі мають можливість сформувати 

наступні «соціальні навички» (soft skills): здатність брати на себе 

відповідальність, вміння працювати в команді, навички комунікації, 

здатність працювати у критичних умовах, вміння залагоджувати конфлікти, 

вміння управляти своїм часом, розуміння важливості вчасного виконання 

поставлених завдань, здатність логічно і критично мислити, креативність, 

самостійно приймати рішення. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
е
к
ц

ії
 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
а
к
т
и

ч
н

і 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

і 

Змістовий модуль 1. Міжнародні відносини та світова політика 
(від 1945 р. до наших днів) 

Тема 1. Вступ до курсу «Міжнародні відносини та 

світова політика» 
2 2  - - 1 

Тема 2. Міжнародні відносини в Європі після Другої 

світової війни: європейська інтеграція і питання 

безпеки (1945 - сер. 2000-х рр.) 

4 2 - - - 1 

Тема 3. Міжнародні відносини після Другої світової 

війни: протистояння між США та СРСР (1945-1991 

рр.) 

4 - 2 - - 2 

Тема 4. Міжнародна політика в регіоні Близького та 
Середнього Сходу (серед. 1940-х - серед. 2000-х рр.) 4 - 2 - - 2 

Тема 5. Міжнародні відносини в Азії, Африці, 
Латинській Америці: від периферійності до 
модернізації (1945 - сер. 2000-х рр.) 

4 - 2 - - 2 

Тема 6. Міжнародні відносини в постбіполярну 

епоху: становлення нового світового політичного 

порядку 

5 2 2 - - 1 

Модульний контроль 2 - - - - - 

Разом 25 6 8 - - 9 

Семестровий контроль 5   - -  

Усього 30 6 8 - - 9 
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5. Програма навчальної дисципліни  

«Міжнародні відносини та світова політика» 

 

Змістовий модуль 1. Міжнародні відносини та світова політика (від 

1945 р. до наших днів) 

Тема 1. Вступ до курсу «Міжнародні відносини та світова політика». 

Предмет, об’єкт та завдання курсу «Міжнародні відносини та світова 

політика». Методологічна основа курсу. Структура курсу. Основні поняття. 

Геополітичні моделі сучасної світової системи. Історіографія до курсу 

«Міжнародні відносини та світова політика». 

 

Тема 2. Міжнародні відносини в Європі після Другої світової війни: 

європейська інтеграція і питання безпеки (1945 – серед. 2000-х рр.).  

Передумови і початковий період євроінтеграції (кін. 40-х - кін. 60-х 

рр.). Інтеграція та безпека в Європі наприкінці 1960-х - сер. 1980-х рр. 

Сучасний етап європейської інтеграції: від Європейських Співтовариств до 

Європейського Союзу. Європейський Союз у 1992-2018 рр.: концептуальна 

та організаційна еволюція об'єднання. 

 

Тема 3. Міжнародні відносини після Другої світової війни: 

протистояння між США та СРСР (1945-1991 рр.). 

«Холодна війна»: поняття і генеза проблематики. Початок радянсько-

американського міжнародно-політичного конфлікту (1945-1955 рр.). Період 

конфронтаційної стабільності (сер. 1950-х - поч. 1970- х рр.). Період 

міжнародно-політичної розрядки (поч. - кін. 1970-х рр.). Політичні стосунки 

СРСР і США у 1980-1991 рр. 

 

Тема 4. Міжнародна політика в регіоні Близького та Середнього 

Сходу (серед. 1940-х - серед. 2000-х рр.).  

Британська політична стратегія на Близькому і Середньому Сході після 

Другої світової війни. Стратегічні інтереси і блокова політика США в регіоні 

(сер. 40-х - кіи. 60-х рр.). Поширення впливу СРСР в регіоні Близького і 

Середнього Сходу (сер. 50-х - кін. 60-х рр.). Формування та ескалація 

«близькосхідного питання» у 1940-х-кін. 1960-х рр. Арабо-ізраїльський 

політичний конфлікт у 1970-х - 1980-х рр. Основні проблеми міжнародних 

відносин на Близькому і Середньому Сході протягом 1970-х — поч. 1990-х 

рр. Міжнародна політика в регіоні наприкінці XX — на початку XXI ст. 

 

Тема 5. Міжнародні відносини в Азії, Африці, Латинській Америці: 

від периферійності до модернізації (1945 - сер. 2000-х рр.).  

Політичні процеси в підсистемах світової політики й деколонізація 

(сер. 40-х - кін. 60-х рр. ХХ ст.). Міжнародна політика та системні конфлікти 

в «третьому світі» (кін. 60-х - поч. 90-х рр. ХХ ст.). Міжнародні відносини в 

сучасному незахідному світі (1990-ті - сер. 2000-х рр.). 
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Тема 6. Міжнародні відносини в постбіполярну епоху: становлення 

нового світового політичного порядку.  

Міжнародна політика провідних центрів сили протягом 1990-х - серед. 

2000-х рр. (США, ЄС, Японія, Китай, Індія, Росія). Конфігурація нового 

світопорядку: варіанти після падіння СРСР: однополярний світовий лад: 

гегемонія супердержави США?; політичне піднесення Китаю: повернення до 

біполярності?; стратегічна тенденція після 11 вересня 2001 р.: 

багатополярний світ? Сучасна міжнародна політика і глобалізація: 

співвідношення і зв’язок. 

 

6.Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 
 

 

 

№  

з/п 

Вид діяльності 

студента 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 з

а 
о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у

 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  

  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

В
сь

о
го

 

1 Відвідування 

лекцій 
1 3 3 3 

2 

 
Відвідування 

семінарських 

занять 

1 4 4 4 

3 Робота на 

семінарських 

заняттях  

10 4 40 40 

4 Виконання завдань 

для самостійної 

роботи  

5 6 30 30 

5 Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

25 1 25 25 

          Разом:     -  102 

Розрахунок коефіцієнта: 102 : 60 = 1,7 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кіль 

кість 

балів 
Змістовий модуль 1. Міжнародні відносини та світова політика 

(від 1945 р. до наших днів)  

1 Тема 1. Вступ до курсу «Міжнародні відносини та світова політика» 

Користуючись довідковою літературою підготувати глосарій основних понять та 

категорій пов’язаних з міжнародним відносинами та світовою політикою 
5 

2 Тема 2. Міжнародні відносини в Європі після Другої світової війни: європейська 

інтеграція і питання безпеки (1945 - сер. 2000-х рр.) 

Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Європейська 

інтеграція: передумови і основні етапи розвитку» 

5 

3 Тема 3. Міжнародні відносини після Другої світової війни: протистояння між США 

та СРСР (1945-1991 рр.) 

Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Початок «холодної 

війни». Створення воєнно-блокової системи» 

5 

4 Тема 4. Міжнародна політика в регіоні Близького та Середнього Сходу (серед. 1940-
х - серед. 2000-х рр.) 
Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Близькосхідна 
проблема: шляхи врегулювання» 

5 

5 Тема 5. Міжнародні відносини в Азії, Африці, Латинській Америці: від 
периферійності до модернізації (1945 - сер. 2000-х рр.) 
Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Азія в системі 
міжнародних відносин в постбіполярну епоху» 

5 

6 Тема 6. Міжнародні відносини в постбіполярну епоху: становлення нового світового 

політичного порядку 

Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: «Україна в системі 

міжнародних відносин в постбіполярну епоху» 

5 

Разом 30 

Критерії оцінювання 
Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а 

й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, 

теорією; вміння використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, 

розв'язання ситуацій. Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним 

та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми, який винесений на самостійну 

роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для 

розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки 

"5 балів", при наявності незначних помилок або не зовсім повних висновків за 

одержаними результатами. Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має 

бути послідовним. 

3  студент неповністю засвоїв тему для самостійного опрацювання, недосконало володіє 

основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові 

питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль знань студентів відбувається після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. Виконання модульної 

контрольної роботи здійснюється у письмовому вигляді. У ЕНК «Вступ до 

професії: Міжнародні відносини та світова політика» на платформі Moodle 

розміщено 25 тестових завдань різного типу, які оцінюються в 1 бал за 

правильну відповідь.  

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації 

здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю (усні 

відповіді, наукові доповіді, реферати, доповнення, участь у дискусіях, 

підготовка до семінарських і практичних занять, виконані завдання для 

самостійної роботи, поточного модульного контролю) оцінюються в 

діапазоні від 0 до 60 балів. Решту – від 0 до 40 балів студент отримує під час 

письмового екзамену. 

Виконання всіх видів робіт є обов'язковим для студента. Студент не 

допускається до екзамену, якщо за результатами поточного контролю 

набирає менше 35 балів. 

Семестровий контроль знань студентів у формі письмового екзамену з 

дисципліни «Вступ до професії» здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу змістових модулів: «Теорія міжнародних відносин», 

«Міжнародні відносини та світова політика», «Правничі системи сучасності». 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Проаналізуйте початок радянсько-американського міжнародно-

політичного конфлікту (1945-1955 рр.).  

2. Охарактеризуйте період конфронтаційної стабільності (сер. 1950-х - 

поч. 1970-х рр.).  

3. Охарактеризуйте період міжнародно-політичної розрядки (поч. - кін. 

1970-х рр.).  

4. Проаналізуйте політичні стосунки СРСР і США у 1980-1991 рр. 

5. Охарактеризуйте передумови і початковий період євроінтеграції (кін. 

40-х - кін. 60-х рр. ХХ ст.).  

6. Проаналізуйте процес інтеграції та безпеки в Європі наприкінці 1960-х 

- сер. 1980-х рр.  

7. Покажіть еволюцію Європейського Союзу у 1992-2021 рр. 

8. Охарактеризуйте геополітичні моделі сучасної світової системи. 

9. Охарактеризуйте сучасний етап європейської інтеграції. 

10. Проаналізуйте британську політичну стратегію на Близькому і 

Середньому Сході після Другої світової війни.  

11. Охарактеризуйте стратегічні інтереси і блокову політика США в 

регіоні Близького і Середнього Сходу (сер. 40-х - кін. 60-х рр. ХХ ст.).  
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12. Проаналізуйте розширення впливу СРСР в регіоні Близького і 

Середнього Сходу (сер. 50-х - кін. 60-х рр. ХХ ст.).  

13. Проаналізуйте основні проблеми міжнародних відносин на Близькому і 

Середньому Сході протягом 1970-х — поч. 1990-х рр.  

14. Проаналізуйте міжнародну політику в регіоні Близького і Середнього 

Сходу наприкінці XX — на початку XXI ст. 

15. Охарактеризуйте міжнародну політику та системні конфлікти в 

«третьому світі» (кін. 60-х - поч. 90-х рр. ХХ ст.).  

16. Проаналізуйте міжнародну політику провідних центрів сили протягом 

1990-х - серед. 2000-х рр.  

17. Доведіть, що міжнародні відносини в постбіполярну епоху є 

свідченням становлення нового світового політичного порядку. 

18. Покажіть співвідношення і зв'язок сучасної міжнародної політики і 

глобалізації. 

 

6.6 Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 30 год., із них: лекції – 6 год., семінарські заняття –  8 год., 

модульний контроль –2 год., самостійна робота – 9 год., семестровий 

контроль – 5 год. 
 

Модулі  

(назви, бали) 

 

Змістовний модуль № 1. Міжнародні відносини та світова політика (від 1945 р. до наших днів)  

Лекції 

(теми, бали) 

Вступ до курсу 

«Міжнародні відносини 

та світова політика» 

 (1 бал) 

Міжнародні відносини в 

Європі після Другої 

світової війни: 

європейська інтеграція і 

питання безпеки (1945 - 

сер. 2000-х рр.) (1 бал) 

Міжнародні відносини в постбіполярну епоху: 

становлення нового світового політичного порядку  

(1 бал) 

Семінарські 

заняття 

(теми, бали) 

Міжнародні відносини 

після Другої світової 

війни: протистояння між 

США та СРСР (1945-

1991 рр.) (11 балів) 

Міжнародна політика в 

регіоні Близького та 

Середнього Сходу (серед. 

1940-х - серед. 2000-х рр.) 

(11 балів) 

Міжнародні відносини в 

Азії, Африці, Латинській 

Америці: від 

периферійності до 

модернізації (1945 - сер. 

2000-х рр.) (11 балів) 

Міжнародні відносини в 

постбіполярну епоху: 

становлення нового 

світового політичного 

порядку (11 балів) 

Самостійна 

робота 

30 балів 

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

Модульна контрольна робота (25 балів) 

Разом 102 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 

1.   Гайдуков Л.Ф. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 

роки): підручник / Л.Ф. Гайдуков, В.Г. Кремень, Л.В. Губерський [та ін.]. - 

Київ : Либідь, 2001. - 624 с. 

2. Головченко В.І., Степанов О.П.  Нариси з історії міжнародних відносин 

та зовнішньої політики країн Азії й Африки: навч. посіб.  / В.І. Головченко, 

О.П. Степанов. – К.: Юрисконсульт, 2014. - 424 с. 

3.  Крушинський В.Ю. Міжнародні відносини та світова політика. 1945-

1980: навчальний посібник / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола. – К.: Либідь, 

2007. - 192 с.  

4. Мокій А. І. Міжнародні організації: навчальний посібник для студентів 

ВНЗ / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. - Київ: Центр учбової літератури, 

2018. - 280 с.  

5. Рогач О. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних 

країн Азії: монографія / О. Рогач, В. Косьміна. - Київ: Центр учбової 

літератури, 2017. - 256 с. 

  Додаткова 

1. «Америка насамперед»: текст інаугураційної промови Дональда Трампа 

[Електронний ресурс] // Український інтерес. – 2017. – 21 січня. – Режим 

доступу: https://uain.press/world/ameryka-nasampered-tekstinauguratsijnoyi-

promovy-donalda-trampa-2242 

2.  Андрощук М. В. Відносини США та Китаю на сучасному етапі 

(торговельно-економічний аспект) // Наукові записки студентів та аспірантів. 

Серія «Міжнародні відносини». - 2020. - Вип.5. - C. 106-111. [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/8268/ 

3. Бахов І. С. Канадський мультикультуралізм: від схвалення до критики і 

фобії / І. С. Бахов ; заг. ред. Н. М. Чернуха. - Київ: Центр учбової 

літератури, 2018. - 172 с. 

4. Бессонова М. М. Особливості інтеграційної взаємодії країн Північної 

Америки в рамках угод про вільну торгівлю: НАФТА та НАФТА 2.0. 

Zaporizhzhia Historical Review. -  2019. - 1(53). 289-294. [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу:  https://istznu.org/index.php/journal/article/view/142 

5. Бессонова М.М. Пріоритети сучасних канадсько-українських відносин // 

Україна-Канада: сучасні наукові студії: Колективна монографія. – Луцьк: 

Вежа-друк, 2018. – С. 7-17. Бжезінський З. Стратегічне бачення. Америка і 

криза глобальної влади. – Львів: Літопис, 2012. – 168 с. 

6. Біловус, Л. Україна і США: дипломатичні відносини в контексті викликів 

XXI ст. (на матеріалах преси української діаспори)  / Л. Біловус // Зовнішні 

справи: суспільно-політичний журнал. - 2017.  - N 11. - С.14-18. 

7. Близьняк О.А. Східний напрям європейської політики сусідства: польські 

ініціативи // Політичне життя. – 2018. - №3.  – С. 109-117. [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу:  https://jpl.donnu.edu.ua/article/view/5962 

8. Борділовська О.А. Китайсько-пакистанський економічний коридор: нові 

можливості чи нові виклики? Китаєзнавчі дослідження. – 2017. №1-2. – С. 34-

https://uain.press/world/ameryka-nasampered-tekstinauguratsijnoyi-promovy-donalda-trampa-2242
https://uain.press/world/ameryka-nasampered-tekstinauguratsijnoyi-promovy-donalda-trampa-2242
https://eprints.oa.edu.ua/8268/
https://istznu.org/index.php/journal/article/view/142
https://chinese-studies.com.ua/uk/Archive/2017/1-2/6
https://chinese-studies.com.ua/uk/Archive/2017/1-2/6
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46. [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: https://chinese-

studies.com.ua/sites/default/files/Archive/2017/1-2/6.pdf 

9. Борділовська О. Сучасні українсько-індійські відносини [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ud.gdip.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/1-2018-65.pdf 

10. Брайчевська О.А.   Зовнішньополітичні пріоритети Королівства Норвегія 

в умовах кризи системи  міжнародної безпеки // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції. Міжнародні відносини: історія, 

теорія та практика» (28 лютого 2019 року). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. - 

C.88-90. 

11. Брайчевська О. А., Ковальчук Ю. О. Особливості зовнішньої політики 

Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації // Вісник Черкаського 

університету. Серія Історичні науки. - 2017. - №3. - 2017.  - 90-99. 

12. Братко І.В. Україна-Канада: сучасні наукові студії: кол. моногр.: у 3-х 

книгах. Кн.1, підр. 2.5. Особливості реалізації Угоди про вільну торгівлю між 

Україною та Канадою. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - С. 63-72. 

13. Братко І.В. Україно-болгарські відносини в контексті європейської 

інтеграції // Міжнародні відносини: теоретико-правові аспекти. - 2019. - №4. - 

С. 30-40. 

14. Бруз В.С. Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в боротьбі 

проти тероризму. - К., 2010. 

15. Валігура Н. Ю. Cтратегія та доктрина зростання китайського впливу в 

світі // Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні 

відносини». – 2020. - Вип.5. - C. 43-51. [Електронний  ресурс]. – Режим 

доступу: https://eprints.oa.edu.ua/8261/ 

16. Васильєва-Чекаленко Л.Д.   Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 

рр.): навчальний посібник / Васильєва-Чекаленко Л.Д. - Київ : Освіта, 1998. - 

174 с. 

17. Величко І. Т. Політика ЄС щодо врегулювання міграційної кризи 

// Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини». – 

2020. - Вип.5. – C. 86-92. [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 

https://eprints.oa.edu.ua/8266/ 

18. Вергелес А. В. Безпековий вимір американсько-ізраїльських відносин за 

президентства Дональда Трампа // Наукові записки студентів та аспірантів. 

Серія «Міжнародні відносини». – 2020. - Вип.5. – C. 331-342. [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/8297/ 

19. Вдовиченко В. «Великий вибір» Італії та майбутнє Європейського Союзу 

// Зовнішні справи. – 2017. - №6. – С. 6-9. 

20. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. // 

Дипломатична і консульська служба. Збірник документів / Укл. Кротюк С. Ф. 
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