
 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Зовнішня політика повідних країн світу 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Сторінка курсу в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=708  

Сторінка курсу в електронній бібліотеці:  

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

контроль). 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Зовнішня політика повідних країн світу» є обов’язковою освітньою 

компонентою навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної 

підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних 

відносин. Курс викладається бакалаврам четвертого року навчання впродовж року, в 

першому семестрі – «Зовнішня політика провідних країн Західної півкулі та Східної 

Азії», у другому – «Зовнішня політика провідних країн Азії, Африки та Європи». 

Мета: дати студентам цілісне уявлення про зовнішню політику провідних 

країн світу. 

Завдання:  

 ознайомлення студентів з теоретичними положеннями формування зовнішньої 

політики провідних країн світу;  

 розкриття специфіки зовнішньої політики провідних країн світу, виявлення 

спільного та відмінного у їх зовнішньополітичній діяльності; 

 аналіз інтеґраційних процесів у різних регіонах світу та з’ясування ролі і 

позиції провідних країн світу у цьому процесі;  

 вивчення місця провідних країн світу у глобальній політиці, їхніх 

геополітичних координат і пріоритетів; 

 дослідження конфліктів і співробітництва у світовій політиці сучасності та 

їхнього впливу на зовнішню політику провідних країн світу. 

 

Предмет: зовнішня політика провідних країн світу. 

Студент повинен знати:  

 концепції формування зовнішньої політики провідних країн світу; 
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 специфіку зовнішньополітичної діяльності провідних країн світу; 

 особливості суспільно-політичного та економічного розвитку провідних країн 

світу; 

 роль та місце, що посідають провідні країни у світовій політиці; 

 основи регіонального співробітництва та його специфіку;  

 основні регіональні конфлікти і перспективи їхнього врегулювання. 

відмінні риси у зовнішньополітичній діяльності світових держав; 

 аналізувати роль і місце провідних країн у світовій політиці; 

 орієнтуватися у проблемах і тенденціях формування та реалізації 

інтеґраційних процесів провідних країн світу 

 визначати характеристики та перспективи врегулювання основних 

регіональних конфліктів. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни  

 

Студент повинен вміти: 

 розрізняти специфіку зовнішньополітичних концепцій світових держав; 

 характеризувати зовнішню політику провідних країн світу, виявляти спільні та 

Тема 1.2. US foreign policy at the present stage.
Тема 1.3. Foreign policy of the leading countries of Latin America.
Тема 1.4. Foreign policy of Canada, Australia and New Zealand.
Тема 1.5. Japan's foreign policy.
Тема 1.6. China's foreign policy.
Тема 1.7. Foreign policy of the Korean Peninsula countries.
Тема 1.8. Foreign policy of the Southeast Asia countries.
Тема 1.9. India's foreign policy.
Тема 1.10. Pakistan's foreign policy.

Розділ 1. FOREIGN POLICY OF THE LEADING COUNTRIES 
OF THE WESTERN HEMISPHERE, EAST AND SOUTH ASIA

Тема 1.1. Foreign policy of the USA from independence to win in the Cold War.

Розділ 2. FOREIGN POLICY OF THE LEADING COUNTRIES 
OF THE MIDDLE EAST, AFRICA AND EUROPE

Тема 2.1. Middle Eastern countries in modern international relations.
Тема 2.2. Israel's foreign policy.
Тема 2.3. Iran’s foreign policy.
Тема 2.4. Turkey's foreign policy.
Тема 2.5. International relations on the African continent and foreign policy of the region’s 
countries.
Тема 2.6. French foreign policy.
Тема 2.7. German foreign policy.
Тема 2.8. Foreign policy of Great Britain.
Тема 2.9. Foreign policy of Eastern Europe countries.
Тема 2.10. Foreign policy of the Russian Federation.

 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. Хорватські уроки для України: деокупація, реінтеграція та 

розбудова миру. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. 

наук. пр. 2020. Вип. 6. С. 56-66. URL: http://international-

relations.knukim.edu.ua/issue/view/13257 

2. Семчинський К. В. Уроки Шрі-Ланки для України: деокупація, реінтеграція та 

розбудова миру. Регіональні студії. 2021. Вип. 25. С. 11-15. 

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

студентів усіх спеціальностей із англійською мовою викладання. Київ : 

Видавничий центр НУБіП України, 2015. 284 с. 

4. Семчинський К. В. Пост-конфліктне примирення в Україні: особливості та 

перспективи. Держава і право. Серія «Політичні науки» : зб. наук. пр. 2017. 

Вип. 75. С. 64-74. 

 

Основна література: 

1. Аджемоглу Дарон, Робінсон Джеймс. Чому нації занепадають. Походження 

влади, багатства та бідності / пер. з англ. Олександр Дем’янчук. 5-те вид. Київ 

: Наш формат, 2020. 440 с. 

2. Власюк О.С., Кононенко С. В. Кремлівська агресія проти України: роздуми в 

контексті війни : монографія. Київ : НІСД, 2017. 304 с. 

3. Зовнішня політика країн АТР (1945-2000-і рр.) : навчальний посібник / О. В. 

Шевчук, Л. А. Вовчук, І. С. Погорєлова ; наук. ред. О. П. Тригуб. Миколаїв : 

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. 292 с. 

4.  Іваницька О.П. Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки 

у пост-біполярний період (1990-і – 2000-і роки). : навчальний посібник. Київ, 

2012. 720 с. 

5. Корсунський С. Як будувати відносини з країнами Азії. Економіка, 

дипломатія, культурні особливості. Харків : Віват, 2020. 256 с. 

6. 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.  

7. Шарма Ручір. Передові країни. В очікуванні нового «економічного дива» / 

пер. з англ. Андій Іщенко. Київ : Наш формат, 2018. 296 с. 

 

Допоміжна література: 
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http://international-relations.knukim.edu.ua/issue/view/13257


1. Асиметрична стратегія Ізраїлю в період становлення держави Київ : НІСД, 

2018. 59 с. 

2. Гарт Джон. Як Черчиль врятував цивілізацію. Епічна історія тринадцяти років, 

які ледь не знищили цивілізований світ. / пер. з англ. Я. Губарев. Харків : Вид-

во «Ранок» : Фабула, 2019.  336 с. 

3. Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: Навч. посіб. / 

М.С.Дорошко, Р.А.Кривонос, В.П.Крижанівський, Н.Ф.Сербіна. Київ : Ніка-

Центр, 2009. 312 с. 

4. Підлуцький О. 25 портретів на тлі епохи / Олекса Підлуцький. Харків : Фоліо, 

2012. 475 с. 

5. Плохій С. Загублене царство. Історія «Русского мира» з 1470 року до сьогодні. 

Харків : Фоліо, 2019. 308 с. 

6. Снайдер Тімоті. Шлях до несвободи : Росія, Європа, Америка / перекл. з англ. 

Г. Герасим. Львів : Човен, 2020. 392 с. 

7. Чан Чжін Сон. Улюблений керівник: від довіреної особи до ворога держави. 

Моя втеча з Північної Кореї / пер. з англ. О. Балери. Київ : Форс Україна, 2021. 

384 с. 

8. American foreign relations since 1898: a documentary reader / ed. by Jeremi Suri.  

Singapore : Willey-Blackwell Publishing, 2010. 252 p. 

9. Hague, R., Harrop, M. Political Science: a Comparative Introduction. 6th edition. 

New York : Palgrave-Macmillan, 2010. 443 р.  

10. U.S. diplomacy since 1900 / by R.D. Shulzinger. 6th edition. New York : Oxford 

University Press, 2008. 404 p. 

 

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 

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 

на засіданні кафедри міжнародних відносин  

від 30.08.2021 р., протокол № 1 
 


