
 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Міжнародні відносини та світова політика 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Сторінка курсу в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=73 

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 

Викладач: проф. з/н. Семчинський Костянтин Валерійович (лекції, підсумковий 

контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Міжнародні відносини та світова політика» є обов’язковою освітньою 

компонентою навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної 

підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних 

відносин.  

Мета: дослідити еволюцію світової політики та міжнародних відносин в 

період із 1918 по 2021 рр., міжнародні конфлікти, міжнародне співробітництво та 

діяльність міжнародних організацій в означений період.  

Завдання: навчити основним доктринам і концепціям світової політики, 

ознайомити із загальними тенденціями міжнародної проблематики, регіональною 

специфікою, положеннями міжнародно-правових актів та особливостями 

міжнародної взаємодії в означений період. 

Предмет: міжнародні відносини та світова політика в період із 1918 по 2021 

роки. 

Студент повинен знати:  

 основні доктрини і концепції світової політики періоду біполярності; 

 причини, передумови, особливості перебігу, наслідки та результати основних 

міжнародних конфліктів і криз в означений період; 

 особливості поведінки акторів на міжнародній арені, ґенези і трансформації 

їхніх зовнішньополітичних доктрин періоду біполярності; 

 політичні портрети ключових персоналій, які вплинули на світовий 

політичний процес в період з 1918 по 2021 рр.  

 характеристики діяльності міжнародних організацій в означений період 
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 етапи та особливості процесу роззброєння у світовій політиці, значення 

ядерного фактору у міжнародних відносинах 1945-1991 рр. та сучасний стан 

проблеми. 

Студент повинен вміти: 

 охарактеризувати Версальсько-Вашингтонську, Ялтинсько-Потсдамську та 

пост-біполярну системи міжнародних відносин, вказавши їхні сильні і слабкі 

місця, причини й фактори їхньої трансформації та наслідків цього процесу; 

 концепції гарантованого взаємного знищення та її впливу на процес ядерного 

роззброєння в цілому і на систему стримувань і противаг у світовій політиці 

сьогодення зокрема; 

 обґрунтовано пояснити феномен природи і сутності «холодної війни» і 

непрямого протистояння між США та СРСР як моделі вірогідних взаємодій на 

міжнародній арені впродовж 2017-2021 рр.,  

 витоки і детермінанти геополітичних констант, домінант, пріоритетів і 

стратегій США та СРСР, які сформувалися (чи трансформувалися) в 

означений період і актуалізуються сьогодні в контексті глобального 

протистояння, що назріває. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА У 1919 – 1960 

РР 

Тема 1.1. Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин у 1918-1929 

рр. 

Тема 1.2. Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин у 1929-1939 

рр. 

Тема 1.3. Міжнародні відносини в період Другої світової війни. 

Тема 1.4. Особливості повоєнного врегулювання у Європі та на Далекому Сході. 

Тема 1.5. Початок холодної війни та становлення біполярної структури міжнародних 

відносин (1945 – 1955 рр.). 

Тема 1.6. Початок процесу деколонізації. Вихід країн, що визволилися, на 

міжнародну арену. 

Розділ 2. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА У 1961-2021 

РР. 

Тема 2.1. СРСР та США у процесі трансформування глобальної системи 

міжнародних відносин . 

Тема 2.2. Міжнародні відносини в період розрядки міжнародної напруженості. 

Тема 2.3. Нова холодна війна та відновлення біполярної конфронтації. 

Тема 2.4. Радянсько-американські відносини другої половини 1980-х рр. в контексті 

нової зовнішньополітичної стратегії СРСР. 

Тема 2.5 Міжнародні відносини періоду пост-біполярності. 

Тема 2.6. Світова політика на сучасному етапі. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 



Підключені до Інтернет й обладнані відеокамерою та мікрофоном 

персональний або портативний комп’ютер (ноутбук), мобільний пристрій 

(смартфон, планшет) для можливості дистанційного навчання, он-лайн тестування, 

виконання завдань самостійної роботи та перегляду додаткових мультимедійних 

навчально-методичних матеріалів.  

Програмне забезпечення Microsoft Office для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: написання есе, 

підготовка доповідей і створення конспекту дисципліни. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисципліни: 

1. Семчинський К. В. Світова політика: навчально-методичний посібник для 

студентів усіх спеціальностей із англійською мовою викладання. Київ : 

Видавничий центр НУБіП України, 2015. 284 с. 

2. Семчинський К. В. Особливості примирення і миробудівництва в умовах 

заморожених конфліктів на пострадянському просторі. Міжнародні 

відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1. С. 74-85. 

3. Семчинський К. В. Реформування Ради Безпеки ООН: виклики і перспективи 

для України на сучасному етапі. Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. 2017. 

Вип. 117 (2). С. 282-286. URL: 

http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=141 

4. Семчинський К. В. Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки 

ООН в контексті російської агресії проти України. Гілея: науковий вісник : зб. 

наук. пр. 2017. Вип. 118 (3). С. 315-319. URL: 

http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=142 

 

Основна література: 

1. Головченко В. І., Рубель В. А. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід 

(кінець ХІХ – друга третина ХХ ст.) : навч. посіб. Київ : Либідь, 2010. 520 с. 

2. Джадт Тоні. Після війни. Історія Європи після 1945 року. / пер. з англ. 

Катерина Зарембо. Київ : Наш формат, 2020. 928 с. 

3. Міжнародні відносини і світова політика: підручник / Кер. авт. кол. В.Ю. 

Крушинський; за ред. В.А. Манжоли. Київ : Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2010. 863 с.  

4. Сервіс Роберт. Товариші. Комунізм: світова історія. Київ : Темпора, 2012. 616 

с. 

5. Снайдер T. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія. 

Київ : Грані-Т, 2011. 448 с.  

6. Турчин Я. Б., Демчишак Р. Б., Матлай Л. С. Історія міжнародних відносин 

(1914-2015) : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 

2016. 140 с. 

7. Plokhy S. Yalta. The Price of Peace. New York : Viking, 2011. 480 p. 

Допоміжна література: 

1. Газін В. Гонка озброєнь: дорога до пекла. Дзеркало тижня. 12 січня 2018 р. 

URL: https://dt.ua/HISTORY/gonka-ozbroyen-doroga-do-pekla-265933_.html  
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2. Дубинянський М. Корейська війна: дезінформатори на лінії вогню. Дзеркало 

тижня. 7 липня 2006 р. URL: 

https://dt.ua/SOCIETY/koreyska_viyna_dezinformatori_na_liniyi_vognyu.html 

3. Константинов В. Політекономія дезінтеграції. Чому Брекзит призведе до 

ослаблення позицій Британії у світі. Дзеркало тижня. 11 травня 2018 р. URL: 

https://dt.ua/international/politekonomiya-dezintegraciyi-277515_.html  

4. Кравченко В. Що важливо знати про конфлікт у Сирії. Дзеркало тижня. 3 

грудня 2016 р. URL: http://gazeta.dt.ua/international/scho-vazhlivo-znati-pro-

konflikt-u-siriyi-_.html 

5. Кульчинський С. Перша світова війна: початок XX століття, що закінчилося… 

1991 року. Дзеркало тижня. 13 серпня 2004 р. URL: 

https://dt.ua/SOCIETY/persha_svitova_viyna_pochatok_xx_stolittya,_scho_zakinch

ilosya_1991_roku.html  

6. Махун С. Друга світова як кривавий геополітичний театр абсурду. Дзеркало 

тижня. 27 серпня 2004 р. URL: 

https://dt.ua/SOCIETY/druga_svitova_yak_krivaviy_geopolitichniy_teatr_absurdu.

html  

7. Крушинський В.Ю., Манжола В.А. Міжнародні відносини і світова політика. 

1945-1980. Дати.Події. Факти: Навч. посібник. Київ : Либідь, 2007. 192 с. 

8. Підлуцький О. 25 портретів на тлі епохи. Харків : Фоліо, 2012. 475 с. 

9. Пономарьов Г. Карибська криза: «Анадир» проти «Мангуста». Дзеркало 

тижня. 19 жовтня 2012 р. URL: 

https://dt.ua/SOCIETY/karibska_kriza__anadir_proti_mangusta.html 

10. Шмідт Е., Коен Дж. Новий цифровий світ / Пер. з англ. Г.Лелів. Львів : 

Літопис, 2015. 368 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Впливовий інформаційний ресурс (США). URL: www.cnn.com 

2. Впливовий інформаційний ресурс (Велика Британія). URL: www.bbc.com 

3. Впливовий інформаційний ресурс (Україна). URL: www.dt.ua  

4. Державний департамент США. URL: www.state.gov 

5. Центральне розвідувальне управління США. URL: www.cia.gov 

6. Бібліотека Конгресу США. URL: http://www.loc.gov 

7. Енциклопедія Британніка. URL: http://www.britannica.com 

8. Міжнародна асоціація політичних наук. URL: http://www.ipsa.org/ 

9. Віртуальна бібліотека - ресурси із міжнародних відносин та геополітики. URL: 

http://www2.etown.edu/vl/countgen.html 

10. Council on Foreign Relations – Рада зовнішніх зносин США. URL: 

http://www.cfr.org/ 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії 

є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за 
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погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і оцінюються 

викладачем за умови наявності у есе не більше 30% коректних текстових 

запозичень. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Користування будь яким іншим джерелом інформації окрім власного і 

власноручно створеного студентом чи студенткою конспекту дисципліни під час 

контрольних робіт, он-лайн тестування та іспиту заборонене. Використання 

мобільних пристроїв категорично заборонене під час контрольних робіт, он-лайн 

тестування та іспиту. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

самостійної роботи, а під час лекції – лише з дозволу та за вказівкою викладача. 

 

 

Розробник силабусу  

навчальної дисципліни        К. В. Семчинський  

Завідувач кафедри        І. О. Костиря  

Силабус затверджено 
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