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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Сучасні проблеми міжнародного політичного 

розвитку 

Рівень вищої освіти  Доктор філософії 

Викладач (-і) Нагорняк Михайло миколайович 

Контактний телефон викладача 0342752027 

E-mail викладача  

Формат дисципліни Очна 

Обсяг дисципліни 3 кредити 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pnu.edu.ua 

Консультації 2 год на тиждень 

2. Анотація до курсу 

Вибіркова навчальна дисципліна «Сучасні проблеми міжнародного політичного розвитку» 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії 

спеціальності 052 «Політологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні 

тенденції розвитку міжнародних відносин, комплексне осмислення світової політики та 

теоретичне відтворення явищ та тенденцій міжнародних відносин, важливі міжнародні 

глобальні проблеми. Політичні проблеми сучасного світу належать до багатовимірних 

питань, і їх аналіз повинен враховувати численні взаємозв’язані елементи міжнародної 

реальності, які будуть детально розглядатися в тематичних блоках. 

«Сучасні проблеми міжнародного політичного розвитку» базується на наступних 

дисциплінах циклів професійно-практичної та професійно-орієнтованої підготовки: 

«Історія міжнародних відносини» «Міжнародні відносини та світова політика», 

«Конфліктологія та теорія переговорів», «Міжнародні конфлікти» та ін. 

Підсумковий контроль – екзамен. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета навчальної дисципліни – ґрунтовне вивчення міжнародних відносин шляхом 

виокремлення загальних тенденцій їх розвитку, пошук витоків і причин цих явищ і 

тенденцій, які зазвичай носять закономірний характер.  

Завдання навчальної дисципліни «Сучасні проблеми міжнародного політичного розвитку» 

– сформувати розуміння особливостей сучасних міжнародних відносин і тенденцій їх 

розвитку, які покликані сприяти аналітичному та синтетичному мисленню завдяки 

порівняльному аналізу різних підходів до аналізу актуальної світової політики  та 

застосування теоретичних знань при розгляді закономірностей еволюції сучасних 

міжнародних відносин. Особлива увага приділяється виявленню загальних та спеціальних 

тенденцій міжнародних відносин, інтеграційним та відцентровим процесам на міжнародній 

арені, процесам глобалізації та регіоналізації. 

4.Компетентності 

ІК01 Здатність розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності у політичній сфері, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних політологічних знань та/або професійної практики, із 

застосовуванням теорій та методів політичної науки. 
ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

 

5 Результати навчання  

ПРН02. Знати  природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та 

http://www.d-learn.pnu.edu.ua/


особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації. 

ПРН16. Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, який 

включає розвинене критичне мислення, професійну етику та академічну доброчесність, 

повагу різноманітності та мультикультурності. 

 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 20 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 год. 

самостійна робота 60 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання

) 

Нормативний / 

вибірковий 

4-ий 052 Політологія 2 –ий Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдан

ня, год 

Вага 

оцін

ки 

Термін 

виконання 

Тема 1. 

Концептуально-

теоретичні засади 

дослідження 

міжнародних відносин. 
Класифікація дефініцій 

міжнародних відносин. 

Характерні особливості 

сучасних міжнародних 

відносин. Сучасний стан 

міжнародного 

політичного розвитку. 

Глобальне 

прогнозування 

міжнародних політичних 

процесів. Визначення 

конфігурації сучасної 

міжнародної системи. 

Основні концепції 

світового порядку. 

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 2. Еволюція 

проблем міжнародного 

політичного розвитку.  

Перші угоди про мир та 

рівновагу сил. 

Ліга націй в системі 

колективної безпеки. 

Проблеми політичного 

протистояння в період 

Лекція Згідно списку 

літератури 

 2 год.  Згідно 

розкладу 



холодної війни. 

Військово-політичні 

блоки держав в часи 

холодної війни. 

Тема 3. Основні 

загрози в сучасних 

міжнародних 

відносинах . Суть 

понять «загроза», 

«ризик» та «виклик». 

Джерела та класифікація 

загроз. 

«М’які» та «жорсткі» 

загрози. 

Тенденції розвитку 

загроз безпеці. 

Нові проблеми 

міжнародних відносин: 

енергетичні, екологічні 

та інформаційні 

виклики. 

Семінар Згідно списку 

літератури 

2 год. 1-5 Згідно 

розкладу 

Тема 4. Політична 

глобалізація та 

закономірності 

сучасної світової 

політики. 

Виникнення глобальної 

політики. 

Інтернаціоналізація і 

транснаціоналізація 

міжнародних відносин. 

Глобалізація політики. 

Елементи глобальної 

структурної політики. 

Система ООН.  

Система глобального 

контролю над 

озброєнням. 

Перспективи 

глобального 

роззброєння.  

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 5. Міжнародна 

організована 

злочинність як виклик 

сучасній міжнародній 

системі.  

Транснаціоналізація 

міжнародної злочинної 

діяльності. Характерні 

особливості сучасних 

міжнародних злочинних 

угрупувань. 

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 



Асиметричні переваги 

міжнародної 

злочинності відносно 

національних злочинних 

груп. Основні форми та 

маршрути торгівлі 

людьми. Нелегальна 

міграція. 

Тема 6. Міжнародна 

боротьба з тероризмом  
Міжнародна співпраця у 

сфері боротьби з 

тероризмом до 2001 р. 

Інституційно-правові 

рамки боротьби з 

тероризмом після 2001 

р. Роль ООН. 

Військова складова 

протидії тероризму. 

Антитерористична 

«Коаліція охочих» і 

глобальна війна з 

тероризмом. 

Семінар Згідно списку 

літератури 

2 год. 1-5 Згідно 

розкладу 

Тема 7. Сучасні 

збройні конфлікти  
Денаціоналізація та 

приватизація 

застосування сили у 

міжнародних 

відносинах. Характерні 

особливості сучасних 

міжнародних 

конфліктів. Нові війни 

як елемент сучасних 

міжнародних відносин. 

Причини сучасних 

збройних конфліктів. 

Тенденції у сучасних 

збройних конфліктах. 

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 8. Приватизація 

насильства – феномен 

приватних військових 

підприємств і його 

наслідки для 

міжнародної безпеки  

Основоположні дефініції 

і відмінності. 

Становлення та розвиток 

ринку приватних 

військових послуг. 

Масштаби та специфіка 

ринку приватних 

Семінар Згідно списку 

літератури 

2 год. 1-5 Згідно 

розкладу 



військових послуг. 

Наслідки для сфери 

безпеки. 

 

Тема 9. Проблема 

роззброєння та ядерної 

безпеки в сучасних 

міжнародних 

відносинах. 

Роль великих держав у 

підтримці безпеки. 

Система ядерного 

стримування через 

взаємне гарантування 

взаємознищення. Режим 

контролю над 

озброєнням, заборона 

хімічної та біологічної 

зброї. Режим 

регулювання ядерного 

озброєння. МАГАТЕ та 

система її інспекцій. 

Договір про 

нерозповсюдження 

ядерної зброї та 

«Ядерний клуб». 

Без’ядерні зони. 

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 10. Соціально-

політичні тенденції 

сучасних міжнародних 

відносин.  

Актори та інтереси у 

світовому суспільстві. 

Ерозія соціальних 

держав. Проблема 

бідності у міжнародних 

відносинах та 

міжнародно-політичні 

інструменти її 

подолання. 

Демографічні тенденції 

сучасних міжнародних 

відносин. Міжнародні 

міграційні процеси. 

Стратифікація 

міграційних потоків. 

Міжнародне 

співробітництво у сфері 

контролю за 

транскордонними 

міграціями. 

Лекція Згідно списку 

літератури 

4 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 11. Міжнародна Семінар Згідно списку 2 год. 1-5 Згідно 



трудова міграція в 

умовах глобалізації. 

Процес формування та 

становлення міграційної 

теорії. Сутність, види та 

чинники міжнародної 

трудової міграції.  

Нормативне 

регулювання 

міжнародної трудової 

міграції кадрів. 

Міграційна політика 

Європейського Союзу. 

літератури розкладу 

Тема 12. Сучасні 

тенденції розвитку 

міжнародної системи 

захисту прав людини 

Міжнародні конвенції та 

пакти про права людини. 

Основні інституції та 

механізми захисту прав 

людини. Європейський 

суд з прав людини 

Глобальні та регіональні 

режими захисту прав 

людини. Права людини 

та ООН 

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 13. Вплив 

глобальних 

екологічних проблем 

міжнародний 

політичний розвиток. 

Глобальна деградація 

довкілля в ХХ столітті. 

Глобальні екологічні 

проблеми та 

міжнародно-політичні 

інструменти їх 

подолання. Еволюція 

міжнародної політики в 

сфері охорони довкілля. 

Світові саміти по 

вирішенню глобальний 

екологічний проблем. 

Інструменти та актори  

міжнародної політики в 

сфері охорони довкілля. 

Програма захисту 

довкілля ООН.  

Лекція Згідно списку 

літератури 

2 год.  Згідно 

розкладу 

Тема 14. 

Політика провідних 

держав світу щодо 

Семінар Згідно списку 

літератури 

2 год. 1-5 Згідно 

розкладу 



вирішення глобальних 

екологічних проблем. 

Роль НУМО у вирішенні 

глобальних екологічних 

проблем. Сучасна 

модель глобальних змін 

у довкіллі та їх 

політичні наслідки. 

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Структура розподілу балів передбачає: 

1) Контроль за засвоєнням лекційного матеріалу 

у формі тестів в дистанційній системі 

навчання – 10 балів 

2) Відповіді на семінарських заняттях – 30 балів 

3) Виконання індивідуального завдання 10 балів 

4) Підсумковий контроль у формі тестового 

екзамену – 50 балів 

Вимоги до індивідуальної роботи Вимоги до індивідуально роботи: 

Заключним етапом буде підготовка аналітичного 

виступу та презентації. Презентація на обрану 

тематику повинна містити такі компоненти:  

1. Аналіз та обґрунтування проблематики.  

2. Історія (хронологія) становлення проблеми, її 

особливості, фактори, які впливають   

3. Характеристика  сучасного стану (особливості 

розвитку, основні тенденції)  

4. Підсумки, подальші перспективи/ можливі сценарії 

розгортання. 

Семінарські заняття Усні відповіді, тести, групові обговорення, 

дистанційне навчання. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Позитивні оцінки з поточного контролю знань за 

змістовими модулями (оцінювання роботи студента 

під час практичних занять; поточне тестування після 

вивчення розділу; презентація індивідуального 

завдання). 

7. Політика курсу 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних заняттях, 

поточному тестуванні, презентації аналітичної науково-дослідної роботи. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. У випадку відсутності на лекційному чи 

семінарському занятті, отриманні негативної оцінки визначений час консультації та 

відпрацювань. 

 Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються У випадку виявлення 

академічної недоброчесності викладач пропонує повторно виконати передбачений вид 

роботи. 

 

8. Рекомендована література 

Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. К.: 

Видавничий дім «Стилос», 2005.554 с. 

Боднарчук Ю. О. Європейська енергетична безпека: проблеми та сучасні виклики. 
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