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І. Опис освітнього компонента 

 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітньо-професійна 

програма, освітній рівень 

 

Характеристика освітнього 

компонента 

Денна форма 

навчання  
  29 «Міжнародні відносини»  

 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

 «Міжнародні відносини» 

 бакалавр 

 Нормативна   

 Рік навчання  4 
 

Кількість годин / 

кредитів  120/4 

 Семестр  7  

 Лекції  26 год.   

 Семінарські  20 год.  

 ІНДЗ: немає 

 Самостійна робота  94 год.   

Консультації  10 год.  

 Форма контролю: залік  

Мова навчання українська  

 

ІІ. Інформація про викладача 

 

ПІП Балак Ілона Олександрівна 

Науковий ступінь кандидат економічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри міжнародних відносин та регіональних студій 

Контактна інформація (номер мобільного зв’язку, електронна адреса) Balak.Ilona@vnu.edu.ua 

Дні занять (посилання на електронний розклад) http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 

ІІІ. Опис освітнього компонента 

1.Анотація курсу 

Освітній компонент «Сучасні тенденції міжнародних відносин» охоплює теоретичні 

основи політології та концепції сучасних міжнародних відносин, проблеми знівелювання 

різниці між зовнішньою та внутрішньою політикою держав, займається дослідженням розвитку 

демократизації, глобалізації світу, зародження передумов багатовекторності міжнародної 

системи. Важливе місце в структурі курсу займають проблеми міжнародної безпеки, 

формування нового світопорядку, інформаційний вплив держав на реалізацію міжнародних 

відносин, а також  особливості сучасних інтеграційних та дезінтеграційних процесів. 

 

2. Мета і завдання освітнього компонента. 

Метою курсу є вивчити теоретичні концепції сучасних міжнародних відносин, проблеми 

знівелювання різниці між зовнішньою та внутрішньою політикою держав, дослідити розвиток 

демократизації, глобалізації світу, передумови багатовекторності міжнародної системи.  
Основними завданнями курсу є: 

– проаналізувати сутність сучасної системи міжнародних відносин; 

– визначити суть та дати власну оцінку багатополярності міжнародних відносин 

сучасності; 

– розкрити роль сучасних демократичних процесів у міжнародних відносинах; 

– проаналізувати стан та сучасні проблеми міжнародної безпеки; 

– осмислити процеси, перспективи та наслідки сучасних інтеграційних та дезінтеграційних 

процесів; 

– аргументувати власні погляди на основні суперечності сил Моря та Суші. 
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3. Результати навчання (Компетентності). 

 

Загальні 

компетенції 

Ефекти 
Відповідний код 

критерію 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК3 

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 
ЗК4 

Здатність працювати в міжнародному контексті ЗК5 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК7 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК8 

Здатність спілкуватись державною мовою як усно, так і 

письмово 
ЗК10 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 
ЗК12 

Спеціальні 

(професійні) 

компетенції 

Ефекти 
Відповідний код 

критерію 

 Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, 

розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або 

регіональних студій 

СК1 

Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та інформаційному 

СК2 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, 

регіональних досліджень 

СК4 

Здатність аналізувати вплив світової економіки, 

міжнародного права та внутрішньої політики на структуру й 

динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики 

держав 

СК5 

Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн 

та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних 

процесів та місця в них окремих держав для розв’язання 

складних спеціалізованих задач і проблем 

СК9 

Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних 

організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, 

основних форм та перспектив співпраці України з ними 

СК11 

Результати 

навчання 

Ефекти 
Відповідний код 

критерію 

Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, 

розуміти особливості її забезпечення на глобальному, 

регіональному та національному рівні, знати природу та 

підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих 

конфліктів. 

РН02 

Знати природу міжнародного співробітництва, характер РН03 



взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення 

державних, недержавних акторів у світовій політиці 

Знати принципи, механізми та процеси забезпечення 

зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та 

внутрішньою політикою, визначення та реалізації на 

міжнародній арені національних інтересів держав, процесу 

формування та реалізації зовнішньополітичних рішень 

РН04 

Знати природу та механізми міжнародних комунікацій РН05 

Знати природу та характер взаємодій окремих країн та 

регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях 
РН06 

Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з 

різних джерел необхідну для цього інформацію про 

міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси 

РН07 

Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації 

про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України 

та інших держав, регіональних систем, міжнародних 

комунікацій 

РН08 

Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, 

міжнародних комунікацій, регіональних студій, 

зовнішньоїполітичної діяльності, аргументувати свою 

позицію, поважати опонентів і їхню точки зору 

РН13 

Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та 

навчання, пошуку необхідних для їх досягнення освітніх 

ресурсів 

РН17 

 

 

5.Структура освітнього компонента 
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 Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти міжнародних відносин. 

Тема 1. Сучасні концепції розвитку міжнародних 

відносин 
13 2 2 7 2 ДС/10 

Тема 2. Розмивання кордонів між внутрішньою і 

зовнішньою політикою. 
11 2 2 7 – ДС/10 

Тема 3. Демократизація сучасних міжнародних 

відносин. 
11 2 – 7 2  

Тема 4. Багатополярність сучасних міжнародних 

відносин. 
11 2 2 7 – ДС/10 

Разом за модулем 1 46 8 6 28 4 30 

 Змістовий модуль 2. Тенденції та проблеми розвитку сучасних міжнародних відносин. 

Тема 5. Міжнародна безпека в міжнародних 

відносинах 
14 2 2 8 2 ДС/10 

Тема 6. Сучасний світовий та міжнародний 

порядок. 
11 2 2 7 – ДС/10 

Тема 7. Роль інформації в сучасних міжнародних 11 2 2 7 – ДС/10 



відносинах. 

Тема 8. Феномен економічної, соціальної та 

політичної інтеграції та дезінтеграції в сучасних 

міжнародних відносинах. 

12 2 – 8 2  

Тема 9. Глобалізація міжнародних відносин. 11 2 2 7 – ДС/10 

Тема 10. Планетарний дуалізм в сучасних 

міжнародних відносинах. 
11 2 2 7 – ДС/10 

Тема 11. Цифрова революція та сучасні міжнародні 

відносини 
11 2 2 7 – ДС/10 

Тема 12. Вплив екологічних змін, надзвичайних 

ситуацій та пандемії на розвиток міжнародних 

відносин. 

12 2 – 8 2  

Тема 13. Україна в сучасних міжнародних відносинах 11 2 2 7 – ДС/10 

Разом за модулем 2 104 18 14 66 6 70 

Всього годин / Балів 150 26 20 94 10 100 

 

Методи контролю: ДС – дискусія. 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання 

 

Елементи самостійної роботи студента 
Кількість 

годин 

читання літератури для занять 47 

постійний огляд преси та інших засобів масової інформації 47 

Загальна кількість годин 94 

 

ІV. Політика оцінювання 

 

Політика викладача щодо здобувача освіти. Запізнення можуть мати місце, якщо вони 

не є регулярними та не перешкоджають проведенню заняття. Спілкування під час занять 

повинно базуватися виключно на повазі до респондентів, незалежно від віку, статі, 

віросповідання, расової приналежності, політичних поглядів. 

Політика щодо академічної доброчесності. Відповіді на питання повинні ґрунтуватися 

на власному баченні студентом проблематики, якщо використовуються результати дослідження 

інших осіб, то варто вказати автора та джерело. Списування є неприпустимим. 

Політика щодо дедлайна та перескладання. Пропуски семінарських занять з 

можливістю відпрацювання є дозволеними у випадку захворювання студента. Максимальна 

кількість дозволених пропусків без обґрунтування причини – 3, відпрацювання є можливим у 

команді дисципліни на платформі Microsoft Teams у вигляді фото-, відеоматеріалів, 

презентацій. 

 

 

V. Підсумковий контроль 

 

Під час виконання завдань поточного оцінювання студент може отримати 100 балів. Якщо 

підсумкова семестрова оцінка не нижче 60 балів, то за згодою студента вона може бути 

зарахована як підсумкова оцінка з дисципліни. У протилежному випадку студент складає залік 

повторно.  

 



VІ. Шкала оцінювання 

 

Оцінка в балах Лінгвістична оцінка 

90–100 

Зараховано 

82–89 

75–81 

67–74 

60–66 

1–59 Незараховано (необхідне  перескладання) 
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