
 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Основи світової політики 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Сторінка курсу в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/enrol/index.php?id=55  

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 

Викладач: проф. з/н Рибак Сергій Олександрович (лекції, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Основи світової політики» є обов’язковою освітньою компонентою 

навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, яка 

сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних відносин. 

Мета: оволодіння навичками аналізу природи сучасної світової політики, 

коректного використання теорії міжнародних відносин, а також підготовки текстів 

(аналітичних записок, есе, наукових статей) та усних презентацій у сфері аналізу 

міжнародних відносин і зовнішньої політики окремих держав. 

Завдання: студент повинен мати уявлення щодо:  

 внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на міжнародні відносини 

України з країнами ближнього і далекого зарубіжжя;  

 засобів захисту пріоритетів української зовнішньої політики за кордоном;  

 основних тенденцій та закономірностей розвитку світової політики в контексті 

сучасних міжнародних відносин;  

 застосовування наукових підходів та методів теорії міжнародних відносин до 

дослідження відносин України з регіоном спеціалізації та іншими країнами. 

Предмет: світова політика періоду глобалізації. 

Студент повинен знати: 

 основні тенденції сучасних міжнародних відносинах та зміст світової політики 

в XXI столітті;  

 теоретико-методологічну основу пізнання зовнішньої політики держави;  

 основні та пріоритетні напрямки зовнішньої політики України;  

 комплекс зовнішньополітичних понять і категорій;  

 особливості сучасного геополітичного становища України;  
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 основні виміри зовнішньої політики в епоху глобалізації. 

Студент повинен вміти: 

 ставити аналітичні завдання, формулювати дослідний питання і основні 

гіпотези, здійснювати операціоналізацію основних понять;  

 проводити самостійну роботу з пошуку і збору емпіричних даних, професійної 

оцінки джерел інформації та підготовки даних до обробки;  

 адекватно відбирати і застосовувати якісні та кількісні методи аналізу 

інформації;  

 використовувати методи дослідження та аналізу щодо міжнародних відносин і 

зовнішньої політики. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Тема 1.1. Світова політика: сутність і зміст. 

Тема 1.2. Світова політична думка в історичному контексті. 

Тема 1.3. Теоретичні аспекти вивчення світової політики. 

Тема 1.4. Загальні та неокласичні напрямки світової політики. 

Тема 1.5. Теорії міжнародних систем у світовій політиці. 

Розділ 2. НОВИЙ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Тема 2.1. Зовнішня політика та її взаємодія з світовою політикою. 

Тема 2.2. Провідні актори світової політики. 

Тема 2.3. Держави-нації як провідні актори світової політики. 

Тема 2.4. Виникнення та моделі сучасної світової політичної системи. 

Тема 2.5. Сутність міжнародного та світового порядку в світовій політиці. 

Тема 2.6. Особливості формування нового світового порядку в епоху глобалізації. 

Тема 2.7. Зовнішньополітичне рішення у світовій політиці та його інформаційна 

база. 

Тема 2.8. Зовнішня політика України в глобальному світі. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Методи, методики та технології – загальнонаукові та спеціальні методи та 

методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, методики оцінки й аналізу процесів у 

міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях, методи 

та методики пошуку й оброблення інформації, методи експертного оцінювання 

ефективності зовнішньої політики та міжнародних комунікацій. Інструменти та 

обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 

(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та 

спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується у дослідженні та аналізі 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та у регіональних студіях. 

Персональний комп’ютер, з підключенням до Інтернет для: комунікації та 

опитувань. Використання електронної пошти для контролю отриманих завдань, 

виконаних студентами в ході самостійної роботи та проходження поточного 

контролю. Використання веб-ресурсів навчальних дисциплін КНУКІМ 

(https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=83), веб-середовища дистанційного 



навчання КНУКІМ як системно організованої сукупності веб-ресурсів навчальних 

дисциплін, програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії 

суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням; 

інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання як технологій 

створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних 

ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і 

супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі 

Інтернету та Zoom. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисципліни: 

1. Revenko, A., Rybak, S., & Karasova, N. The disintegration challenge of reforming 

the Eurozone. Linguistics and Culture Review. 2021. 5 (S4). p. 1886–1894. DOI: 

https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1876 

2. Rybak Serghiy. History of the Byzantine Empire and Post Byzantine Period of the 

Constantinople Church. Acta Patristica. 2018. Vol. 9. Is. 18. P. 43-55. 

 

Основна література: 

1. Барыгин И. Н. Международное регионоведение. Учебник. Санкт-Петербург, 

2009.  

2. Бережна К. Принципі організації та функціонування інститутів влади в 

Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правовий аналіз. Київ : ЗНУ, 

2017. 405 с. 

3. Гелей С., Рутар С. Політико-правові системи світу : навч. посіб. Київ : Знання, 

2006. 415 с. 

4. Добржанська О. Л., Литвиненко Н. П., Панченко Ж. О., Рижков М. М. 

Інформаційні ресурси державної ідентичності : навч. посіб. Київ : ВПЦ 

«Київський університет», 2010.  

5. Дорошко М. С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав 

пострадянського простору. Київ : Ніка-Центр, 2011.  

6. Дорошко М. С., Крижанівський В. П., Кривонос Р. А., Сербіна Н. Ф. 

Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи та Північної 

Америки : навч. посіб. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2012.  

7. Європейський Союз: економіка, політика, право. Енциклопедичний словник. 

Київ : ВПЦ «Київський університет», 2011.  

8. Єременко О. К., Матвієнко В. М. ООН в документах. Київ : ІМВ, 2009.  

9. Зленко А. М. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України. Київ : ВПЦ 

«Київський університет», 2008.  

10. Исаев Б. А. Геополитика. Санкт-Петербург, 2008. 

 

Допоміжна література: 

1. «Приватизация» мировой политики: локальные действия – глобальные 

результаты. Москва : «Голден Би», 2007.  

2. Амин С. Арабский мир и Средний Восток. Глобализация сопротивления: 

борьба в мире. Москва, 2004.  



3. Афонцев С. А. Интересы граждан и политические механизмы регулирования 

мировой экономики. Полис. 2006. № 2.  

4. Бауман З. Глобализация: последствия для человека и всего общества. Москва, 

2004.  

5. Бауман З. Текучая современность. Санкт-Петербург, 2008.  

6. Бергер Я. М. Экономическая стратегия Китая. Москва, 2009.  

7. Бжезинский З. Еще один шанс. Три президента и кризис американской 

сверхдержавы. Москва : Международные отношения, 2007.  

8. Бжезинський З. Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегічні 

імперативи. Харків : Фабула, 2019. 288 с. 

9. Богатуров А. Глобальные аспекты «цивилизационного» влияния США в ХХ 

веке. Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 9.  

10. Братерский М. В. США и «проблемные страны» Азии: американская политика 

после «холодной войны». Москва, 2006.  

11. Валлерстайн И. Миросистемный анализ. Введение. Москва, 2006. 

12. Воскресенский А. Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. 

Москва, 2007.  

13. Вусатюк О. А. Философия истории и историческая методология в научном и 

постмодернистском дискурсах. Історія філософії у вітчизняній духовній 

культурі. Полтава : Тов. «АСМІ», 2014. С. 551–562.  

14. Гаджиев К. Имидж как инструмент культурной гегемонии. Мировая 

экономика и международные отношения. 2007. № 12. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Foreign Policy. URL: http://www.foreignpolicy.com/ 

2. Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council's 2025 

Project. URL: http://www.cia.gov/nic. 

3. U.S. National Security Strategy. May 2010. URL: http://www.whitehouse.gov. 

4. Международные процессы. URL: http://www.intertrends.ru/ 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Основи світової політики» передбачає роботу 

колективів: 1) в аудиторії 2) з технологіями дистанційного навчання в формі 

комплексу освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-

комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання 

у КНУКІМ (адреса Веб-ресурсу навчальних дисциплін КНУКІМ - 

https://elearn.knukim.edu.ua/login/index.php). Головною метою впровадження в 

КНУКІМ платформи електронного навчання є: розширення можливостей доступу до 

якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від форми навчання; 

змістове наповнення освітньо-інформаційного простору Університету; підвищення 

якості і ефективності освітнього процесу шляхом застосування сучасних технологій 

дистанційного навчання. 

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 

http://www.whitehouse.gov/
http://www.intertrends.ru/


письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Курс «Основи світової політики» представляє собою систематизоване 

зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для 

засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну 

мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві 

програмних засобів. Курс має встановлену структуру з обов’язковими складовими: 

1. Анотація курсу, де вказано, для якої спеціальності призначений, курс і семестр 

викладання, викладач(і). 2.Загальна інформація про дисципліну, у якій подано 

робочу програму, інформація про автора, викладача, розклад занять, критерії 

оцінювання, рекомендовані джерела, глосарій (термінологічний словник); 

Навчально-методичні матеріали з кожного розділу (теми): Теоретичні (лекційні) 

матеріали. Завдання для самостійної роботи студентів. Засоби оцінювання знань з 

теми, розділу. Підсумкова атестація (контрольні запитання, тест для самоконтролю, 

підсумковий тест та/або завдання для оцінювання студента). 

Необхідно враховувати специфіку психолого-педагогічних технологій 

дистанційного навчання як систему засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення 

яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості в 

процесі синхронного режиму. Взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання 

(особи, які навчаються (студенти), та особи, які забезпечують навчальний процес за 

дистанційною формою навчання (науково-педагогічні працівники, методисти 

тощо)), під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відео-конференції, соціальні мережі тощо) 

вимагає креативності, лояльності, терпіння і знання системи управління веб-

ресурсами навчальних дисциплін. Тобто сторони такого процесу навчання 

орієнтуються в програмному забезпеченні як для створення, збереження, 

накопичення та передачі веб-ресурсів, так й для забезпеченні авторизованого 

доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів. Система управління 

дистанційним навчанням включає програмне забезпечення, призначене для 

організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або 

локальну мережу. Доступ до ресурсів Платформи електронного навчання 

персоніфікований. Логін та пароль для входу студенти отримують в деканаті, 

науково-педагогічні працівники – у адміністратора системи. Користувачі 

персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання паролів. Усі 

електронні курси розміщуються в розділах кафедр, у розділах факультетів 

розміщуються курси загального призначення для усіх студентів факультету. 

Студенти та науково-педагогічні працівники мають доступ лише до тих 

електронних навчальних курсів, на яких вони зареєстровані для участі в освітньому 

процесі. Реєстрація студентів на навчальному курсі здійснюється адміністратором 

системи. Після закінчення навчання на курсі адміністратор відраховує студентів з 

числа його учасників. 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. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 



використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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