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1. Мета дисципліни – сприяти формуванню у здобувачів компетенції щодо 

розуміння та практичного застосування знань у галузі актуальних 

міжнародних відносин у процесі виконання власного наукового дослідження; 

oгляд найбільш актуальних проблем, загроз і викликів сучасних міжнародних 

відносин; pозгляд на прикладі окремих проблем та  конфліктів шляхів та 

процедур їх попередження та врегулювання, а також наслідків для 

світосистеми.  

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Здобувач має знати: теоретичні засади вивчення міжнародних 

відносин, логіки їх розвитку,  динаміку розвитку світосистеми; знати 

публікації у професійній сфері.   

2. Здобувач має вміти: застосовувати отримані знання при вирішенні 

практичних завдань, пов'язаних з професійними обов'язками; 

аналізувати події, пов'язані із сучасними міжнародними відносинами, 

кризами та конфліктами, об'єктивно оцінювати їх; використовувати 

сучасну методологію аналізу міжнародних відносин; давати 

правильну оцінку перебігу міжнародних подій та  передбачити їх 

результати і  та наслідки для системи міжнародних відносин.  

3. Володіти елементарними навичками наукового аналізу причин, 

динаміки розвитку  та наслідків подій у сучасних міжнародних 

відносинах; застосування сучасних  підходів у наукових 

дослідженнях міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» присвячена вивченню сучасного стану та динаміки міжнародних 

відносин. Аналізуються ключові проблеми та домінуючі тенденції сучасних 

міжнародних відносин. Особлива увага приділяється аналізу змін 

світосистеми, перспективи формування нового світопорядку. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): ознайомлення здобувачів із актуальними 

проблемами сучасних міжнародних відносин; набуття здобувачами 

розуміння, як ці ключові події та зміни у системі міжнародних відносин 

впливають на національні інтереси України;  формування у них навичок 

аналізу міжнародних проблем та здатності використання набутих знань у 

власній фаховій діяльності;       на базі опанування здобувачами ступеня 

доктора філософії засадничих проблем сучасних міжнародних відносин вміти  

застосовувати отримані знання з метою подальшого розвитку навичок 

наукового мислення у дослідницьких практиках та використовувати їх 

відповідно до обраного напряму дисертаційної роботи, а також при 

вирішенні практичних завдань, пов'язаних з професійними обов'язками.  



 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток 

у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

1.1 Знати основні проблеми сучасної світової 

політики 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

5% 

1.2 Знати основні угоди у галузі контролю за 

ЗМЗ на сучасному етапі 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

8% 

1.3 Знати найважливіші проблеми, що 

впливають на національні інтереси 

України  

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

опитування 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт  

17% 

1.4 Знати напрями еволюції сучасної світо 

системи 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

опитування 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт  

6% 

2.1 Вміти розробляти практичні рекомендації 

щодо формування концепцій, стратегій та 

доктрин в сфері зовнішньої політики та 

національної безпеки 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

8% 

2.2. Вміти визначати основні тенденції лекція, опитування 9% 



світової політики, стратегії ключових 

світових акторів та прогнозувати наслідки 

для України 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

2.3. Вміти готувати наукові статті та тези 

доповідей з питань зовнішньої політики 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

10% 

3.1 Оволодіти навичками ведення дискусії з 

широкою науковою спільнотою та 

громадськістю з питань тенденцій 

сучасної світової політики 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

8% 

3.2 Оволодіти навичками переконливого 

відстоювання власної точки зору на 

проблемні питання практичних наслідків 

реалізації міжнародно-правових норм в 

сфері зовнішньої політики та національної 

безпеки України 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

10% 

4.1 Вирішувати самостійно задачі, пов’язані з 

різними  аспектами міжнародних відносин 

та зовнішньої політики 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт 

10% 

4.2 Автономність в підготовці тез доповідей, 

наукових статей, презентацій з окремих 

питань міжнародних відносин  

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

опитування 

на 

семінарських 

заняттях, 

виконання 

самостійних 

робіт  

9% 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 

1.3 
1.4 2.1 2.2 

2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПРН 3. Подавати складну інформацію у доступній 

та зрозумілій формі усно та письмово (в тому числі 

іноземною мовою), використовуючи наукову 

стилістику та термінологію. 

 

   +    + +   

ПРН 10. Самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати наукові дослідження актуальних 

проблем міжнародних відносин, визначати наукові 

проблеми, готувати аналітичні матеріали та наукові 

доповіді, здійснювати їх оприлюднення.  

 

 + +       + + 

ПРН 11. Висувати пропозиції та обґрунтування 

рішень щодо розв’язання проблемних питань 

глобального розвитку, міжнародних відносин, 

міжнародної та національної безпеки (зокрема, 

міжнародних та внутрішньодержавних конфліктів). 

 

+         + + 

ПРН 12. Вести дискусію на тему поточної 

міжнародної ситуації та наукового доробку з 

міжнародної проблематики іноземною 

(англійською) мовою. 

 

+ + +     + +   

ПРН 14. Поєднувати теоретичні та практичні 

підходи для встановлення факторів формування та 

особливостей зовнішньої політики та стратегії 

України. 

 

    + +      

ПРН 15. Оперувати ключовими теоріями, 

концепціями і методами дослідження міжнародних 

безпекових проблем, управління та врегулювання 

міжнародних конфліктів в сучасному світі. 

 

+ + +     + +   

 

7. Схема формування оцінки: 

 

7.1.   Форми оцінювання знань:  

- семестрове оцінювання:  

1. Усна доповідь (до 3 балів): Р.Н. 1.2,1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 4.3  

2. Доповнення (до 2 балів)  

3. Участь в дискусії та проблемно-орієнтовані запитання до доповідачів 

(до 2 балів): Р.Н. 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1  

4. Контрольна робота (до 15 балів): Р.Н.1.3, 1.4, 1.6  

Вибір і комбінування форм оцінювання знань аспірантів та нарахування 

відповідної кількості балів здійснюються залежно від конкретних 



навчальних ситуацій. 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Оцінювання за формами контролю: 

Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 бальною 

шкалою. Для аспірантів, які набрали сумарно критично-розрахунковий мінімум – 

20 або менше балів, для допуску до складання іспиту обов’язково повинні подати 

додаткові дослідження для самостійного опрацювання (оцінюється до 40 балів) та 

скласти тест підвищеної складності (оцінюється до 20 балів). 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 ЗМ іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 38 22 60 

Максимум 60 40 100 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 



 

8. Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний план 

 

№ 

п/п 

 

Номер і назва лекції 

Кількість годин 

лекції семінари самостійна 

робота 

Змістовний модуль 1. Global problems of the modern international 

relations / Глобальні проблеми сучасних міжнародних відносин 

1. Тема 1. The P-5 nuclear programs / 

Ядерні програми офіційно визнаних 

ядерних держав. 

2 - 9 

2. Тема 2. De-facto nuclear states and 

nuclear disarmament of Ukraine / Де-

факто ядерні держави та ядерне 

роззброєння України. 

2 2 9 

3. Тема 3. The NPT and it’s extension / 

ДНЯЗ та його подовження. 

2 - 12 

4.  Тема 4. Cases of Iran and North Korea 

/ Казуси Ірану та Північної Кореї. 

2 - 12 

5. Тема 5. Chemical and biological 

weapons ban conventions / Конвенції із 

заборони хімічної та 

біологічної(токсинної) зброї. 

2 2 9 

6. Тема 6. Evolution of the international 

system in the XXI century and new 

security challenges / Еволюція системи 

міжнародних відносин у ХХІ ст.  та 

нові безпекові виклики. 

2 2 12 

 

 

 

 

Змістовний модуль 2. Регіональні проблеми міжнародних відносин 

7. Тема 7. The 2001 terrorist attacks  in 

the U.S. and war on terrorism /  

Терористичні акти 2001 р. у США та 

війна з тероризмом. 

2 - 9 

8. Тема 8.  Arab spring and its 

consequences / Арабська весна та її 

наслідки.              

2 - 9 

9. 

 

 

Тема 9. ISIS and the refugees problem 

in Europe / ІДІЛ та проблема біженців 

у Європі. 

2 - 12 

10. Тема 10. Consequences of Russian 

conflict with Ukraine for regional and 

2 2 _ 



global security / Наслідки російсько-

українського конфлікту для 

регіональної та світової безпеки   

ВСЬОГО 20 8 90 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 20 год. 

Семінари – 8 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 90 год. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН» 

 

1. Манхеттенський проект. 

2. Ядерна програма СРСР. 

3. Ядерні програми Великої Британії та Франції. 

4. Створення ядерної зброї КНР. 

5. Ядерні програми Ізраїлю, Індії та Пакистану. 

6. ДНЯЗ. 

7. Подовження ДНЯЗ та система нерозповсюдження ядерної зброї. 

8. Конвенція із заборони хімічної зброї. 

9. Конвенція із заборони біологічної зброї. 

10. Ядерне роззброєння України. 

11. Ядерна проблема КНДР. 

12. Іранська ядерна програма. 

13. РКРТ. 

14. Розпад системи контролю озброєнь. 

15. Нові загрози та виклики світовій безпеці. 

16. Трансформація системи міжнародних відносин та глобальна безпека  

17. Глобалізація загроз у ХХ столітті 

18. Арабська весна і Єгипет. 

19. Арабська весна і Сирія. 

20. Арабська весна і Туніс.  

21. Арабська весна і монархічні режими. 

22. Війни в Афганістані та Іраку. 

23. Теракти 2001 р. у США та міжнародний тероризм. 

24. ІДІЛ та спроба відновлення халіфату. 

25. Проблема біженців у Європі. 

26. Гібридна війна як основна форма конфлікту розв’язаного Росією проти 

України. 
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