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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів систематизовані знання про історію 

міжнародних відносин другої половини ХХ – початку ХХІ століть, теоретичні уявлення і 

практичні навички дослідження світової політики. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати передумови формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних 

відносин.  

2. Вміти визначати характерні тенденції історичного розвитку міжнародних відносин. 

3. Володіти навичками джерельної критики, історичного аналізу, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 Ознайомлення з основними теоретичними підходами до вивчення історії міжнародних 

відносин другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Висвітлення особливостей формування 

Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин та її трансформацію у 

постбіполярну систему міжнародних відносин, а також визначення тенденцій еволюції 

багатополярної системи міжнародних відносин. Визначення причин й суб’єктів, які 

впливають на розвиток сучасних міжнародних відносин. Висвітлення ролі великих держав у 

історії міжнародних відносин другої половини ХХ – початку ХХІ століть.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): полягають у формуванні в студентів систематизованих знань 

про історію міжнародних відносин другої половини ХХ – початку ХХІ століть. У результаті 

вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти навички науково-дослідної роботи, вміти 

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, набути навички 

практичної роботи із науковою літературою та джерелами, їх застосування для вивчення 

сучасних концепцій тлумачення історії зазначених систем міжнародних відносин.  

 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1. Знати термінологічно-понятійний 

апарат історії міжнародних відносин 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування, 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 (тест) 

15 

1.2. Знати основні періоди історії 

міжнародних відносин  

лекція, семінар, 

самостійна робота 

індивідуальне 

завдання 

10 

1.3. Знати ключові характеристики 

Ялтинсько-Потсдамської системи 

міжнародних відносин 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

індивідуальне 

завдання  

15 

1.4 Знати основні тенденції розвитку 

постбіполярної системи міжнародних 

відносин 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування;  

контрольна 

20 



робота з тем 

ЗМ2 (тест) 

1.5. Вміти визначати властивості 

багатополярної системи міжнародних 

відносин 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування, 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 (тест) 

10 

2.1 Вміти здійснювати порівняльний 

аналіз ролі і значення локальних 

цивілізацій у одно полярній та 

багатополярній системах міжнародних 

відносин 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування;  

контрольна 

робота з тем 

ЗМ2 (тест) 

10 

2.2  Вміти характеризувати вплив великих 

держав на еволюцію сучасних системи 

міжнародних відносин 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 

4.1.  Обґрунтувати сучасні концепції 

дослідження історії міжнародних 

відносин 

лекція, семінар, 

самостійна робота 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3. 1.4. 1.5. 2.1 2.2. 4.1. 

         

Уточнюються         

         

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.5. — 10 балів/ 6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.4., 2.1.— 10 балів/ 6 балів. 

3. Індивідуальне завдання 1: РН 1.2. -  10 балів/ 6 балів. 

4. Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. -  15 балів/ 9 балів. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 1): РН 1.1., 1.5. -  15 балів/ 9 балів.  

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 2): РН 1.4., 2.1. - 20 балів/ 12 

балів.  

7. Підсумкова контрольна робота Р.Н. 2.2., 4.1. - 20 балів / 12 балів 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: залік.  

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані за модульні контрольні роботи (у формі тестування); бали, отримані 

за виконання індивідуальних завдань; бали, отримані за роботу на семінарських заняттях, а 

також бали, які отримані за підсумкову контрольну роботу. 

 Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, перелік індивідуальних 

завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи див. Навчально-методичний 

комплекс з даної дисципліни). 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 –10. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

 

Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (чи/або заліку) є отримання 

студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий 

мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт та 

виконання індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) – 48 

балів. 

 

 

 

Змістовий модуль 1  

 

 

Змістовий модуль 2 

 

 

Підсумковий 

контрольна 

робота / 

залік 

35 залікових балів 

(максимум) 
45 залікових балів 

(максимум) 
 

 

 

 

20 балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання) 

Семінари Модульний  

контроль 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання) 

Семінари Модульний  

контроль 

10 

(максимум) 

15 

(максимум) 

10 

(максимум) 

15 

(максимум) 

20 

(максимум) 

10 

максимум 



 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студент, який набрав 

суму балів не менше встановленого мінімуму залікових балів (60) має право, за 

погодженням з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну роботу. У випадку, коли 

студент має бажання збільшити кількість балів (але не більше ніж до 100) він складає залік.  

Студенти, які не набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають 

залік. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій. 

 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійн
а робота 

Частина 1. Виникнення Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин 

1 
Вступ. Тема 1. Розвиток теорій міжнародних 

відносин в 50-х – 90-х роках ХХ століття 
2 - 6 

2 
Тема 2. Дискусії щодо проблем міжнародних 

відносин після завершення холодної війни 
2 1 6 

3 
Тема 3. Криза і розпад Ялтинсько-Потсдамської 

системи міжнародних відносин 
2 1 6 

4 
Тема 4. Тенденції формування однополярної 

системи міжнародних відносин  
2 1 6 

5 Індивідуальна робота 1 - - 6 

6 Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест) - 1 - 

Частина 2. Трансформація постбіполярної системи міжнародних відносин 

7 
Тема 5. Великі держави у постбіполярній 

системі міжнародних відносин 
2 2 6 

8 

Тема 6. Концепції «зіткнення цивілізацій» і 

світ-системного аналізу у сучасних міжнародних 

відносинах 

2 2 6 

9 
Тема 7. Регіони сучасного світу у 

міжнародних відносинах 
2 2 6 

10 
Тема 8. Тенденції формування багатополярної 

системи міжнародних відносин  
2 2 6 

11 Індивідуальна робота 2 - - 6 

12 Контрольна робота з тем ЗМ 2 (тест) - 1 - 



13 
Підсумкова контрольна робота 

- 1 - 

 ВСЬОГО 16 14 60 

 

 

Загальний обсяг 90 годин, в тому числі: 

Лекцій – 18 годин.  

Семінари – 26 годин 

Самостійна робота – 46 годин 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Киссинджер Г. Дипломатия. – М, 1997.  

2. Арон Р. Мир і війна між націями. – К., 2000. 

3. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 до наших днів. – К., 1995.  

4. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. В 2-х кн. – М., 2000. 

5. Лебедева М.М. Мировая политика. – М., 2003. 

6. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2003.  

7. Мировая политика и международные отношения. – Петербург, 2007. 

Додаткова:  

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 1999.  

2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – Петербург, 

2001.  

3. Василенко И.А. Политическая глобалистика. – М. 2000.  

4. Гайдуков Л.Ф., Кремень В.Г., Губерський Л.В. Міжнародні відносини і зовнішня політика. 

– К., 2001.  

5. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2002 роки. – К., 

2004.  

6. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К., 2003.  

7. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика. – М., 2004. 

8. Этциони Амитаи. От империи к сообществу. – М., 2004. 

9. Валлерстайн И. После либерализма. – М., 2003.  

10. Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. – М., 2006. 

11. Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. – М., 2008. 

12. Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. – Львів, 2006.  

13. Тоффлер Е. Нова парадигма влади: знання, багатство й сила. – Х., 2003.  

14. Білорус О.Г. Глобалізація і національні інтереси України. – К., 2001.  

15.Василенко И.А. Диалог цивилизаций: социокультурные проблемы политического 

партнерства. – М., 1999.  

16. Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996). – К., 1998.  

17. Європейський Союз: консолідовані договори. – К., 1999.  

18. Европейский Союз на пороге ХХІ века. – М., 2001.  

19. Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки. – М., 2004.  

20. Жданов Н.В. Исламская концепция мирового порядка. – М., 2003. 


